
i 

 

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN 

AL MUHSIN PURWOSARI, KOTA METRO 

 

Skripsi 

DiajukanUntukMelengkapiTugas-TugasdanMemenuhiSyarat-

SyaratGunaMendapatkanGelarSarjanaS1 dalamIlmuTarbiah Dan Keguruan 

 

Oleh: 

 

Rahmat Ramadhan 

NPM. 1311010233 

 

 

 

Jurusan: Pendidikan Agama Islam 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM  NEGERI 

RADEN INTANLAMPUNG 

1439 H / 2017 M 

 

 



 

 

 

 

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN 

AL MUHSIN PURWOSARI, KOTA METRO 

 

 

Skripsi 

 

 

DiajukanUntukMelengkapiTugas-TugasdanMemenuhiSyarat-

SyaratGunaMendapatkanGelarSarjana S1 dalamIlmuTarbiah Dan Keguruan 

 

 

Oleh: 

 

 

Rahmat Ramadhan 

NPM. 1311010233 

 

 

 

Jurusan: Pendidikan Agama Islam 

 
   

 

 

Pembimbing I  : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag 

Pembimbing II  : Drs. H. Mukti SY, M.Ag  

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1439 H / 2017 M 



ii 
 

ABSTRAK  

 

Pembaharuan Pendidikan Islam di Pondok Pesantrn 

Al Muhsin Purwosari, Kota Metro 

Oleh: 

Rahmat Ramadhan 

Pendidikan adalah proses “memanusiakan” manusia. Dengan pendidikan 

kita akan menjadi makhluk ciptaan tuhan yang sesungguhnya, karena pendidikan 

akan menjadikan kita berakhlak dan beradab. Melalui pendidikan pulalah, 

manusia baru bisa menjalankan fungsi hakiki yakni menjadi hamba Allah SWT 

dan memerankan misi penciptaannya sebagai khalifah di muka bumi. 

Berdasarkan uraian di atas permasalaha pokok dalam penelitian ini adalah : 

bagaimana pembaharuan pendidikan Islam dipondok pesantren Al Muhsin 

purwosari, Metro ? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pembaharuan 

pendidkan Islam dipondok pesantren Al Muhsin purwosari Metro. Sedangkan 

kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pondok atau sekolah 

lain untuk melakukan pembaharuan pendidikan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penetitian kualitatif. Metode 

pengumpulan data menggunakan metode wawacara, observasi, dokumentasi, dan 

triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, 

metode analisis data yang dilakukan dengan tiga langkah analisis data kualitatif, 

yaitu: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan 

conclusion drawing/ varification. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di pondok pesantren Al 

Muhsin dapat disimpulkan bahwa memang ada pembaharuan pendidikan Islam 

dipondok tersebut dengan tiga aspek pembaharuan yaitu, pembaharuan metode 

belajar, pembaharuan evaluasi, dan pembaharuan organisasi atau manajemen. 



 



 



 

 

MOTTO 

 

Tanpa pembaharuan, hidup kita “mandhek” dan “menthok”. 
Kesuksesan hidup yang sejati tidak bisa  dinikmati bila kondisi 

hidup kita hari ini dan seterusnya sama saja. 
 

 

                                 

                                 

         

Artinya : “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan  yang 

ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S. Ar Rad, ayat: 11)
1
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), h. 250 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI 

PONDOK PESANTREN AL MUHSIN PURWOSARI, METRO”, untuk menghindari 

kesalahan dalam memahami tujuan dan maksud dari skripsi ini, perlu dijelaskan mengenai 

pengertian judul tersebut. 

Pembaharauan dapat diartikan sebagai penemuan baru. Istilah pembaharuan 

adalah merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan dirasakan sebagai 

hal yang baru oleh manusia, seseorang, atau bahkan masyarakat, sehingga dapat 

bermanfaat bagi kehidupan manusia atau masyarakat secara umum. 

Pendidikan  Islam  adalah  usaha  orang  dewasa  muslim  yang  bertakwa  

secara  sadar mengarahkan  dan membimbing  pertumbuhan  serta  perkembangan  

fitrah (kemampuan sadar) anak  didik  melalui  ajaran  Islam  ke  arah  titik  maksimal 

pertumbuhan dan kekurangannya.  Dari  kedua  pengertian  di atas  yaitu  pengertian 

nilai dan pendidikan Islam  dapat  diambil  definisi  bahwa  nilai- nilai  pendidikan  

Islam  adalah kumpulan  dari  prinsip-prinsip  hidup  yang  saling   terkait  yang  

berisi  ajaran-ajaran  islam   guna  memilihara  dan  mengembangkan  fitrah  manusia  



 

 

serta  sumber daya manusia  yang  ada  padanya  menuju  terbentuknya  manusia 

seutuhnya (insan kamil)  sesuai  dengan norma atau ajaran Islam.
1
 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Karena tertarik dengan perkembangan pondok pesantren Al Muhsin yang 

pesat. 

2. Untuk mengetahui pembaharuan yang ada di pondok pesantren Al Muhsin 

terkait pendidikan Islam. 

3. Menambah wawasan tentang sistem pendidikan Islam di pondok pesantren 

Al Muhsin. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting bagi semua kalangan, 

serta memiliki daya tarik tersendiri untuk terus dikaji secara lebih mendalam dan 

komprehensif, serta selalu hangat untuk selalu dibicarakan. Hal ini karena pendidikan 

Islam berperan untuk membina manusia secara utuh (kaffah) dan seimbang 

(tawazzun). Pendidikan sebagai usaha pembinaan dan pengembangan pribadi 

manusia baik dalam aspek rohani dan jasmaniah, yang harus berlangsung secara 

bertahap. Banyak ahli filsafat pendidikan memberikan arti pendidikan sebagai suatu 

proses bukan suatu seni atau tehnik.
2
 

                                                             
1
 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), h. 27. 

2
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 12. 



 

 

Pendidikan adalah proses “memanusiakan” manusia. Dengan pendidikan kita 

akan menjadi makhluk ciptaan tuhan yang sesungguhnya, karena pendidikan akan 

menjadikan kita berakhlak dan beradab. Melalui pendidikan pulalah, manusia baru 

bisa menjalankan fungsi hakiki yakni menjadi hamba Allah SWT dan memerankan 

misi penciptaannya sebagai khalifah di muka bumi (QS. 2:3).
3
 

                          

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, 

dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada 

mereka.
4
 

Dalam konteks Islam pendidikan secara bahasa ada tiga kata yang digunakan 

yaitu at-tarbiyah, al-ta’lim, dan  al-ta’dib. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang 

saling berkaitan saling cocok untuk pemaknaan pendidikan dalam Islam.
5
 

Pada hakekatnya, pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan 

pribadi dan strata sosial anak. Dengan demikian, anak dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitar serta dapat memenuhi tuntutan maupun kebutuhanya yang 

semakin kompleks dan beraneka ragam. Inilah sebabnya pendidikan selalu 

mengalami perkembangan dan pembaharuan dari masa ke masa. 

Oleh karena itu Islam dan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat erat. 

Hubungan tersebut bersifat organis fungsional dimana pendidik difungsikan sebagai 

                                                             
3
 Hidayat Nurwahid, Sekolah Islam Terpadu: Konsep dan Aplikasinya, (Jakarta: Sya’ami 

Cipta Media, 2006), h. 1. 
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), h. 2. 
5
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 33. 



 

 

alat untuk mencapai tujuan ke-Islaman dan Islam menjadi kerangka dasar serta 

pondasi pengembangan pendidikan Islam.
6
 

Dalam perspektif keagamaan, belajar merupakan kewajiban bagi setiap orang 

beriman agar memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat 

kehidupan mereka. Hal ini dinyatakan dalam surat Mujadilah : 11 yang berbunyi : 

                              

                                   

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”.
7
 

Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek 

kehidupan, baik dunia maupun ukhrawi, salah satu ajaran tersebut adalah mewajibkan 

umat Islam untuk melakukan pendidikan. Dalam konteks Islam pendidikan secara 

bahasa ada tiga kata yang digunakan yaitu at-tarbiyah, al-ta’lim, dan  al-ta’dib. 

Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan saling cocok untuk 

pemaknaan pendidikan dalam Islam.
8
 

                                                             
6
 Ahmad Tafsir, Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam , (Bandung: Mimbar, 2004), h. 5. 

7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), h. 544. 
8
 Ramayulis, Loc. Cit. 



 

 

Tak dipungkiri pendidikan juga merupakan kewajiban bagi setiap umat 

muslim. Dengan demikian sudah selayaknya jika pendidikan agama dilaksanakan 

secara intensif, baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Dalam 

mengembangkan dan memberdayakan potensi manusia, proses pendidikan pada 

hakikatnya mempunyai tiga peran yang prosesnya berjalan secara simultan yaitu 

proses belajar, proses ekonomi dan sosial budaya.
9
 

Seiring berjalannya waktu, pendidikan kini telah mengalami berbagai macam 

revolusi guna mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Mulai daerah perkotaan hingga 

pedesaan mulai menerapkan beraneka ragam sekolah unggulan.  Respon masyarakat 

dengan kehadiran pondok pesantren unggulan pun sungguh baik, mereka sadar dan 

tergugah untuk menyekolahkan putranya agar masa depan anaknya lebih baik dan 

terjamin. 

Pondok pesantren Islam telah dikenal kegiatan di Nusantara ini sejak tahun 

1853 dengan jumlah murid sekitar 16.556 dan tersebar pada 13 Kabupaten di Jawa. 

Jumlahnya dari tahun ketahun makin meningkat, pada tahun 1981 telah terdaftar 

5.661 pondok pesantren dengan 938.597 santri yang diasuhnya.
10

 

Pondok pesantren unggulan yang hadir saat ini, tentu berpedoman pada 

inovasi kekinian dan sengaja di setting khusus memenuhi kebutuhan modernitas yang 

                                                             
9
 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003), h. 

23. 
10

 M. Yacub, Pondok Pesantren Dan Pembangunan Masyarakat Desa, (Bandung: Angkasa 

IKAPI, 1984), h. 62. 



 

 

berkembang sangat pesat. Pesantren unggulan juga mencoba tampil beda dengan 

mengadopsi bermacam sistem pendidikan yang sangat professional dan dilengkapi 

dangan berbagai macam fasilitas mewah yang memadai. Alat-alat dan media belajar 

juga tercukupi yang tersediakan untuk peserta didik. Pesantren unggulan berusaha 

menampilkan visi orientasi pendidikannya pada dataran realitas. Berbagai 

kemungkinan masa depan yang akan terjadi, pendidikan unggulan mencoba 

menawarkan “nilai jual”, daripada “jual nilai” yang kehilangan realitasnya. 

Seperti banyak pakar pendidikan kemukakan bahwa model pesantren 

unggulan merupakan terobosan baru guna menjembatani dikatomi disiplin ilmu yang 

masih berkembang sampai saat ini, yaitu antara kualitas ilmu-ilmu umum dan ilmu-

ilmu agama. Karena masih terdapat kesenjangan serta hubungan yang belum serasi 

antara agama dan ilmu pengetahuan. Pokok persoalannya adalah sejauhmana agama 

dapat dijangkau oleh jaringan komunikasi ilmiah. Hal ini menjadi masalah karena 

dalam agama terdapat sikap dogmatis , sedangkan dalam ilmu pengetahuan memiliki 

sikap sebaliknya, yakni sikap rasional dan terbuka. Antara agama dan ilmu 

pengetahuan terdapat unsur yang saling bertentangan.
11

 

Agama umumnya mempunyai ajaran-ajaran yang diyakini  turun kepada 

masyarakat manusia melalui wahyu, dalam arti bahwa ajaran-ajaran itu berasal dari 

Tuhan Yang Maha Mengetahui dan oleh karena itu bersifat mutlak dan benar dan 

tidak akan berubah-ubah walaupun manusia sendiri berubah menurut perkembangan 
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zaman. Oleh karena jaran itu bersifat absolute, tidak akan berubah dan tidak dapat 

diubah menurut peredaran masa, ia merupakan dogma. Inilah yang menimbulkan 

sikap dogmatis pada tiap agama.
12

 

Disadari atau tidak, ilmu seolah dipisahkan menjadi “ilmu agama” dan “ilmu 

umum”. Dikotomi terhadap ilmu ini akhirnya mengerucut sehingga menjadi hal yang 

lumrah dan memaksa untuk meyakini adanya sistem “pendidikan agama” dan 

“pendidikan umum”. Kedua sistem tersebut akhirnya dikenal luas dengan sebutan 

“pendidikan tradisional” untuk yang pertama, dan “pendidikan modern” untuk yang 

kedua. 

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang 

tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana 

santri-santri menerima pendidikan agama melalui sitem pengajian atau madrasah 

yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa 

orang kiai dengan ciri-ciri khas yang kharimastik serta independen dalam segala 

hal.
13

 

 Pondok pesantren sering disebut juga sebagai lembaga pendidikan tradisional 

yang telah beroprasisi Indonesia semenjak sekolah-sekolah berpola Barat belum 

berkembang.
14

 Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pusat penyebaran agama 
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Islam lahir dan berkembang semenjak masa-masa permulaan kedatangan agama 

Islam di negeri kita.
15

 Dengan hadirnya pondok pesantren unggulan mungkin mampu 

menjawab semua  problematika pendidikan pada bangsa ini. Di tengah era global 

yang berlangsung saat ini, kedua nilai keilmuan tersebut sudah seharusnya dipadukan 

menjadi entitas yang utuh. Keilmuan umum (pendidikan modern) tanpa dilandasi 

oleh nilai agama akan menyeret manusia pada jurang kehancuran atau paling tidak 

bisa dihujat sebagai manusia sekuler. Sebaliknya, keilmuan agama (pendidikan 

tradisional) tanpa ditopang dengan nilai keilmuan umum perlahan akan tergilas oleh 

orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Model semacam 

inilah yang seharusnya mampu diterapkan oleh tiap lembaga-lembaga pendidikan 

yang ada. 

Sebagai suatu sistem, permasalahan yang terjadi dalam sistem pendidikan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang membentuk sistem pendidikan itu 

sendiri. Faktor faktor tersebut adalah guru, siswa, kurikulum, metode, sarana, dan 

prasarana, dan materi. Unsur-unsur eksternal pun seperti tuntunan masyarakat dan 

penentu kebijakan pendidikan formal (mulai dari perumusan GBHN sampai ke 

petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum) turut memberikan sumbangan terhadap 

munculnya problematika di atas. 

Secara umum lembaga pendidikan Islam unggulan diformat dengan model 

dan gaya modern yang mengadopsi sisi-sisi meritokrasi dengan tanpa meninggalkan 
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nilai-nilai pendidikan tradisional atau konvensional sebelumnya. Bahkan, lembaga 

pendidikan Islam unggulan mencoba menawarkan bentuk sintesa baru yang 

mengkolaborasi antara tujuan pendidikan umum dengan tujuan pendidikan (agama) 

Islam yang sepadan. Bentuk sintesa ini kemudian diiringi dengan dukungan kualitas 

akademik, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sumber pendanaan yang 

kuat serta penciptaan lingkungan yang baik.
16

 

Eksistensi pondok pesanren tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan 

dan tuntunan modernisasi, kemudian globalisasi dan informasi yang demikian  cepat. 

Mencuatnya resesi moral (akhlak), perkelahian, tindak anarkis, serta berbagai 

tindakan menyimpang dikalangan pelajar merupakan reasoning (pemikiran) tersendiri 

bagi pelaku pendidikan untuk menghadirkan pondok pesantren unggulan. Wajah baru 

lembaga pendidikan Islam unggulan tersebut, selain ingin menampilkan lulusan yang 

unggul di bidang akademiknya, juga unggul di bidang akhlak dan spiritualnya. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa pembaharuan 

pendidikan Islam tersebut, maka studi pembaharuan pendidikan Islam di pondok 

pesantren menjadi sangat menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam 

mengenai ide-ide dan karakteristik pondok pesantren tersebut. Maka dari itu penulis 

sangat tertarik untuk mengkaji salah satu pondok pesantren yang unggul di metro saat 

ini yakni Pondok Pesantren Al Muhsin Purwosari, Kota Metro, yang akan dituangkan 
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ke dalam bentuk skripsi dengan judul, “PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM 

DI PONDOK PESANTREN AL MUHSIN PURWOSARI, KOTA METRO”. 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa masalah yang dapat peneliti 

identifikasi, yaitu: 

1. Padatnya jadwal kegiatan di Pondok Pesantren Al Muhsin membuat para 

santri susah membagi waktu antara tugas Pondok dan Sekolah sehingga 

proses pembelajaran kurang maksimal. 

2. Pencapaian nilai akhir santri masih rendah. 

Kenyataan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

Pembaharuan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Islam Al Muhsin Purwosari 

Kota Metro. 

E. Batasan Masalah 

Kemudian karena adanya keterbatasan baik tenaga dan waktu supaya hasil 

penelitian lebih fokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap 

keseluruhan yang ada pada objek atau situasi tertentu, tetapi perlu menentukan fokus. 

Dalam hal ini peneliti menbatasi pada: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Muhsin Purwosari Kota 

Metro, mengenai pembaharuan pendidikan Islam. 

2. Pembaharuan pendidikan Islam di Pondok Pesantren Al Muhsin Purwosari 

Kota Metro 



 

 

F. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkait 

dengan penelitian ini, yaitu: 

“Bagaimana pembaharuan pendidikan  Islam di pondok pesantren Al 

Muhsin Purwosari, Kota Metro ?” 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk 

mengetahui pembaharuan pendidikan Islam di pondok pesantren Al-

Muhsin Purwosari Kota Metro. 

2. Manfaat Peneletian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini sedikit banyaknya dapat menambah khazanah 

intelektual Islam di Indonesia, dan diharapkan dapat memberi kontribusi 

dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemikiran dan pendidikan 

Islam. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para pembaca. 

3. Hasil penelitian ini merupakan langkah awal dan dapat ditindak lanjuti 

oleh penulis berikutnya. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. PEMBAHARUAN PENDIDIKAN 

1. Pengertian Pembaharuan 

Tajdid secara lughawi berasal dari akar kata ََدََُ-َجذَّد تَْجِذْيًذاَ-يَُجذِّ  yang berarti 

„baru‟.
1
ََشْيءَُ Juga bisa diartikan sebagai َجذَّدََ  َدهَُ menjadi baru‟, dan„ ,تََجذََّد  yang َجذَّ

berarti „menjadikannya baru‟ atau „memperbaharui‟. Kata  ََُجِذْيذmerupakan lawan 

kata dari َُاَْلَخلق„ yang usang‟. Dan َُة  adalah masdar yang memiliki arti اَلجذَّ

berlawanan dari اَْلبلى yang berarti „usang‟. Para ahli bahasa sering menggunakan 

lafaz ََُجِذْيذ tersebut dalam syair-syairnya untuk mengungkapkan betapa sesuatu 

yang telah usang terbaharui, tergantikan oleh yang baru, seperti syair yang berikut 

ini: 

 بَِلَي بَ ْيُت ُفاَلٍن ُُثَّ أَجدَّ بَ ْيًتا ِمْن ِشْعر

Artinya : “Syair si fulan telah usang kemudian ia memperbaharui bait syairnya.” 

Pada dasarnya ََُجِذْيذ memiliki makna َُاَْلقْطع, yakni „memotong‟.
2
 Hal tersebut 

terdapat dalam ungkapan َََالشَّْيء  yang berarti „engkau menjadikan sesuatu itu َجَذْدَث

terpotong‟. Berangkat dari pengertian ini, kalimat ٌَََجِذيْذ  diartikan „pakaian itu ثَْوٌب

terpotong‟ karena kalimat tersebut mengandung makna َُالَمْجُذْود yang berarti  َُالَمْقطُْوع 
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Adapun secara istilah, tajdid merupakan istilah yang erat kaitannya dengan 

Islam. Seperti halnya dengan shalat, tajdid memiliki makna khusus yang kuat 

hubungannya dengan makna bahasanya. Istilah hadis terdapat dalam sebuah yang 

diterima dari sahabat Abi Hurairah yang berbunyi: 

ث َ  َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْلَمْهرِيُّ أْخب ََرنَا اْبُن َوْىٍب أْخب ََرِن َسِعيُد ْبُن أِب أيُّوَب َعْن َشرَاِحْيَل ْبِن َحدَّ
قَاَل  َسلَّمَ يَزِْيَد اْلُمَعاِفرِيِّ َعِن أِب َعَلَقَمُو َعْن َأِب ُىرَيْ رََة ِفْيَما أْعلُم َعْن َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعلْيِو وَ 

ُد َِلَا ِديْ ن ََها َعُث ِِلَِذِه َاألمَِّة َعلَى رَأِس ُكلِّ ِمائَِة َسَنٍة ِمْن ُُيَدَّ  إنَّ اهلَل يَ ب ْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Dawud al-Mahriyyu 

telah mengabarkan kepada kami ibn Wahb telah mengabarkan kepadaku 

Sa‟id ibn Ayyub dari Syarahil ibn Yazid al-Mu‟afiriyi dari „Alqamah dari 

Abi Hurairah, sejauh yang aku tahu, dari Rasulullah SAW bersabda: 

sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada setiap 

seratus tahun orang-orang yang akan memperbaharui Agamanya.” 

(Hadis riwayat Abu Dawud).
3
 

Pembaharuan (Tajdid) menurut istilah adalah usaha pembaharuan dalam 

agama untuk menghidupkan pemahaman dan konsepsi masyarakat tentang ajaran 

Islam yang benar dengan cara menghidupkan sunnah, ijtihad, dan menghilakan 

seluruh ajaran yang merusak kemurnian Islam. Pembaharuan dapat diartikan degan 

apa saja yag belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh penerima 

pembaharuan, meskipun mungkin bukan hal yang baru bagi orang lain. 

Menurut Abdul Rahman Saleh dalam Armai Arief, pembaharuan biasanya 

dipergunakan sebagai proses perubahan utuk memperbaiki keadaan yang ada 

sebelumnya ke cara atau situasi dan kondisi yang lebih baik dan lebih maju, untuk 
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mencapai satu tujuan yang lebih baik dari sebelumya.
4
 Sedangkan L. Stoddard 

menyatakan bahwa pembaharuan dapat disamakan artinya dengan reformasi. 

Menurutnya, pembaharuan adalah reformation is radical change for better in 

social, political or religious affair (perubahan secara radikal ke arah yang lebih 

baik dalam bidang sosial, politik, maupun masalah-masalah keagamaan).
5
 

Selain pembaharuan, tajdid dalam bahasa Indonesia sering juga diartikan 

sebagai inovasi, restorasi, dan modernisasi.
6
 Hal ini berkaitan erat dengan sifat 

tajdid yang seolah-olah melahirkan kembali sesuatu yang telah lama ada dalam 

bentuk yang baru dan asli. Oleh karenanya, tajdid dapat juga diartikan َُاإلَعاَدة 

„pemulihan‟ atau „pemurnian‟, َُاإلبَانَت yakni „pembedaan yang sunnah dan bid‟ah‟, 

danَُاإلْحيَاء yang berarti „menghidupkan kembali‟ atau „revitalisasi‟.
7
 

Kata modernisasi lahir dari belahan dunia barat. Modernisasi terkait erat 

dengan peristiwa renaisans yang membawa barat pada pencerahan ilmu 

pengetahuan dan pengkondisian agama terhadap zaman dan perkembangan ilmu 

saat itu.
8
 Beberapa penjelasan mengenai modernisasi sebagai arti dari tajdid di 

atas, tidak menjadi ukuran dari makna tajdid. Dalam Ensiklopedia Islam 
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Indonesiasendiri, tajdid lebih condong diartikan sebagai pembaharuan, bukan 

modernisasi, demikian Abdul Sani memaparkan.
9
 

Dalam bahasa Indonesia selalu dipakai kata modern, moderenisasi dan 

modernisme, seperti yang terdapat umpamanya dalam “aliran-aliran modern dalam 

Islam” dan “Islam dan modernisasi”. Modernisasi dalam masyarakat barat 

mengandung arti fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, 

adat-istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan 

suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengatahuan dan teknologi 

modern.
10

 

Hasil penyelidikan kaum orientalis barat ini segera melimpah ke dunia 

Islam. Kaum terpelajar Islam mulailah pula memusatkan perhatian pada 

perkembangan modern dan Islam dan kata modernisme pun mulai pula 

diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang dipakai dalam Islam seperti al-tajdid 

dalam bahasa Arab dan pembaharuandalam bahasa Indonesia. 

Para ahli sejarah dan hadis berbeda pendapat untuk menentukan para 

pembaharu di setiap puncak abad. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa pembaharu 

abad 1 H adalan Umar bin Abdul Azis, pembaharu abad 2 H adalah Imam asy-
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Syafi‟i dan pembaharu abad 5 H adalah Imam al-Ghazali.
11

 Tajdid adalah tujuan 

yaitu berpartisipasi dalam mengembangkan realitas, memecahkan berbagai 

problem-problemnya, serta beberapa menghilangkan faktor-faktor penghambatnya 

dan membuka kran-kran yang menghambat setiap upaya pengembangannya.
12

 

Perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan yang 

semakin maju pesat menghasilkan inovasi di berbagai bidang. Peningkatan 

kualitas pendidikan pada saat ini menjadi perhatian. Peningkatan kualitas 

pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya inovasi (pembaharuan) pendidikan. 

Apa yang ingin dicapai melalui inovasi-inovasi pendidikan tersebut, yaitu usaha 

merubah proses pembelajaran, perubahan dalam situasi belajar yang menyangkut 

kurikulum, peningkatan fasilitas belajar-mengajar serta peningkatan mutu 

profesional guru. Hal ini yang ingin dicapai keseluruhan dan hubungannya dengan 

kebijakan nasional. Inovasi pendidikan merupakan upaya dasar dalam 

memperbaiki aaspek-aspek pendidikan dalam prakteknya. Inilah beberapa uraian 

tentang pembaharuan pendidikan 

2. Pengertian Pembaharuan Pendidikan 

Pembaharuan (inovasi) pendidikan dan pembelajaran selalu dilaksanakan 

dari waktu ke waktu dan tak pernah henti. Inovasi pendidikan menjadi topik yang 

selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Agenda pembaharuan pendidikan 
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suatu bangsa tidak akan pernah berhenti dan selesai. Ibarat patah tumbuh hilang 

berganti, selesai memecahkan masalah, muncul masalah lain yang kadang tidak 

kalah rumitnya. 

Selain itu, penerapan suatu strategi pemecahan masalah tertentu kadang 

justru mengundang masalah baru yang jauh lebih rumit. Oleh karena itu, selama 

manusia masih ada, persoalan pendidikan tidak pernah bisa hilang dari wacana 

suatu bangsa dan menghindarkan diri dari melakukan peran kemanusiaanya. 

Agenda pembaharuan pendidikan akan selalu ada dan berkembang dengan 

dinamika kehidupan suatu bangsa. 

Berbicara mengenai inovasi (pembaharuan), pembaharuan berasal dari 

istilah invention dan discovery. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-

benar baru artinya hasil karya manusia. Discovery adalah penemuan sesuatu 

(benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya). Dengan demikian, inovasi dapat 

diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan 

(usaha) invention dan discovery. Dalam hal ini, Idris Noor mengatakan bahwa 

inovasi adalah penemuan yang berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang 

diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang 

(masyarakat). Inovasi dapat berupa hasil dari invention dan discovery. Inovasi 

dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk mecahkan masalah. 



 

 

Dibutuhkan inovasi-inovasi cerdas dan mendasar dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Pendidikan dan atau pengajaran harus secara kreatif menjawab 

berbagai tantangan dan tanggung jawab yang diembannya dengan mengadakan 

kaji ulang dan pemutakhiran. Pembaharuan kurikulum, pembaharuan metode 

pembelajaran, pembaharuan penyelenggaraan sekolah, dan masih banyak lagi hal 

lain yang senantiasa perlu dilakukan demi perbaikan di masa depan. 

Maka sejalan dengan tujuan pembaharuan pendidikan yakni dilaksanakan 

agar Pendidikan Nasional dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Bila dikaitkan dengan pendidikan, inovasi pendidikan pesantren dapat 

diartikan sebagai inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan pesantren. Atau 

dengan perkataan lain, inovasi pendidikan pesantren ialah suatu ide, barang, 

metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau 

sekelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil penemuan (invention), atau 



 

 

discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah 

pendidikan pesantren.
13

 

3. Aspek-aspek Pembaharuan Pendidikan 

Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek, yaitu 

tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, metode kurikulum dan 

pengajaran serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Inovasi 

dalam aspek tujuan pendidikan dimulai pada tahun 1970 dan kini dikenal sebagai 

Tujuan Instruksional Khusus (TIK). Inovasi ini berlangsung lambat karena 

umumnya guru belum dapat membiasakan diri menjabarkan TIK. Akan tetapi, ia 

memiliki tujuan yang jelas dan baik dalam mengajar. Inovasi pada aspek struktur 

pendidikan melibatkan cara penyusunan sekolah dan kelompok serta ruangan kelas 

agar menjadi lebih bergengsi. Hal ini dapat dilakukan melalui rencana pendidikan. 

Perencanaan pendidikan merupakan pencapaian tujuan pendidikan oleh kelompok 

dan masyarakat, namun secara khusus perencanaan pendidikan merupakan upaya 

dan bantuan demi tercapainya tujuan secara individual. 

Perencanaan pendidikan menurut pandangan yang banyak dianut oleh 

Departemen Pendidikan Nasional ialah suatu rangkaian kegiatan melihat ke masa 

depan dalam hal menentukan kebijaksanaan, prioritas dan biaya pendidikan 

dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, 
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budaya, politik. Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan potensi system 

pendidikan, Negara dan peserta didik yang dilayani oleh system tersebut. Dari 

uraian di atas dapat kita lihat bahwa tipe perencanaan yang kuno dan klasik telah 

ditinggalkan, saat ini lebih menekankan pada peranan pendidikan dalam 

pembangunan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber 

daya manusia yang memberikan jasa sebagai tenaga kerja. 

Aspek ketiga dalam inovasi pendidikan meliputi pembaharuan dalam 

materi dan isi kurikulum dalam pengajaran. Inovasi materi atau isi kurikulum, 

yaitu meliputi inovasi pendidikan yang disajikan. Usaha-usaha yang telah 

dilaksanakan untuk meningkatkan proses pembelajaran merupakan suatu usaha 

yang baik, namun demikian inovasi yang dilakukan saat ini bersifat local dan 

terbatas. Seperti contohnya bagaimana meningkatkan mutu proses belajar dan 

mengajar dan bagaimana menerapkan muatan local dari kurikulum nasional. Pada 

saat ini di beberapa sekolah juga telah diteapkan integrated curriculum atau 

kurikulum terpadu yang memadukan materi pelajaran salam suatu kegiatan belajar. 

Aspek keempat dalam inovasi pendidikan adalah perubahan terhadap 

aspek-aspek pendidikan dan proses yang meliputi penggunaan multimetode dan 

multimedia dalam kegiatan belajar. Penggunaan kombinasi metode atau media 

dilakukan oleh guru pada saat proses berlangsung, dan diharapkan dapat 

memberikan hasil yang efektif. Perubahan dalam proses ini juga meliputi 

pendekatan inkuiri artinya, peenyelidikan yang dilakukan oleh siswa apabila siswa 



 

 

masih memiliki pertanyaan dalam belajarnya. Pendkatan ini banyak dilakukan 

dalam bidang studi IPA, namun saat ini diusahakan dalam bidang studi IPS atau 

lainnya. Pendekatan CBSA yaitu siswa yang lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar namun masih dalam bimbingan guru. Dibandingkan dengan cara belajar 

sebelumnya dimana guru lebih dominan dalam proses pembelajaran dan sumber 

informasi hanya datang dari guru (verbalisme).
14

 

B. PENDIDIKAN ISLAM 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Sebelum kita tinjau lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pendidikan, 

terlebih dahulu perlu kiranya diterangkan dua istilah yang hampir sama bentuknya, 

yaitu paedagogie dan paedagogiek. Paedagogie artinya pendidikan, sedangkan 

paedagogiek berarti ilmu pendidikan. Pedagogik atau ilmu pendidikan ialah ilmu 

pengetahuan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan 

mendidik. Pedagogik berasal dari kata Yunani paedagogia yang berarti “pergaulan 

dengan anak-anak. Paedagogos ialah seorang pelayan atau bujang pada zaman 

Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak ke dan dari 

sekolah.
15

 Juga di rumahnya, anak-anak tersebut selalu dalam pengawasan dan 

penjagaan dari para paedagogos itu. Jadi, nyatalah bahwa pendidikan anak-anak 

Yunani kuno sebagaian besar diserahkan pada paedagogos itu. 
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Paedagogos berasal dari kata paedos (anak) dan agoge (saya membimbing, 

memimpin). Perkataan paedagogos yang mulanya berarti “rendah” (pelayan, 

bujang), sekarang dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Paedagogos (pendidik atau 

ahli didik) ialah seorang yang tugasnya membimbing anak dalam pertumbuhannya 

agar dapat berdiri sendiri. 

Pendidikan adalah usaha sadar yang sengaja dilakukan untuk mencapai 

sesuatu tujuan tertentu. Dilihat dari sisi pelakunya, pendidikan merupakan upaya 

untuk mengubah manusia dari suatu kondisi tertentu menjadi mansusia yang 

memiliki suatu kepribadian. Sementara itu dilihat dari sisi anak didiknya 

pendidikan merupakan usaha sadar untuk membantu manusia dalam mencapai 

tujuan hidupnya. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “pendidikan” berasal dari kata 

dasar “didik” yang kemudian mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang 

mengandung arti perbuatan (hal, cara, dan sebagai pendidik).
16

 Kata pendidikan ini 

berasal dari Yunani yaitu “Paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan 

kepada anak, kata tersebut semakna dengan kata “education” dalam bahasa 

Inggris.
17

 Sedangkan pengajaran digunakan untuk menerjemahkan kata teaching 

juga dalam bahasa Inggris. 
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Kata education yang berarti pendidikan,
18

 secara konseptual dikaitkan 

dengan kata-kata lain educare yang menurut al-Attas berarti menghasilkan, 

mengembangkan dari kepribadian yang tersembunyi atau potensial yang di 

dalamnya proses menghasilkan dan mengembangkan mengacu kepada segala 

sesuatu yang bersifat fisik dan material.
19

 

Hasan Langgulung mempunyai redaksi lain ketika membahas kata 

education. Menurutnya, istilah education berasal dari bahasa latin „educare‟ yang 

berarti memasukkan sesuatu, barangkali bermaksud memasukkan ilmu ke kepala 

seseorang. Jadi, disini ada tiga hal yang terlibat: ilmu, proses memasukkan dan 

kepala orang, kalaulah ilmu itu memang masuk di kepala.
20

 

Jika pengertian secara semantik (kebahasaan) dari kata pendidikan, 

pengajaran (education atau teaching) sebagaimana disebutkan di atas jika 

diperhatikan secara seksama, Nampak bahwa kata-kata tersebut lebih 

menunjukkan pada suatu kegiatan atau proses yang berhubungan dengan 

pembinaan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Pengertian tersebut 

belum menunjukan adanya program, sistem dan metode yang lazimnya digunakan 

dalam melakukan pendidikan atau pengajaran. 
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Di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa 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. 

Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa dalam pergaulan 

dengan pesrta didik untuk memimpin perkembangan potensi jasmani dan 

rohaninya ke arah kesempurnaan. 

Dalam khazanah Islam terdapat sejumlah istilah yang merujuk langsung 

pada pengertian pendidikan dalam pengajaran seperti “tarbiyah”, “ta‟dib”, dan 

“tadris”. 
21

Adapun istilah Arab yang umum digunakan adalah “tarbiyah”. Hal 

tersebut dapat dibuktikan, diantaranya banyaknya buku yang dikarang oleh para 

ilmuan Arab tentang konsep pendidikan Islam dengan menggunakan judul 

“tarbiyah”, misalnya “at-Tarbiyah al-Islamiyah”. 

Dari berbagai uraian mengenai beberapa pengertian pendidikan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa, pendidikan itu adalah usaha sadar yang dilakukan 

pendidik kepada generasi muda untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia 

dari ketidaktahuan kepada kepandaian, dari tidak berkepribadian mulia menjadi 
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pribadi yang mulia dan dihargai serta dapat menciptakan umat yang cerdas, 

dinamis dan berkemampuan yang tinggi dalam berbagai nilai kehidupan. 

Banyak Para ahli yang berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi 

pendidikan karena tidak ada batasan mendefinisikan pendidikan. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa, “Pendidikan adalah proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengejaran dan latihan, proses, perbuatan, cara 

mendidik”.
22

 

Ramayulis mendefinisikan pendidikan melalui pendekatan etimologis. 

Dalam bahasa Inggris “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan, 

dan dalam bahasa Arab “tarbiyah” yang berarti pendidikan. Jadi, pendidikan 

adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap 

peserta didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.
23

 

Ngalim Purwanto, menjelaskan bahwa “pendidikan adalah segala usaha 

orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan 

jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan”.
24

 Alisuf Sabri dalam bukunya “Ilmu 

Pendidikan” memaparkan, bahwa yang dimaksud dengan “Pendidikan adalah 

usaha sadar dari orang dewasa untuk membantu atau membimbing pertumbuhan 
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dan perkembangan anak/peserta didik secara teratur dan sistematis ke arah 

kedewasaan”.
25

 

Lebih jauh, Azumardi Azra mengemukakan “pendidikan merupakan suatu 

proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi 

tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien”.
26

 Pendidikan lebih sekedar 

pengajaran yang terakhir ini dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu 

belaka, bukan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala 

aspek yang dicakupnya. 

Dengan demikian, pengajaran hanya sekedar proses pemberian materi 

pelajaran kepada anak didik yang hanya akan membentuk para spesialis, yang 

terkurung pada bidangnya saja. Sedangkan pendidikan, lebih dari itu, di samping 

proses transfer ilmu dan keahlian, juga lebih menekankan pembentukan kesadaran 

dan kepribadian anak didik, sehingga menjadikan mereka dapat menyongsong 

kehidupannya di masa yang akan datang dengan lebih efektif dan efisien. 

Selain pendidikan secara umum, juga ada pendidikan berdasarkan atau 

menurut Islam. MenurutAhmad Tafsir pendidikan Islam adalah bimbingan yang 

diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal 
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sesuai dengan ajaran Islam.
27

 Sayyid Sabiq, sebagaimana dikemukakan oleh Agus 

Basri mendefinisikan pendidikan Islam sebagai usaha mempersiapkan anak dalam 

membentuk kepribadiannya, agar menjadi anggota masyarakat yang baik.
28

 Hasil 

rumusan seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960, memberikan 

pengertian pendidikan Islam sebagai “bimbingan terhadap pertumbuhan rohani 

dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, 

melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam”.
29

 

Melalaui pendidikan Islam, pertumbuhan jasmani dan rohani dapat 

dibimbing ke arah kedewasaan dengan berpedoman pada nilai-nilai Islam serata 

menggunakan pendekatan psikologis dalam pelaksanaannya. Muhammad al-

Naquib al-Attas mendefinisikan pendidikan Islam sebagai pengenalan dan 

pengakuan, yang berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-

tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa 

sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan di dalam 

tatanan wujud dan kepribadian.
30

 

Jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh 

hasrat, semangat dan cita-cita menanamkankan nilai-nilai Islam baik yang 
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tercermin dalam lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakannya. Dalam konteks ini kata Islam akan ditempatkan sebagai 

sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikannya. 

Jenis pendidikan Islam yang memberikan perhatian dan sekaligus 

menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan program studi yang 

diselenggarakannya. Kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu 

dan diperlakukan seperti ilmu yang lain. 

Jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian tersebut. Dalam hal ini, 

Islam ditempatkan sebagai sumber nilai dan sebagai bidang studi yang ditawarkan 

melalui bidang studi yang diselenggarakannya.
31

 

Muhammad Athiyah al-Abrasy yang dikutip oleh Armai Arief,  

berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya 

hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, 

sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, cakap dalam 

pekerjaannya dan manis tutur katanya.
32

 

Kemudian, Armai Arief mengartikan “Pendidikan Islam adalah sebuah 

proses dalam membentuk manusia-manusia muslim yang mampu mengembangkan 

potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan dan merealisasikan tugas dan 
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fungsinya sebagai khalifah Allah SWT baik kepada Tuhannya, sesama manusia, 

dan sesama makhluk lainnnya”.
33

 

Sedangkan Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa “Pendidikan Islam adalah 

pembentukan kepribadian, pendidikan Islam ini telah banyak ditujukan kepada 

perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan sesuai dengan 

petunjuk ajaran Islam, karena itu pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis 

tetapi juga bersifat praktis atau pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman 

dan pendidikan amal”.
34

 

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pendidikan Islam di 

atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha dalam 

proses bimbingan secara sadar dan sistematis untuk melahirkan perubahan-

perubahan yang progresif pada tingkah laku manusia dan mengembangkan potensi 

yang ada pada diri anak secara maksimal, sehingga terbentuk kepribadian dan 

nilai-nilai yang berasaskan Islam. 

Dengan demikian, pendidikan agama Islam yang diselenggarakan pada 

semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan mestinya tidak hanya menekankan pada 

aspek kognitif atau pengetahuan terhadap Islam, tetapi juga menekankan pada 

aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 
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2. Sumber-sumber Pendidikan Islam 

Setiap usaha, kegiatan dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu 

tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. Oleh 

karena itu, pendidikan Islam sebagai usaha membentuk manusia, harus 

mempunyai landasan ke mana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan 

pendidikan Islam itu dihubungkan. Landasan itu terdiri dari al-Qur‟an dan Sunnah 

Nabi Muhammad SAW yang dapat dikembangkan dengan ijtihad, al-Maslahah al-

Mursalah, Istihsan, Qiyas, dan sebagainya.
35

 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur‟an adalah sumber agama Islam pertama dan utama. Menurut 

keyakinan umat Islam yang diakui kebenarannya oleh penelitian ilmiah, al-

Qur‟an adalah kitab suci yang memuat firman-firman (wahyu) Allah, sama 

benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad 

sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-

mula di Mekkah kemudian di Madinah. Tujuannya, untuk menjadi pedoman 

atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai 

kesejahteraan di dunia ini dan kebahagian di akhirat kelak.
36
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Penurunan al-Qur‟an diawali dengan ayat-ayat yang mengandung 

konsep pendidikan, dapat menunjukkan bahwa tujuan al-Qur‟an yang 

terpenting adalah mendidik manusia melalui metode yang bernalar serta sarat 

dengan kegiatan meneliti, membaca, mempelajari, dan observasi ilmiah 

terhadap manusia sejak manusia masih dalam bentuk segumpal darah dalam 

rahim ibu. Sebagaimana firman Allah: 

                           

                          

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan 
perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 

diketahuinya.
37

 

Isi al-Qur‟an mencakup seluruh dimensi manusia dan mampu 

menyentuh seluruh potensi manusia, baik motivasi untuk menggunakan panca 

indera dalam menafsirkan alam semesta bagi kepentingan formulasi lanjut 

pendidikan manusia (pendidikan Islam), motivasi agar manusia menggunakan 

akalnya, lewat tamsilan-tamsilan Allah SWT dalam al-Qur‟an maupun motivasi 

agar manusia menggunakan hatinya agar mampu mentransfer nilai-nilai 

pendidikan Ilahiah, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan sistem umum 
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pendidikan yang ditawarkan Allah SWT dalam al-Qur‟an, agar manusia dapat 

menarik kesimpulan dan melaksanakan semua petunjuk tersebut dalam 

kehidupan sebaik mungkin. 

b. Al-Sunnah 

Al-Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, 

baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, 

perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW diangkat menjadi 

Rasul, maupun sesudahnya.
38

 

Oleh karena itu, Sunnah merupakan landasan kedua bagi pembinaan 

pribadi manusia muslim. Sunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran 

berkembang. Itulah sebabnya, mengapa ijtihad perlu ditingkatkan dalam 

memahaminya termasuk Sunnah yang berkaitan dengan pendidikan.
39

 

Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib 

setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dengan sifatnya sepanjang 

hayat, pendidikan Islam dapat diikuti oleh manusia sepanjang hayatnya.
40

 

Syaikh „Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah (ulama hadits kontmporer, 

lahir ahun 1336 H dan wafat tahun 1417 H) di dalam kitab beliau Qimah az-

Zaman „inda al-„Ulama dikatakan : 
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 أُْطلُُبوا اْلِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد ِاىَل اللَّْحد
Artinya: Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat.

41
 

Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena sunah menjadi 

sumber utama pendidikan Islam karena Allah SWT menjadikan Muhammad 

SAW sebagai teladan bagi umat-Nya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat 

al-Ahzab ayat 21: 

                         

         

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
42

 

Amalan  yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan 

sikap hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam. Sabda Rasul 

yang berbunyi: 

(ال ملْولُُو. )رواه اتَ رَْكُت ِفْيُكْم أَْمرَْيِن ََتَسَّْكُتْم ِِبَِما َلْن َتُضلُّو اََبًدا ِكَتاُب اهللُ َوُسّنُة َرسُ   

Artinya: Kutinggalkan kamu dua perkara tidaklah kamu akan tersesat selama-

lamanya selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu 

Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. (HR. Al Malik) 
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Dalam dunia pendidikan sunnah mempunyai dua manfaat pokok: 

Pertama, Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan 

Islam sesuai dengan konsep al-Qur‟an serta lebih memerinci penjelasan dalam 

al-Qur‟an. Kedua, Sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan 

metode pendidikan.
43

 

c. Ijtihad 

Ijtihad secara etimologi adalah usaha keras dan bersungguh-sungguh 

(gigih) yang dilakukan oleh para ulama, untuk menetapkan hukum suatu 

perkara atau suatu ketetapan atas persoalan tertentu. Secara terminologi ijtihad 

adalah ungkapan atas kesepakatan dari sejumlah ulil amri dari umat 

Muhammad SAW dalam suatu masa, untuk menetapkan hukum syari‟ah 

terhadap berbagai peristiwa yang terjadi (batasan yang dikembangkan oleh al-

Amidy).
44

 Ijtihad adalah mencurahkan berbagai daya kemampuan untuk 

menghasilkan hukum syara berdasarkan dalil-dalil syara secara terperinci.
45

 

Ijtihad di bidang pendidikan sangat penting karena ajaran Islam yang 

terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah adalah bersifat pokok-pokok dan prinsip-

prinsipnya saja. Walaupun ada yang agak terperinci, perincian itu adalah 

sekedar contoh dalam menerapkan yang prinsip tersebut. Sejak turunnya al-
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Qur‟an sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam telah tumbuh 

dan berkembang melalui ijtihad yang dituntut oleh perubahan situasi dan 

kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang pula.
46

 

Ijtihad di bidang pendidikan, utamanya pendidikan Islam sangat perlu 

dilakukan, karena pendidikan merupakan sarana utama untuk membangun pranata 

kehidupan sosial dan kebudayaan manusia untuk mencapai kebudayaan yang 

berkembang secara dinamis, hal ini ditentukan oleh sistem pendidikan yang 

dilaksanakan dan senantiasa merupakan pencerminan dan penjelmaan dari nilai-

nilai serta prinsip pokok al-Qur‟an dan Hadits. Proses ini akan mampu 

mengontrol manusia dalam seluruh aspek kehidupannya, sekaligus sebagai sarana 

untuk mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya. 

3. Dasar-dasar Pendidikan Islam 

Dasar dari pendidikan Islam adalah tauhid. Dalam struktur ajaran Islam, 

tauhid merupakan ajaran yang sangat penting dan mendasari segala aspek 

kehidupan penganutnya, tak terkecuali aspek pendidikan. Pendidikan islam 

merupakan pengembangan pikiran, penataan prilaku, pengaturan emosional, 

hubungan peranann manusia dengan dunia, serta bagaimana manusia mampu 

memanfaatkan dunia, sehingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus 

mengupayakan upaya perwujudannya. Dalam kaitan ini para pakar berpendapat 

bahwa dasar pendidikan Islam adalah tauhid, yakni kesatuan kehidupan, ilmu, 
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iman, agama dan kepribadian manusia, serta kesatuan individu dan masyarakat. 

Al-Qur‟an dan Sunnah juga dapat diartikan sebagai dasar di samping juga sebagai 

sumber dari pendidikan. Dalam Al-Qur‟an surat Asy-Syura ayat 52 Allah 

berfirman: 

                      

                           

       

 

Artinya: “dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) 

dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah 

Al kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui Apakah iman itu, tetapi 

Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia 

siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan 

Sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang 
lurus”.

47
 

 

Berdasarkan pada Ayat di atas dinyatakan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada umat manusia untuk memberi petunjuk kearah jalan 

hidup yang lurus, dalam arti memberi bimbingan dan petunju ke jalan yang di 

ridhoi Allah swt. Dan dalam hadits Nabi dinyatakan bahwa diantara sifat orang 

mukmin ialah saling menasihati untuk mengamalkan ajaran Allah swt, yang 

dapat di formulasikan sebagai usaha atau dalam bentuk pendidikan islam, dengan 

memberikan bimbingan, penyuluhan dan pendidikan islam. 
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Di dalam dasar pendidikan Islam terdapat pokok-pokok dari pendidikan 

Islam, yaitu: 

a. Pendidikan keimanan kepada Allah SWT 

Firman Allah SWT: 

                            

  

Artinya : “Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Lukman : 13).
48

 

 

Pendidikan yang pertama dan utama untuk dilakukan adalah pembentukan 

keyakinan kepada Allah swt yang diharapkan dapat melandasi sikap, tingkah laku 

dan kepribadian anak didik. 

 

b. Pendidikan Akhlakul Karimah 

Sejalan dengan usaha mebentuk dasar keyakinan atau keimanan maka 

diperlukan usaha membentuk akhlak yang mulia. Berakhlak mulia merupakan 

modal bagi setiap orang dalam menghadapi pergaulan sesama manusia. Akhlak 

termasuk diantara makna yang terpenting dalam hidup, setelah keimanan dan 

kepercayaan. 
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Firman Allah SWT : 

                        

      

Artinya:“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri”. (Q.S. Luqman, ayat: 18)
49

 

 

c. Pendidikan Ibadah 

Ibadah merupakan salah satu kewajiban dasar yang harus di berikan 

kepada anak didik. Kewajiban beribadah ini merupakan nilai-nilai spiritual, 

menjalin hubungan batin dengan sang Khaliq. Allah SWT berfirman dalam al-

Qur‟an surat Luqman ayat 14: 

                            

             

 

Artinya: dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan 

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, 

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu.
50

 

 

Adapun di dalam Negara Indonesia secara formal pendidikan islam 

mempunyai dasar yang cukup kuat. Pancasila merupakan dasar setiap tingkah 

laku dan kegiatan bangsa Indonesia, dengan keTuhanan Yang Maha Esa sebagai 
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sila pertama, berarti menjamin setiap warga negara untuk memeluk, beribadah, 

dan menjalankan aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan agama, 

termasuk melaksanakan pendidikan agama islam. 

4. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau 

kegiatan selesai. Maka pendidikan, karena merupakan suatu usaha dan kegiatan 

yang berproses melalaui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap 

dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap 

dan stastis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, 

berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya. 

Dikatakan oleh Zakiah Daradjat bahwa tujuan pendidikan Islam secara 

keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi Insan Kamil 

dengan pola takwa, Insan Kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat 

hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah 

SWT.
51

 Ini mengandung arti bahwa pendidikan Islam itu diharpakan 

menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya serta senang 

dan gemar menggamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan 

dengan Allah dan dengan sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin 

meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia kini dan di 

akhirat nanti. Tujuan ini kelihatannya terlalu ideal, sehingga sukar dicapai. Tetapi 
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dengan kerja keras yang dilakukan secara berencana dengan kerangka-kerangka 

kerja yang konsepsional mendasar, pencapai tujuan ini bukanlah sesuatu yang 

mustahil. 

Pendidikan Islam memerlukan asas atau dasar yang dijadikan landasan 

kerja. Dengan dasar ini akan memberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan yang 

telah diprogramkan. Dalam konteks ini, dasar yang menjadi acuan pendidikan 

islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat 

menghantarkan peserta didik kea rah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, 

dasar yang terpenting dari pendidikan Islam adalah Al-Qur‟an dan Sunnah 

Rasulullah (hadist).
52

 

Dalam merumuskan tujuan pendidikan islam, paling tidak ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan yaitu: 

a. Tujuan dan tugas manusia di muka bumi, baik secara vertical maupun 

horizontal. 

b. Sifat-sifat dasar manusia. 

c. Tuntunan masyarakat dan dinamika peradapan manusia. 

d. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Dalam aspek ini ada 3 macam 

dimensi ideal Islam yakni: 
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a) Mengandung nilai yang berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup 

manusia di muka bumi. 

b) Mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih 

kehidupan yang baik. 

c) Mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingn dunia dan 

akhirat.
53

 

Dijelaskan pula bahwa tujuan pendidikan merupakan suatu kondisi yang 

menjadi target penyampaian pengetahuan. Tujuan ini merupakan acuan dan 

panduan untuk seluruh kegiatan yang terdapat dalam system pendidikan. Jadi, 

tujuan pendidikan dalam Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan 

sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki: 

a. Kepribadian Islam 

Tujuan ini merupakan konsekuensi keimanan seorang muslim, yaitu 

teguhnya dalam memegang identitas kemuslimannya dalam pergaulan sehari-hari. 

Identitas itu tampak pada dua aspek yang fundamental, yaitu pola berfikirnya 

(aqliyah) dan pola sikapnya (nafsiyah) yang berpijak pada aqidah Islam. 

b. Menguasai Tsaqafah Islamiyah dengan baik 
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Islam mendorong setiap muslim untuk menjadi manusia yang berilmu 

dengan cara mewajibkannya untuk menuntut ilmu. Adapun ilmu berdasarkan 

takaran kewajibannya menurut Al Ghazali dibagi dalam dibagi dalam dua 

kategori, yakni ilmu yang fardlu „ain, ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim 

seperti fiqh, sirah nabawuyah, bahasa arab, ulumul hadits, ulumul qur‟an, dll. 

Yang kedua ilmu kategori fardlu kifayah, biasanya seperti ilmu yang mencakup 

sains dan teknologi, biologi, dan fisika, pertanian dll. 

c. Menguasai ilmu-ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi) 

Menguasai IPTEK diperlukan agar umat islam mampu mencapai 

kemajuan material sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifatullahi 

di muka bumi. Islam menetapkan penguasaan sains sebagai fardlu kifayah yaitu 

kewajiban yang harus dikerjakan oleh sebagian rakyat apabila ilmu-ilmu tersebut 

sangat diperlukan umat. 

d. Memiliki ketrampilan/skill yang tepat guna dan berdaya guna 

Perhatian besar Islam pada ilmu teknik dan praktis, serta ketrampilan 

merupakan salah satu tujuan pendidikan Islam. Penguasaan ketrampilan yang 

serba material ini merupakan tuntunan yang harus dilakukan umat Islam dalam 

rangka pelaksanaan amanah Allah Swt. Ini diindikasikan dengan terdapatnya 



 

 

banyak nash yang mengisyaratkan kebolehan mempelajari ilmu umum dan 

ketrampilan.
54

 

C. MACAM-MACAM DAN JENIS PENDIDIKAN 

Tanggung jawab kependidikan merupakan suatu tugas wajib yang harus 

dilaksanakan, karena tugas ini satu dari beberapa instrumen masyarakat dan 

bangsa dalam upaya pengembangan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. 

Tanggung jawab ini dapat dilksanakan secara individu dan kolektif. Secara 

individu dilaksanakan oleh orang tua dan kolektif kerja sama seluruh anggota 

keluarga, masyarakat dan pemerintah.
55

 

Menurut al-Qabisy, pemerintah dan orang tua bertanggung jawab 

terhadap pendidikan anak baik berupa bimbingan, pengajaran secara menyeluruh. 

Jika penanggung jawabnya orang tua maka jenis lembaga pendidikan 

dimunculkan adalah lembaga pendidikan keluarga. Jika penanggung jawabnya 

pemerintah maka jenis lembaga pendidikannya seperti sekolah. Dan jika 

penanggung jawabnya adalah masyarakat maka lembaga pendidikan yang 

dimunculkan seperti panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya. 

Dengan demikian ada tiga jenis lembaga pendidikan yaitu : 
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1. Lembaga Pendidikan In-Formal (keluarga). 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat adalah 

persekutuan antar kelompok orang yang mempunyai pola kepentingan 

masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada dilingkungannya. 

Pentingnya dan keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan islam 

disyaratkan dalam Al-Qur‟an.  

                           

                           

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan. (Q.S. At Tahrim, ayat 6)
56

 

 

2. Lembaga Pendidikan Formal 

Menurut Hadari Nawawi, mengelompokan lembaga pendidikan 

sekolah kepada lembaga pendidikan yang kegiatan pendidikan nya dilakukan 

dengan sengaja, berencana, sistematis dalam rangka membantu anak dalam 

pengembangan potensinya, agar mampu menjalankan tugasnya sebagai 

khalifah Allah di muka bumi. jenjang  pendidikan adalah tahapan pendidikan 

yang ditetapkan berdasarkan tingkatan perkembangan peserta didik, tujuan 

yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. (UU No. 20 Tahun 

                                                             
56

 Departemen Agaman RI, Op. Cit., h. 560. 



 

 

2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8). Jenjang  pendidikan  formal terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi
57

. 

a. Pendidikan  dasar 

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah.  Sekolah  dasar  ditempuh  dalam waktu  6 tahun,  

mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah 

Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat 

serta Sekolah  Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Tenaga kependidikan pada SD/MI 

dan SMP/MTs sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, 

tenaga administrasi, tenaga perpustakaan dan tenaga kebersihan 

sekolah/madrasah. 

b. Pendidikan  Menengah 

Pendidikan  menengah  merupakan  lanjutan  pendidikan  dasar.  

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan  menengah berbentuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah  Menengah  

Kejuruan (SMK), dan  Madrasah  Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk 

lain yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah  

berfungsi  sebagai  lanjutan dan  perluasan  pendidikan  dasar, dan dalam  
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hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan tinggi  ataupun memasuki lapangan kerja. 

c. Pendidikan  Tinggi 

Pendidikan  tinggi  merupakan  jenjang  pendidikan  setelah pendidikan 

menengah yang  mencakup  program  pendidikan diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doktor  yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan  untuk  menyiapkan  peserta  

didik  menjadi  anggota masyarakat yang  memiliki  kemampuan  akademik  

dan professional  yang  dapat  menerapkan, mengembangkan atau  

menciptakan  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan kesenian. 

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan 

tujuan pendidikan suatu kesatuan pendidikan, antara lain : 

a) Pendidikan  Umum 

Pendidikan  umum  merupakan  pendidikan  dasar  dan menengah yang 

mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik 

untuk melanjutkan  pendidikan ke jenjang  yang lebih tinggi. Bentuknya:  

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah 

Menengah Atas (SMA). 

b) Pendidikan Kejuruan 

Pendidikan  kejuruan  merupakan  bagian  dari sistem pendidikan yang 

mempersiapkan  seseorang  agar lebih  mampu  bekerja  pada satu 



 

 

kelompok  pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang 

pekerjaan lain.  Sebelumnya. 

c) Pendidikan Luar Biasa 

Pendidikan  khusus  merupakan  penyelenggaraan  pendidikan untuk 

peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan 

luar biasa yang diselenggarakan secara  inklusif (bergabung dengan 

sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat 

pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk Sekolah Luar Biasa/SLB). 

Menurut  data  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, di Indonesia ada 

sekitar 1600 an sekolah luar biasa dari berbagai tingkatan dan kategori 

yang tersebar di Indonesia , namun ironisnya hampir 70% dari  jumlah SLB 

tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat sementara 30% lagi 

adalah SLB negeri. 

d) Pendidikan  Keagamaan 

Pendidikan  keagamaan  adalah  pendidikan  yang  mempersiapkan  peserta 

didik untuk dapat  menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan  

pengetahuan  tentang ajaran  agama dan menjadi  ahli ilmu agama serta 

mengamalkan  ajaran agamanya. 

e) Pendidikan  Kedinasan 

Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh 

Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian 

yang berfungsi untuk meningkatkan  kemampuan dan keterampilan dalam 



 

 

pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai 

negeri. 

f) Pendidikan  Akademik 

Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada 

penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan 

doktor. Lulusannya mendapatkan gelar akademik sarjana, magister, dan 

doktor. 

Sebagai contoh, lulusan pendidikan akademik sarjana ekonomi bergelar 

S.E., sarjana kedokteran mendapat gelar S.Med., sarjana teknik mendapat 

gelar S.T., dan sarjana pendidikan bergelar S.Pd.; demikian juga gelar 

magisternya sesuai dengan bidang atau rumpun ilmu; sedangkan gelar 

pendidikan doktor sama, yakni Dr. 

g) Pendidikan Profesi 

Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program 

pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai 

keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi  mendapatkan gelar

 profesi. Sebagai contoh, setelah bergelar S.E, seseorang menempuh 

pendidikan profesi Akuntan, maka dia bergelar S.E. Ak; setelah bergelar 

S.Med., seseorang menempuh pendidikan profesi dokter, maka dia 

mendapat gelar dr. (dokter) dan seorang yang telah begelar profesi dokter 

(umum) melanjutkan ke program pendidikan spesialis (PPDS), dia 



 

 

mendapat gelar spesialis tententu, misalnya, dr. Sp.M (spesialis Mata), dr. 

Sp.A (spesialis Anak), dr. SpKJ (spesialis Kesehatan Jiwa). 

h) Pendidikan Vokasi 

Pendidikan  vokasi  adalah  system  pendidikan tinggi yang diarahkan pada 

penguasaan keahlian terapan tertentu, yang  mencakup program pendidikan 

diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV. Lulusan pendidikan 

vokasi mendapatkan gelar vokasi, misalnya A.Ma (Ahli Madya), A.Md 

(Ahli Madya). 

3. Lembaga Pendidikan Non-Formal 

Lembaga Pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang teratur 

namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan erat. Masyarakat 

merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, 

Negara, kebudayaan, dan Agama. Berpijak pada tanggung jawab masyarakat di 

atas, lahirlah lembaga pendidikan islam yang dapat dikelompokan dalam jenis 

ini.
58

 

a. Masjid, Mushola, Surau dan Rangkang. 

b. Madrasah Diniyah yang tidak mengikuti ketetapan resmi. 

c. Majlis Ta‟lim dan TPA 

d. Kursus-kursus Keislaman dan Badan Pembina Rohani 

e. Badan-badan Konsultasi Keagamaan  
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f. Musabaqoh Tilawah Al-Qur‟an. 

 

D. PONDOK PESANTREN 

1. Pengertian Pondok Pesantren 

Secara bahasa pesantren berasal dar kata santri dengan awalan pe- dan 

akhiran -an yang berarti tempat tinggal santri. Kata santri sendiri, menurut C. C 

Berg berasal dari bahasa India,  shastri , yaitu orang yang tahu buku-buku suci 

agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Sementara itu, 

A.H. John menyebutkan bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang 

berarti guru mengaji.
59

 

Nurcholish Madjid juga memiliki pendapat berbeda. Dalam 

pandangannya asal usul kata “santri” dapat dilihat dari dua pendapat.  Pertama, 

pendapat yang mengatakan bahwa “santri” berasal dari kata “sastri”, sebuah kata  

dari bahasa Sansekerta yang artinya melek huruf. Pendapat ini menurut 

Nurcholish Madjid didasarkan atas kaum santri kelas literary bagi orang Jawa 

yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa 

Arab. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya 

berasal dari bahasa Jawa, dari kata “cantrik” berarti seseorang yang selalu 

mengikuti seorang guru kemana guru ini pergi menetap.
60
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M, Arifin mengartikan pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan Islam 

yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) 

dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau 

madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari seorang atau 

beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yag bersifat kharismatik serta 

independen dalam segala hal.
61

  

Pengertian pondok pesantren dalam batasan ini menunjukkan bahwa 

lembaga ini hidup sejak ratusan tahun lalu dan  telah menjadi bagian yang 

mendalam bagi sistem kehidupan sebagaian besar umat Islam Indonesia.
62

 Dari 

uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pesantren adalah suatu 

lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan 

dan menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap dan mampu 

mandiri.  Atau dapat juga diambil pengertian dasarnya sebagai suatu tempat 

dimana para santri belajar pada seseorang kyai untuk memperdalam/memperoleh 

ilmu, utamanya ilmu-ilmu agama yang diharapkan nantinya menjadi bekal bagi 

santri dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun akhirat. 

2. Karakteristik Pondok Pesantren 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai karakteristik, yaitu:
63
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a. Kyai, sebagai figur yang biasanya juga sebagai pemilik 

b. Santri, yang belajar dari kyai 

c. Asrama, sebagai tempat tinggal para santri dimana Masjid sebagai pusatnya 

d. Adanya pendidikan dan pengajaran agama melalui sistem pengajian, yang 

sekarang sebagian sudah berkembang dengan sistem klasikal atau madrasah. 

Sedangkan ciri-ciri  khusus pondok pesantren adalah ditandai dengan 

suasana kehidupan keagamaan yang mendalam dan juga isi kurikulum yang dibuat 

terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu sintaksis Arab, morfologi 

arab,hukum islam, tafsir Hadis, tafsir Al-Qur‟an dan lain-lain. 

Ciri-ciri diatas menggambarkan pendidikan pesantren dalam bentuknya 

yang masih murni (tradisional). Adapun penampilan pendidikan pesantren 

sekarang yang lebih beragam merupakan akibat dinamika dan kemajuan zaman 

telah mendorong terjadinya perubahan terus-menerus, sehingga lembaga tersebut 

melakukan berbagai adopsi dan adaptasi sedemikian rupa.  

3. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren 

Sistem yang ditampilkan dalam pondok pesantren mempunyai keunikan 

dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada 

umumnya, yaitu:
64
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a. Memakai sistem tradisional, yang memiliki kebebasan penuh dibandingkan 

dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan 2 arah antara kiai dan 

santri. 

b. Kehidupan dipesantren menampakkan semangat demokrasi, karena mereka 

praktis bekerjasama mengatasi problem non kurikuler mereka sendiri. 

c. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar dan 

ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah, sedangkan 

santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanyaijazah tersebut. 

Hal itu karena tujuan utama mereka hanya ingin mencari keridhoan Allah 

SWT semata. 

d. Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, 

persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup. 

e. Alumni pondok pesantren tak ingin menduduki jabatan pemeritahan, sehingga 

mereka hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah. 

Adapun metode yang lazim digunakan dalam pendidikan pesantren adalah 

wetonan, sorogan, dan hafalan. Metode wetonan merupakan metode kuliah 

dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling kiai yang 

menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika 

perlu. Metode sorogan sedikit berbeda dari metode weronan dimana santri 

menghadap guru satu-persatu dengan membawa kitab yang dipelajari sendiri. Kiai 

membacakan dan menerjemahkan kalimat demi kalimat, kemudian menerangkan 



 

 

maksudnya, atau kiai cukup menunjukan cara membaca yang benar, tergantung 

materi yang diajukan dan kemampuan ssantri. 

Adapun metode hafalan berlangsung dimana santri menghafal teks atau 

kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Materi hafalan biasanya dalam 

bentuk syair atau nazham. Sebagai pelengkap metode hafalan sangat efektif untuk 

memelihara daya ingat (memorizing) santri terhadap materi yang dipelajarinya, 

karena dapat dilakukan baik didalan maupun diluar kelas.
65

 

Sedangkan jenjang pendidikan dalam pesantren tidak dibatasi seperti 

dalam lembaga-lembaga pendidikan yang memakai sistem klasikal. Umumnya, 

kenaikan tingkat seorang santri didasarkan isi mata pelajaran tertentu yang 

ditandai dengan tamat dan bergantinya kitab yang dipelajarinya. Apabila seorang 

santri telah menguasai satu kitab atau beberapa kitab dan telah lulus ujian 

(imtihan) yang diuji oleh kiainya, maka ia berpindah kekitab lain yang lebih 

tinggi tingkatannya. Jelasnya, penjenjangan pendidikan pesantren tidak 

berdasarkan usia, tetapi berdasarkan penguasaan kitab-kitab yang telah ditetapkan 

dari paling rendah sampai paling tinggi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu 

penelitian. Sebagaimana dalam bukunya Sugiono menjelaskan bahwa “metode 

penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan 

dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu 

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.
1
 

1. Jenis penelitian 

Dilihat dari tempat pelaksanaan, penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan atau yang disebut dengan field research. Menurut M. Iqbal Hasan 

penelitian lapangan (field research), yaitu “penelitian yang langsung 

dilakukan di lapangan atau pada responden”.
2
 

Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian 

lapangan (field research), yaitu “penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat”.
3
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2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu “kegiatan 

mengumpulkan data yang menggambarkan atau melukiskan tentang suatu 

fenomena”.
4
 Menurut S. Nasution penelitian deskriptif adalah 

“mengadakan deskripsi untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang 

situasi-situasi sosial”.
5
 

Menurut Sumadi Suryabrata penelitian deskriptif adalah “penelitian 

yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-

situasi atau kejadian-kejadian”.
6
 Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan 

Abu Ahmadi penelitian deskriptif yaitu “penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, 

jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi”.
7
 

Jadi sifat penelitian  ini adalah deskriptif  dan data yang diperoleh 

langsung dari objek penelitian. 

3. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan 

masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat dengan 

menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Qur’an, hadist, kaedah-

kaedah usul fiqih atau norma yang berlaku dalam masyarakat) sebagai 
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pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, 

sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras tidak 

dengan ketentuan syariat Islam. 

4. Tempat Penelitian 

  Tempat penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Muhsin 

Purwosari Metro. Di Pondok Pesantren Al Muhsin ini peneliti terjun secara 

langsung untuk melakukan pengamatan terhadap pembaharuan pendidikan 

Islam. 

  Alasan peneliti memilih Pondok Pesantren Al Muhsin sebagai tempat 

penelitian dikarenakan Pondok Pesantren Al Muhsin merupakan salah satu 

Icon yang berada di Kota Metro sebagai wadah pembinaan santri dalam 

bidang pengembangan ilmu keagamaan dan penguasaan bahasa Inggris juga 

bahasa Arab. 

5. Sumber Data 

  Sumber data dalam penelitian di pilih secara purposiv sampling. 

Purposiv sampling merupalan teknik penentuan sempel dengan pertimbangan 

khusus sehingga layak dijadikan sempel.
8
 Dalam hal ini peneliti akan memilih 

sabjek yang dianggap mempunyai pengetahuan terhadap objek yang diteliti, 

sehingga mampu membuka jalan untuk meneliti lebih dalam dan lebih jauh 

tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Al Muhsin 

Purwosari Kota Metro. 
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 Dalam penelitian ini sumber penelitian yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang langsung 

didapat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan sedangkan data 

sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpulan data.
9
 Misalnya data yang didapat dari pihak Pondok Pesantren 

Al Muhsin serta foto-foto proses kegiatan pembelajaran mahasantri yang ada 

di Pondok Pesantren Al Muhsin. 

 Informasi dalam Penelitian adalah: 

a. Direktur, Sekretaris, Kabid Kesantrian dan Kabid Dakwah Pondok 

Pesantren Al Muhsin Purwosari Kota Metro. 

b. Santri Pondok Pesantren Al Muhsin Purwosari Kota Metro 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

mengunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta 

pengamatan secara sistematis.
10

 Observasi sebagai alat evaluasi banyak 

digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu 
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kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun 

dalam situasi buatan. 

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan 

dengan sistimatis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusunan 

menggunakan observasi langsung. Adapun observasi yang akan digunakan 

oleh penulis adalah observasi langsung. Dimana peneliti langsung 

mengamati fakta yang ada, yaitu tentang pembaharuan pendidikan Islam di 

Pondok Pesantren Al Muhsin. Hal-hal yang akan di observasi adalah 

kondisi fisik Pondok, keadaan sarana dan prasana, proses pembelajaran, dan 

keadaan peserta didik dalam proses pembelajaran 

2. Interview 

Interview adalah pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya 

jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan 

penyelidikan. Dalam interview ini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide 

(pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data peneliti melakukan 

wawancara dengan pemuka-pemuka adat (penyimbang adat), tokoh-tokoh 

agama, pejabat pemerintah, dan masyarakat. 

Secar umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara 

menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan 

melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan 



 

 

arah serta tujuan yang telah ditentukan.
11

 Dalam wawancara pertanyaan dan 

jawaban diberikan secara verbal.Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam 

keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan 

melalui telepon.
12

 Wawancara digunakan peneliti sebagai tehnik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

secara mendalam. 

3. Dekumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
13

 Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiki 

krebilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak 

mencerminkan keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan 

tertentu. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu 

sehingga memberi peluang untuk mengetahu hal-hal yang pernah terjadi 

diwaktu silang.
14

 

Dekomentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa 

dekumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi 

masyarakat Bangun Negara maupun kondisi adat budaya serta hal-hal lain 

yang berhubungan dengan objek penelitian. 
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Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk menghimpun data 

yang berupa catatan-catatan, sejarah singkat Ma’had al-Jami’ah, struktur 

organisasi, dafar nilai, tenaga pengajar, administrasi, data siswa dan 

pengajar, serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian yang dibutuhkan oleh penulis, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. 

C. Teknik Analisis Data 

Setelah data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini 

terkumpul, langkah selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data. Analisa 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat 

mudah dipahami dan temanya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga dapat difahami, dan 

temuannnya dapat diinformasikan kepada orang lain.
15

 

Jelas bahwa dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh didapat dari 

berbagai sumber, dan dilakukan secara terus menerus dari awal sebelum 

penelitian sampai adanya kejelasan dalam penelitian tersebut. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu: 

                                                             
15

Ibid. h. 244. 



 

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin 

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.
16

 

Dengan reduksi data peneliti mencoba menggabungkan, 

menggolongkan, mengklarifiskasi, mengelompakkan data dari temuan 

dilapangan, seperti peneliti memfokuskan pada pembaharuan pendidikan 

Islam di Pondok Pesantren Al Muhsin. Maka redaksi data dilakukan dengan 

merangkum hal-hal apa saja yang berhubungan dengan data tentang apa saja 

pembaharuan pendidikan Islam yang ada di Pondok Pesantren Al Muhsin. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data.
17

 Dari penyajian data tersebutlah maka data akan tersusun dalam pola 

hubungan yang disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, laporan tulisan, 

yang dijelaskan (yang bersifat naratif). Nantinya, hasil dari temuan yang 

didapat, dapat disajikan pada bagian pembaharuan pendidikan Islam di 

Pondok Pesantren Al Muhsin. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk mengetahui apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 
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3. Conclusion Drawing/ Varification 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
18

 Varifikasi yaitu 

menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang peneliti temukan yang telah 

dijelaskan pada uraian singkat tersebut.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan hanya bersifat sementara saja, 

dan sewaktu-waktu akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan analisis kualitatif (non-statistik) karena data yang 

diperoleh merupakan data deskriptif. Dikaitkan dengan penelitian ini tentu 

saja proses kesimpulan awal dapat dilakukan, misalnya kesimpulan data-data 

tentang pembaharuan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Islam Al 

Muhsin. 
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BAB IV 

ANALISIS PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM 

DI PONDOK PESANTREN AL MUHSIN PURWOSARI, METRO 

 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al Muhsin Metro 

1. Muqoddimah 

Pondok Pesantren Al Muhsin adalah sebuah lembaga pendidikan yang 

mengacu kepada sistem manenejemen modern yang berorientasi  pada kemurnian 

ajaran Islam dan wawasan global. Maka dengan ini kurikulum merupakan 

wasilah yang tidak bisa di tinggalkan dalam mencapai maksud tersebut diatas. 

Dalam rangka membentuk santri berkarakter da’i ilmuwan maka pondok 

Pesantren Al Muhsin memadukan kurikulum resmi pemerintah dan kurikulum 

pesantren yang mampu bersaing di tengah-tengah kompetisi pendidikan. 

2. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Al Muhsin Metro 

Pondok Pesantren Islam Al Muhsin terlahir dari dorongan Ust. Muzayyin 

Abdul Wahab selaku staaf Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Pusat Jakarta 

kepada ust. Al Fuadi Rusli agar mendirikan Pondok Pesantren di Metro. sebagai 

penyandang dana awal untuk mendirikan bangunan sekolah. Dengan menunjuk 

Ust. Alfuadi Rusli untuk mencarikan sebidang tanah wakaf seluas + 6.910 M
2
, 

yang kelak akan didirikan di atasnya bangunan pesantren. Maka pada tahun 1994 

Hi Soderi menyambut seruan itu dengan mewakafkan tanah peninggalan orang 

tuanya untuk diwakafkan kepada lembaga pendidikan pondok pesantren. Setelah 



 

  

diadakan rapat-rapat dan konsulidasi, maka dicapai kesepakatan untuk mendirikan 

pondok pesantren dengan nama Al Muhsin. 

Maka pada Bulan Juli 1995 mulailah Pondok Pesantren Islam Al Muhsin 

menerima pendaftaran santri baru TP 1995/1996, dengan pembukaan oleh Wali 

Kota Administratif Metro. 

Tercatat Alfuadi Rusli, Drs. Hayumi RB, Drs. Hi. Supoyo, Hi. M. 

Mukhtar AM, Hi. Ahmad Lazim sebagai pendiri Pondok Pesantren Al Muhsin. 

Sebagai direktur pondok diamanahkan kepada Ust. Mahdi AB dan KH Rafi’uddin 

Rawid, BA sebagai wakil direktur.  

Demikianlah sejarah singkat lahirnya Pondok Pesantren Islam Al Muhsin 

Purwosari, Metro. 

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren 

Visi : 

Terwujudnya Al Muhsin sebagai Lembaga Pendidikan dan Da’wah 

yang berorientasi pada kemurnian ajaran islam dan unggul dalam 

pengembangan wawasan global. 

Misi :  

a. Menyelenggarakan pendidikan terpadu antara ‘Ulumuddien 

dengan Sains dan Teknologi. 



 

  

b. Mengajarkan dan menyebarkan islam yang sesuai dengan 

pemahaman Salafusholih. 

c. Menanamkan sifat sidik,amanah,tabligh dan fathonah. 

d. Mengembangkan budaya pergaulan yang sopan,santun,supel 

dalam bingkai akhlakul karimah. 

e. Menanamkan dan membiasakan sikap mandiri dan istiqomah. 

f. Mengakselerasi (Tarqiq) penguasaan teknologi dan informasi. 

g. Menyelenggarakan pendidikan dan da’wah berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 

 

4. Data Pesantren. 

a. Kelembagaan 

Nama   : Pondok Pesantren Islam Al Muhsin. 

Alamat : Jl Dr. Sutomo, bedeng 28 Purwosari, Metro Utara, 

Kota Metro, 34118 

Telp   : (0725) 7850267 – 7850173. 

Beroperasi sejak : 1 Juli 1995.  

No. Statistik  : 510018720005 

Penyelenggara  : Yayasan Badan Wakaf Al Muhsin. 

b. Kepengurusan 

Pembina yayasan : Hi. Alfuadi Rusli. 

   : Drs. Hayumi RB. 



 

  

   : Hi. Soderi. 

   : Ali Murtadlo, M.Pd 

Ketua Yayasan : Anwar Heru Tomo. 

Sekretaris  : Aris Munandar, S.Pd. 

Bendahara  : Wasis Suprayogi, S.E 

Pengawas  : Hi. Sudarman, S.Pd.I  

: Hi. Azwir. 

   : Martin Nurhusin. 

Direktur Pondok : Ahmad Nurwahid, S.Pd.I 

Sekretaris  : Ahmad Khoirudin,Lc 

Bendahara  : Toriq Riski tama 

Kamad M Ts  : Juhdi Rahmat, S.Pd.I 

Kamad M Aliyah : Nur Rohman, SE.I 

Kabid Kesantrian  : Ahmad Taufiq Hidayat 

Kabid Dakwah  : Farhat asy-Syuja’i 

c. Luas tanah dan bangunan 

Luas tanah Kampus putra :          8.410 m
2
. 

Luas tanah Kampus putri :          6.238 m
2
. 

Luas tanah keseluruhan :        14.763 m
2
. 

 



 

  

Luas bangunan Kampus putra :          940,0 m
2
. 

Luas bangunan Kampus putri :          801,5 m
2
. 

Luas bangunan keseluruhan :       17.41,5 m
2
. 

5. Data Santri Pondok Pesantren Al Muhsin TP 2016/2017 

a. Jumlah Santri Pondok Pesantren Al Muhsin 

Tabel I 

Santri Pondok Pesantren Al Muhsin TP 2016/2017 

KELAS UNIT Pa Pi JUMLAH 

VII 

MTs 

104 108 212 

VIII 116 101 217 

IX 70 73 143 

Jumlah 290 282 572 

X 

MA 

64 75 139 

XI 75 88 163 

XII 60 102 162 

  TKs 17 31 48 

Jumlah 216 296 512 

Total 506 578 1084 

 

b. Prestasi Para Santri Pondok Pesantren Al Muhsin 

1) Juara III lomba mengarang berbahasa Arab tingkat Nasional tahun 2003. 

2) Juara I dan II lomba mengarang berbahasa Arab tingkat Lampung th 

2003. 



 

  

3) Juara I dan II lomba mengarang berbahasa Arab tingkat Kota Metro th 

2003. 

4) Juara harapan III MQK (Musabaqoh Qiroatul Kutub) Nas II  th 2006. 

5) Juara I mengarang dalam Bhs Arab tingkat Kota Metro th 2006. 

6) Juara Harapan I mengarang dalam B Inggris tingkat kota Metro th 2006. 

7) Mewakili Lampung Lomba mengarang berbahasa Indonesia untuk 

tingkat Nasional th    2006 (belum masuk ke 6 besar). 

8) Juara I Olimpiade MIPA tingkat SMP Cabang Fisika di Bandar 

Lampung Juni 2009. 

9) Mewakili Metro olimpiade MIPA tingkat SMP cabang fisika tingkat 

Nasiomal di Jakarta th 2009 

10) Juara I Pidato bahasa arab  MA Putri Propinsi Lampung 2010 

11) Juara I Kali Grafi MA Tingkat Propinsi Lampung 2010 

12) Juara III Fahmil Qur’an Tingkat Nasional Juni 2011 

13) Juara Harapan I MQK Tingkat Nasional Juni 2011 

14) Juara I Tahfizd Our’an putri tingkat Propinsi Oktober 2011 

15) Juara I Lomba Tahfidzul Qur’an Tingkat Sekolah Menengah se Propinsi    

Lampung Di POLINELA B. Lampung Th 2012 

16) Juara I lomba Story telling tingkat SMA se propinsi lampung di STAIN 

Jurai Siwo Metro 2012 

17) Juara I Lomba Tenis Meja tingkat Madrasah Aliyah se Propinsi 

Lampung 2013 



 

  

18) Juara I Tenis Meja AKSIOMA tingkat Metro 2014  

19) Juara 1 Lomba Tenis Meja tingkat Provinsi Lampung 2014 

20) Juara 3 Tenis Meja tingkat Nasional di Malang th 2014 

21) Juara umum LCT PAI tingkat MTs se Propinsi Lampung di Al Kautsar 

2014 

22) Juara III santri teladan se Propinsi Lampung 2014  

23) Juara umum LCT B.Arab se propinsi Lampung 2014  

24) Juara umum musabaqoh tamsilul masrohiyah se Lampung (STAIN 

Metro) 2014 

25) Mewakili Lampung dalam Lomba Kompetisi Sain Madrasah (KSM) 

MA dan MTs tingkat nasional (Matematika) di Makasar ( 25-29 

Agustus 2014) 

26) Juara 1 MQK Tingkat Provinsi Lampung 2014 

27) Mewakili Lampung Musabaqoh kutubus Turos di Jambi Agustus 2014 

28) Juara KSM MTs tingkat kota metro bidang study Matematika, Fisika 

dan Biologi 

 

 

 

 

 

B. Analisis tentang pembaharuan pendidikan Islam di pondok pesantren Al 

Muhsin Purwosari, Metro 



 

  

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang bagaimanakah pembaharuan 

pendidikan Islam di pondok pesantren Al Muhsin dan analisis data yang telah 

diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut 

peneliti dapatkan dari Pondok Pesantren Al Muhsin Purwosari, Metro melalui 

metode wawancara sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu keputusan 

yang objektif dan dapat berfungsi sebagai fakta. Selain itu juga peneliti 

menggunakan metode observasi sebagai metode penunjang guna melengkapi data 

yang telah peneliti dapatkan melalui metode dokumentasi. 

Dalam penganalisaan ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yang 

berarti kesimpulan dari wawancara kepada mudir ma’had, kabid dakwah, kabid 

kurikulum dan observasi pada para santri pondok pesantren Al Muhsin, 

sedangkan triangulasi peneliti gunakan ketika peneliti ingin melakukan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam satu waktu. 

Selanjutnya peneliti menggunakan data reduksi data, data display dan 

conclusion atau drawing. Sebelum dianalisis data yang peneliti peroleh terlebih 

dahulu dikumpulkan sesuai dengan jenis data yang ada, setelah data terkumpul 

menurut jenisnya masing-masing kemudian peneliti menganalisis data dengan 

suatu metode untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada. Setelah data 

dianalisis kemudian diambil kesimpulan dengan cara berfikir induktif, yaitu 

berangkat dari kesimpulan-kesimpulan khusus kemudian ditarik menjadi sebuah 

kesimpulan yang bersifat umum. 



 

  

Dari interview peneliti dengan mudir ma’had, kabid dakwah, kabid 

kurikulum di pondok pesantren Al Muhsin. Bagaimana proses pembelajaran yang 

diterapkan oleh pondok pesantren dalam proses pembelajaran setiap harinya ? 

Seperti yang diungkapkan oleh Uatadz Ahmad Nurwahid selaku Mudir 

Ma’had pondok pesantren Al Muhsin bahwa : 

Pembelajaran di pondok pesantren Al Muhsin mengikuti pola klasikal, 

yaitu pembelajaran diruangan kelas seperti sekolah atau pesantren 

lainnya dengan ditambah juga hafalan yang dipadukan dengan 

metode-metode lainnya seperti demonstrasi, eksperimen, dan lain 

sebagainya .
1
 

 

Hal yang senada diungkapkan oleh bapak Farhad Asy syujadi selaku kabid 

dakwah pondok pesantren Al Muhsin kepada peneliti saat interview, sebagai 

berikut : 

  Proses pembelajaran di pondok pesantren ini sama dengan pondok 

pesantren namun dipadukan dengan metode pembelajaran dan juga 

media yang menunjang untuk tercapai nya tujuan pembelajaran 

tersebut yang dilakukan oleh para ustadz selaku pengajar.
2
 

 

 Begitu juga yang diungkapkan ustadz Karimatal selaku Kabid Kurikulum 

kepada peneliti saat interview, bahwa : 

Pembelajaran setiap harinya dipondok pesantren Al Muhsin ini telah 

diatur oleh bidang kurikulum pondok dengan beberapa metode 

ataupun model yang wajib diterapkan setiap ustadz, namun kami juga 

menkankan kepada para ustadz untuk lebih kreatif dalam 

menyampaikan materi didalam proses belajar mengajar agar 

tercapainya tujuan dari pondok pesantren Al Muhsin.
3
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Berdasarkan hasil interview dan observasi dengan mudir ma’had, kabid 

dakwah, kabid kurikulum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, proses 

pembelajaran setiap harinya yang diterapkan pondok pesantren menggunakan 

sistem klasikal yaitu pembelajaran terpadu didalam ruangan kelas dan dipadukan 

dengan metode pembelajaran dan media lainnya sesuai kondisi dan situasi. 

Pertanyaan yang ke-dua untuk, mudir mahad, kabid dakwah dan kabid 

kurikulum. Apakah dalam proses belajar mengajar menggunakan metode/media 

bantu agar tercapai tujuan pembelajaran ?. Dalam hal  ini peneliti melakukan 

interview kepada Ustadz Ahmad Nur Wahid selaku mudir mahad pondok 

pesantren Al Muhsin, mengemukakan bahwa: 

Tentu saja kami mewajibkan para guru untuk menggunakan metode 

yang bervariasi setiap harinya dengan melihat situasi juga kondisi para 

santri saat proses KBM berlangsung dan mengharuskan menggunakan 

media pembelajaran yang menunjang, dengan begitu tercapainya 

tujuan pembelajaran tersebut.
4
 

 

Ustadz Farhad Asy syujadi selaku kabid dakwah, mengemukakan bahwa: 

Berbicara mengenai metode dan media, ini merupakan salah satu 

unsur yang penting dalam proses pembelajaran dikelas dengan 

penggunaan metode maupun media yang tepat akan membuat proses 

pembelajaran tersebut aktif. Oleh karena itu kami selaku pengurus 

selalu memantau para ustadz sebagai pengajar untuk selalu 

menggunakan metode maupun media yang bervariasi agar 

pembelajaran tersebut berlangsug dengan rapih.
5
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Hal yang senada juga diungkapkan oleh uatadz Karimata selaku kabid 

kurikulum pondok pesantren Al Muhsin Metro, sebagai berikut : 

Seperti yang saya saya sampaikan tadi, bahwa bidang kurikulum 

menyarankan para pengajar untuk menggunakan metode ataupun 

media yang mereka inginkan sesuai dengan situasi pembelajaran saat 

itu dikarenakan dengan hal tersebut lebih mudah untuk tercapai tujuan 

pembelajaran dan supaya membuat proses pembelajaran tidak 

membosankan atau jenuh.
6
 

 

Berdasarkan hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti di 

pondok pesantren Al Muhsin tentang penggunaan metode/media pembelajar dapat 

disimpulkan bahwa, setiap ustadz selaku pengajar diharusakan untuk kreatif 

dengan menggunakan metode atau media yang bervariasi agar pembelajaran 

didalam kelas tertata rapih dan dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. 

Pertanyaan ke-tiga untuk mudir ma’had pondok pesatren Al Muhsin. 

Apakah struktur pendidikan dan pengajaran sudah tersusun dengan baik sesuai 

tujuan pendidikan ? 

Dalam hal  ini peneliti melakukan interview kepada ustadz Ahmad Nur 

Wahid selaku mudir ma’had, mengemukakan bahwa : 

Struktur di pondok pesantren Al Muhsin ini sudah sangat tersusun 

rapih mulai dari pemilihan para kabid masing-masing bidang yang 

sesuai dengan bidangnya, pemilihan guru-guru yang berpengalaman 

seperti beberapa guru bidang agama maupun umum kami mengambil 

dari luar pondok yang mempunyai pengalaman mengajar sangat baik, 

pembagian kelas pun kami lakukan sesuai dengan kemampuan para 

santri dan juga kami mengarahkan para santri untuk lebih 

meningkatkan potensi yang ada pada diri para santri dengan 

pendekatan yang lebih diluar jam pembelajaran dan menyediakan 

tempat untuk menyalurkan hobi mereka. 
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Kami juga memberikan bimbingan khusus untuk para santri yang sulit 

dalam pembelajaran agar para santri tersebut bisa kami atasi dengan 

mengetahui apa masalah mereka.
7
 

 

 

Berdasarkan hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti di 

Pondok Pesantren Al Muhsin adalah bahwa struktur pondok pesantren Al muhsin 

saat ini sudah sangant baik dan sangat rapih dengan beberapa aspek yang dimiliki 

pondok tersebut sehingga tercapai suatu tujuan pendidkan. 

Pertanyaan ke-empat untuk mudir ma’had, kabid dakwah dan kabid 

kurikulum pondok pesantren Al Muhsin. Sebagai pengurus, apakah anda 

merasakan adanya pembaharuan pendidikan yang dilakukan pondok pesantren 

dalam mencapai tujuan pendidikan Islam ? 

Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung kepada ustadz 

Ahmad Nur Wahid selaku mudir ma’had, mengemukan bahwa : 

 Berbicara mengenai pembaharuan itu sendiri, saya selaku mudir 

mahad sangat merasakan adanya pembaharuan pendidikan Islam di 

pondok pesantren Al Muhsin ini dengan beberapa dampak yang sudah 

muncul seperti meningkatnya mutu pendidikan di pondok pesantren Al 

Muhsin yang ditandai semakin banyaknya minat masyarakat untuk 

menitipkan anaknya dipondok ini. Juga dengan banyaknya santri-

santri kami yang semakin semangat mengikuti pembelajaran Islam 

seperti ilmu faraid yang menurut sebagian orang sulit 

mempelajarinya.
8
 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh ustadz Asy syujadi selaku kabid dakwah, 

mengemukakan bahwa : 
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Saya sendiri selaku kabid dakwah merasakan perubahan yang terjadi 

dengan semakin mudahnya menyampaikan materi-materi keagamaan 

yang sebelum ini banyak sekali para santri bermalasan mengikuti 

materi-materi keagamaan tersebut. Saat ini kerja kami sebagai kabid 

dakwah semakin mudah hal ini juga dibantu para santri yang antusias 

mengikuti materi keagamaan yang bahkan sulit untuk dipelajari.
9
 

 

Begitu juga yang diungkapkan oleh bapak Ustadz Karimatal selaku kabid 

kurikulum, mengemukakan bahwa : 

Kami semua selaku pengurus pondok setelah merancang pembaharuan 

yang sedemikian rupa dan memikirkan beberapa aspek juga 

memikirkan untuk mencapai tujuan pendidikan islam dengan 

tantangan zaman saat ini, mulai merasakan dampak positif dari 

pembaharuan yang kami terapkan dengan beberapa contoh yaitu 

dengan menambahkan beberapa materi pendidikan Islam yang justru 

disambut antusias oleh para santri.
10

 

 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti menyatakan 

bahwa dampak dari pembaharuan yang diterapkan oleh pondok pesantren Al 

Muhsin tersebut positif dengan semakin antusiasnya para santri mengikuti 

pembekajaran dengan materi yang baru diterapkan. 

Pertanyaan ke-lima untuk mudir ma’had, kabid dakwah dan kabid 

kurikulum. Bagaimana pembaharuan pendidikan islam yang dilakukan oleh 

pengurus pondok dalam mempertahankan eksistensi pesantren di era modern ? 

Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung dengan Ustadz 

Ahmad Nur Wahid, mengemukakan bahwa : 

Pembaharuan pendidikan islam di pondok pesantren Al Muhsin 

meliputi: 
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1. Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran pesantren pada mulanya menggunakan 

metodik-didaktif dalam bentuk sorogan, bandongan, 

halaqah dan hafalan. Pembaharuan metode pembelajaran ini 

kami terapkan sejak awal tahun ajaran 2015/16, dari 

pola sorogan berubah menjadi sistem klasikal, tidak hanya itu, 

beberapa pendidikan keterampilan juga mulai kami terapkan, 

seperti bertani, berternak, kerajinan tangan mulai akrab 

dikehidupan santri sehari-hari. ini dimaksudkan untuk 

mengembangkan wawasan atau orientasi santri dari pandangan 

hidup yang selalu berpandangan ukhrowi, supaya seimbang 

dengan kehidupan duniawi. 

2. Pembaharuan Evaluasi 

Kemampuan santri biasanya dievaluasi dengan 

keberhasilannya mengajarkan kitab kepada orang lain. Apabila 

audiensi merasa puas, maka santri yang bersangkutan dinilai 

telah lulus. Legalisasi kelulusannya adalah restu kiai bahwa 

santri tersebut diizinkan pindah untuk mempelajari kitab lain 

yang lebih tinggi tingkatannya dan boleh mengajarkan kitab 

yang dikuasainya kepada yang lain. 

Kami telah mengadopsi pembaruan kurikulum, baik yang 

mengacu pada Departemen Agama maupun Departemen 

Pendidikan Nasional jelas telah meninggalkan model evaluasi 

tersebut. Model madrasi/klasikal evaluasi menggunakan ujian 

resmi dengan memberikan angka-angka kelulusan serta tanda 

kelulusan seperti ijazah. 

3. Pembaharuan Organisasi/Manajemen 

Dalam konteks pembaharuan manajemen, meskipun peran kiai 

tetap dipandang penting, tetapi kita tidak menempatkan kiai 

pada posisi penentu kebijakan secara tunggal. Dari sini kerja 

dimulai dengan pembagian unit-unit kerja sesuai urutan yang 

ditetapkan pimpinan pesantren. Ini berarti kekuasan kiai telah 

terdistrubusi kepada yang lain yang dipercaya untuk 

mengemban tugas, mekanisme kerja juga mulai diarahkan 

sesuai dengan visi dan misi pesantren. Berangkat dari hal 

tersebut, terkadang tetap diakui bahwa pola perencanaan 

pesantren umunya masih tergolong sederhana, seringkali 

program jangka pendek, menengah, dan jangka penjang 

tampak tumpang tindih. Akibatnya, program-programn 

demikian sulit diukur tingkat pencapainnaya.
11
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Hal yang senada juga di sampaikan oleh Ustadz Asy Syujadi, mengatakan 

bahwa : 

Berbicara mengenai pembaharuan pendidikan Islam di pondok 

pesantren Al Muhsin ini sebelumnya kami memikirkan matang matang 

apa yang diperlukan di era modern ini sehingga kami mendapatkan 

beberapa aspek pembaharuan pendidikan Islam, yaitu: pembaharuan 

metode, model dan media belajar, pembaharuan evaluasi, dan 

pembaharuan manajemen.
12

 

 

Begitu juga menurut bapak Ustadz karimatal, memberikan pendapat sebagai 

berikut : 

 Ada tiga pembaharuan yang kami lakukan untuk mempertahankan 

eksistensi pondok pesantren ini yaitu meliputi, pembaharuan metode 

pembelajaran, pembaharuan evaluasi belajar, dan pembaharuan 

manajemen pondok. Ketiga aspek tersebutlah yang sampai saat ini 

meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren Al Muhsin
13

 

 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa dalam pondok pesantren tersebut memang ada 

pembaharuan pendidikan dengan tiga aspek pembaharuan yaitu, pembaharuan 

metode belajar, pembaharuan evaluasi, dan pembaharuan organisasi atau 

manajemen. 

Pertanyaan ke-enam untuk mudir mahad, kabid dakwah dan kabid 

kurikulum. Prinsip apa saja yang diterapkan di pondok pesantren Al Muhsin 

mengenai pembaharuan pendidikan Islam ? 
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Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung dengan Ustadz 

Ahmad Nur Wahid selaku mudir mahad pondok pesantren Al Muhsin, 

mengemukakan bahwa : 

Dengan adanya pembaharuan pendidikan Islam yang kami terpkan, 

kami juga memegang teguh prinsip pondok pesantren agar tetap seksis 

di era modern, prinsip tersebut diantaranya: 

1. Memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam. Para santri dibantu 

agar mampu memahami makna hidup, keberadaan, peranana, serta 

tanggung jawabnya dalam kehidupan di masyarakat. 

2. Memiliki kebebasan yang terpimpin. Setiap manusia memiliki 

kebebasan, tetapi kebebasan itu harus dibatasi karena kebebasan 

memiliki potensi anarkisme. Keterbatasan (ketidak bebasan) 

mengandung kecenderungan mematikan kreativitas, berangkat dari 

hak tersebut, maka pembatasan harus dibatasi. 

3. Berkemampuan mengatur diri sendiri. Pada umumnya santri harus 

dapat mengatur diri sendiri dan kehidupannya menuruti batasan 

yang telah diajarkan agama. 

4. Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Dalam hal kewajiban santri 

harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu, sedangkan dalam 

hak-hak, para santri harus mendahulukan kepentingan orang lain 

sebelum kepentingan sendiri.
14

 

 

Hal tersebut ditambahkan oleh ustadz Farhad Asy Syujadi selaku kabid 

dakwah pondok pesantren Al Muhsin, mengatakan bahwa : 

Prinsip yang kami pegang teguh untuk mendampingi para santri agar 

dapat menghadapi era modern ini diantaranya: 

1. Menghormati orang tua dan ustadz (guru). Ini memang ajaran 

Islam, tujuan ini dicapai antara lain melalui penegakan berbagai 

pranata di pesantren seperti mengucapkan salam ketika bertemu 

dengan Ustadz maupun santri lainnya, tidak membantah ustadz. 

Demiian juga terhadap orang tua, karena nilai-nilai ini sudah 

banyak terkikis di sekolah-sekolah 
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2.  Cinta kepada ilmu. Menurut al-quran ilmu (pengetahuan) datang 

dari Allah, banyak hadis yang yang mengajarkan pentingnya 

menuntut ilmu dan menjaganya, maka dari itu para santri harus 

memandang ilmu sebagai sesuatu yang suci dan tinggi.
15

 

Begitu juga dengan Ustadz Karimatal selaku kabid kurikulum pondok 

pesantren Al Muhsin menambahkan prinsip mengenai pembaharuan pendidikan 

islam, mengungkapkan bahwa : 

Prinsip yang kami tegakkan di pondok pesantren mengenai 

pembaharuan diantaranya: 

1. Mandiri. Apabila mengatur diri sendiri kita sebut otonomi, maka 

mandiri yang dimaksud adalah berdiri atas kekuasaan sendiri, sejak 

awal santri telah dilatih untuk mandiri, sperti mengatur uang belanja 

sendiri, mencuci pakaian sendiri dan sebagainya. 

2.  Kesederhanaan. Dilihat secara lahiriah sederhana memang mirip 

dengan kemiskinan, padahal yang dimaksud sederhana contohnya 

sikap hidup, yaitu sikap memandang sesuatu, terutama materi 

secara wajar, proporsional dan fungsional. Sebenarnya banyak para 

santri yang berlatar belakang orang kaya, mereka dilatih hidup 

sederhana. Ternyata orang kaya tidak sulit menjalani kehidupan 

sederhana bila dilatih seperti di kehidupan pesantren, apa yang 

melatih mereka? kondisi pesantren itulah yang melatih mereka. Di 

sini kita melihat bahwa pesantren adalah suatu sistem; yang kondisi 

itu merupakan salah satu elemennya. kesederhanaan itu 

sesungguhnya realisasi keimanan dari ajaran Islam yang pada 

umunya telah diajarkan para sufi.
16

 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti dengan mudir 

mahad, kabid dakwah dan kabid kurikulum pondok pesantren Al Muhsin, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip yang diterapkan di pondok pesantren Al 

Muhsin meliputi kebijaksanaan, kemandirian dan kesederhanaan dengan prinsip 
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tersebutlah yang dapat menjadi pendamping diterapkannya pembaharuan 

pendidikan Islam di pondok pesantren Al Muhsin 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti di 

pondok Pesantren Islam Al Muhsin Purwosari, Metro ddapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa pembaharuan pendidikan Islam dipondok pesantren Al Muhsin 

memang telah dilakukan dengan adanya pembaharuan metode belajar, 

pembaharuan evaluasi, dan pembaharuan organisasi atau manajemen. 

Dengan adanya aspek aspek tersebut dapat dikatakan bahwa di pondok 

pesantren Al Muhsin sudah mengalami pembaharuan pendidkka Islam yang pesat 

dengan baik untuk menghadapi perkembangan zaman modern saat ini. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan terlibat langsung di dalamnya serta 

berdasarkan analisis mengenai  bagaimana pembaharuan pendidikan Islam di 

Pondok Pesantren Al Muhsin, Metro maka penulis menyumbangkan sedikit saran 

antara lain: 

1. Untuk para pengurus pondok pesantren Al Muhsin agar bisa lebih baik lagi 

dalam mencari dan melaksanakan pembaharuan agar tidak hilang eksistensi 

pondok pesantren Al Muhsin meskipun sekarang kita hidup di zaman yang 

modern. 



 

 
 

2. Untuk para ustadz atau staf pengajar agar lebih semangat lagi dalam 

memberikan ilmu agama maupun umu kepada santri-santri pondok pesntren 

Al Muhsin agar mrnjadi penerus bangsa yang pandai ilmu dunia maupun ilu 

Agama. 

C. Kata Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

nikmat, rahmad dan karunia serta perlindungan kasih sanyang-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya kendala. 

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna 

dan masih banyak terdapat kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan yang 

penulis miliki. 

Sehubungan dengan itu maka kepada semua pihak, terutama kepada yang 

berkesempatan membaca dan menelaah skripsi ini peneliti harapkan saran, 

masukan, dan kritikan yang sifatnya membangun, terhadap kesalahan dan 

kekurangan yang penulis miliki, sebab dengan cara itulah penulis dapat 

membenarkannya dimasa yang akan datang. 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon ampun, semoga skripsi ini 

ada manfaatnya, aamiin yarobbal ‘alaiin. 
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