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ABSTRAK 

 

PEMBARUAN PENDIDIKAN PESANTREN DALAM MENINGKATKAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

 ( PERSPEKTIF K.H.A.WAHID HASYIM ) 

 

 

 

Oleh 

Rian Saputra 

 

Nabi Muhammad SAW merupakan suri teladan yang baik secara keseluruhan. 

Karakternya dapat dijadikan sebagai bahan pendidikan karakter yang selama ini 

kurang mengena. Melalui buku Sirah Nabawiyah, nilai karakter beliau dapat 

dipelajari dengan memahami perjalanan hidup beliau. 

Berdasarkan penelitian/telaah pustaka yang telah dilakukan, nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terkandung dalam buku Sirah Nabawiyah dapat 

disimpulkan dalam kajian ada 34 nilai karakter, yaitu: religuis, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cintai 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, sabar, 

adil, ikhlas, amanah, pemberani, malu, rendah hati, konsisten, berwibawa, optimis, 

sederhana, santun, pemaaf, cerdas, lemah lembut dan murah hati. 

Nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Sirah Nabawiyah sangat relevan 

dengan pendidikan saat ini, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu dengan 

nilai-nilai pendidikan karakter bangsa, sehingga karakter Nabi Muhammad SAW 

dapat menjadi pedoman dalam dunia pendidikan saat ini. 

 

Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Nabi Muhammad SAW, dan Sirah Nabawiyah 
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MOTTO 

 

                            

   

 

“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.”(Al-Ahzab [33] : 21).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 420 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahan  pahaman dalam menginterprestasikan terhadap 

makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu akan penulis 

jelaskan “Pembaharuan Pendidikan Pesantren dalam Meningkatkan  Sumber 

Daya Manusia (Perspektif KH.A.Wahid Hasyim) dengan demikian agar 

pembahasan selanjutnya dapat terarah dan dapat diambil suatu  pengertian yang 

nyata.adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut : 

1. Pembaharuan Pendidikan 

Pembaharuan pendidikan menurut KH.A.Wahid Hasyim yang telah 

berlangsung selama kurang lebih 77 tahun yang silam namun tetap relevan hingga 

kini.Pembaruan pendidikan islam KH.A.Wahid Hasyim kian relevan dan 

signifikan manakala dihadapkan dengan kondisi pendidikan islam di Indonesia 

saat ini yang banyak didera problematika 

Tanpa bermaksud menyederhanakan maslah, jika diamati problema 

pendidikan islam diindonesia dewasa ini sesungguhnya tidak jauh beda dengan 

pendidikan islam pada masa KH.A.Wahid Hasyim
2
 

 

 

                                                             
2
 Shofiyullah Mz,dkk, Revitalisasi Humanisme Religious, dan kebangsaan KH.A.Wahid 

Hasyim  ( Tebuireng :2011 ),h.135 
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2. Pesantren 

Pesantren merupakan sebuah pendidikan tradisional yang para 

siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang lebih 

dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyi asrama untuk tempat menginap 

santri.santri tersebut berada dalam komplek yang juga menyediakan untuk 

beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan keagamaan lainnya.kompleks ini 

biasanya dikelilingi oleh tembok untuk mengawasi keluar masuknya santri 

sesuai dengan peraturan yang berlaku
3
 

 

3. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu factor penting bahkan 

tidak dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan 

SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. 

Pada hakikatnya SDM berupa manusia yang diperkerjakan disebuah 

organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan 

sebuah organisasi
4
 

 

 

                                                             
3
 Mohammad Rifai, Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953 (Jogjakarta: Garasi, 2009), 

4
 Sedarmayanti,sumber daya manusia,( Jakarta : Mandar Maju 2008) h.23 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih Judul seperti yang tertera diatas adalah sebagai 

berikut : 

1. Peneliti melihat bahwa pendidikan pesantren saat ini sangatlah berpengaruh 

terhadap perkembangan pendidikan dikarnakan pendidikan pesantren 

merupakan wadah untuk menciptakan generasi yang tidak hanya mampu 

dalam bidang umum saja tetapi mampu dan mumpuni dalam semua bidang 

seperti dalam aspek terknologi, kedokteran, ekonomi, kecuali dalam bidang 

politik dan social keagamaan merupakan potret minimnya kepedulian dan 

simpati pesantren.
5
 

2. Penelitimelihat dewasa ini lembaga pendidikan pesantren akan menjadi pusat 

kejayaan manusia jika ia dapat memerankan perannya ditengah 

masyarakat,ditengah perkembangan masa yang mengarah pada industralisasi 

dan peradaban moder yang semakain menggeser pola fikir tradisional
6
 

 

 

 

                                                             
5
 Herry Mohammad, dkk., Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20 (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2006),h.23 
6
Mohammad Rifai, Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953 (Jogjakarta: Garasi, 

2009),h.56 
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C. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, karena manusia di 

saat dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apapun, sebagai mana firman Allah di 

dalam al-Qur‟an. 

Firman Allah SWT : 

                          

 

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”(An-Nahl 

[16] : 78).
7
 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari hidup dan 

kehidupan manusia.Bagaimanapun sederhana komunitas manusia memerlukan 

pendidikan. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dan komunias tersebut 

akan di tentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara 

alami sudah merupakan kebutuhan hidup manusia
8
 

                                                             
7
 Kementerian Agama RI, Mushaf Al Qur‟an dan Terjemahan Hadis, (Bandung: Cordoba, 

2013), h.275  

 
8
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia,2015), h.28 
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KH.A.Wahid hasyim adalah intelektual yang ditakdirkan hidup singkat namun 

penuh Hasyim  jasa. Ia merupakan putra kelima dari hadratus Syeikh Hasyim 

Asy‟ari sebagai keturunan NU. 

Wahid Hasyim yang lahir pada tanggal 5 Rabu‟ul Awal 1333 H atau 1 januari 

1914 M ini meninggal pada tanggal pada hari sabtu, 18 April 1953 dengan 

meninggalkan seorang istri, solichah, putri  kyai Bisri Syansuri, dan enam putra 

dan yang paling sulung adalah Abdurrahman Wahid al-Dakhil, yang akrab 

dipanggil Gus Dur. Sungguh sangat disayangkan, ia meninggal di usia yang 

relative masih muda, 39 tahun sehingga ada pernyataan yang menggelitik muncul 

atas singkatnya kehidupan beliau “..seandainya Wahid Hasyim dikaruniai usia 

yang lebih panjang tidak mustahil...” pernyataan ini merupakan bentuk harapan 

terhadap Wahid Hasyim yang seandainya dikaruniai umur lebih panjang pastinya 

lebih banyak lagi jasa dan kontribusinya bagi bangsa ini.
9
 

 

Pada era globalisasi sekarang ini, Alvin Toffer penulis buku The Third 

Wave, membanyangkan akan terciptanya masyarakat informasi sebagai dampak 

adanya abad informasi yang sulit dihindari begitu cepat mengalami ekselerasi 

dalam berbagai aspek, sebagai konsekuensi logis dari penetapan teknologi tinggi 

                                                             
9
 Shofiyullah MZ.dkk, Revitalisasi Humanisme religius dan kebangsaan KH.A.Wahid 

Hasyim, ( Yogyakarta : Pesantren Tebuireng, 2011), h.89-90 
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menyebabkan bangsa Indonesia tergiring pada pola interaksi yang amat cepat 

dan massif dengan Negara-negara lain didunia. Daniel Bell, menyebutkan 

dengan abad masyarakat pasca industry  

Sejak dilancarkan modernisasi pendidikan Islam dalam dunia muslim tidak 

banyak lembaga pendidikan islam dalam dunia muslim, tidak banyak lembaga 

pendidikan islam yang mampu untuk bertahan seperti pesantren kebanyakan 

lembaga-lembaga pendidikan mengalami transformasi menjadi lembaga umum. 

Pesantren telah eksis ditengah masyarakat selama enam abad mulai abad ke-15 

hingga sekarang dan sejak berdirinya pesantren telah menawarkan pendidikan 

kepada mereka yang masih buta huruf disamping itu pesantren juga pernah 

menjadi satu-satunya institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang 

memberikan kontribusi sangat besar dalam membentuk masyarakat melek huruf 

dan melek budaya pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi masa 

depan tentu memiliki tujuan, kurikulum, visi dan misi dalam usaha membentuk 

bangsa yang lebih beradab. Adapun tujuan yang dicanangkan oleh pesantren 

yaitu pendidikan yang sesuai dengan norma-norma agama islam dan selalu 

bersifat tafaqqub fi‟l-diin.
10

 

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai cirri khas 

tersendiri ditengah masyarakat selama enam abad ( mulai abad 15 hingga 

sekarang ) peswantren pernah menjadi satu-satunya institusi pendidikan milik 

                                                             
10

Ibidh.226-227 
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masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi sangat besar dalam membentuk 

masyarakat melek huruf ( literasi ) dan melek budaya ( cultural literasi ) 

Pendidikan dipesantren meliputi pendidikan islam, dakwah pengembangan 

kemasyarakatan dan pendidikan lainnya.Para peserta didik pada pesantren 

tresebut santri yang umumnya menetap dipesantren. Tempat disemua penjuru di 

Negara Indonesia ,dimana santri menetap dilingkungan pesantren disebut dengan 

istilah pondok pesantren 
11

 

Sebagai lembaga yang sudah lama berkembang diindonesia pondok 

pesantren selain telah berhasil membina dan mengembangkan kehidupan 

beragama diindonesia, juga ikut berperan menanamkan rasa kebangsaan kedalam 

jiwa rakyat Indonesia serta ikut berperan aktif dalam upaya mencerdaskan 

bangsa.
12

 

Pendidikan islam itu sendiri adalah system pendidikan yang dapat 

memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya susuai 

dengan cita-cita islam, karena nilai-nilai islam terlah menjiwa dan mewarnai 

corak kepribadiannya
13

 

Pemikiran Pembaruan Pendidikan Pesantren 

                                                             
11

Op.cit.h.24 

12
Ibid. 

13
Ibid,  
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Gagasan pembaruan pendidikan pesantren dari Kiai bisa dilacak semenjak 

pulang dari belajar di Mekah pada 1933.Wahid mulai aktif mengajar di Pesantren 

Tebuireng sebagai asisten ayahnya. Wahid mengajukan usulan pembaruan 

pendidikan di sana. Di antaranya, metode yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar, tujuan dan harapan santri belajar diPesantren dan pengenalan mata 

pelajaran dari Barat.Dalam berbagai pemikiran dan tindakannya, Wahid 

menekankan urgensi pesantren melakukan inovasi agar up to date dan bergerak 

dinamis dengan ritme gelombang perkembangan jaman.Sebagaimana diketahui, 

dinamika sistem pendidikan pesantren adalah pergeseran, perubahan dan 

perkembangan pesantren sesuai dengan perkembangan jaman.Faktor yang tidak 

mampu dipungkiri adalah relevansi kualitas dari sistem pendidikan pesantren 

sangat tergantung kepada kualitas kiai sebagai aktor sosial, mediator, dinamisator, 

katalisator, motivator maupun sebagai kekuatan sebuah pesantren dengan 

kedalaman ilmu dan wawasannya. 

Dalam ide pembaharuan Wahid, tergambar harapan pesantren mampu 

berperan dan mampu menjawab problematika sosial pada setiap aspek kehidupan 

sesuai dengan bidang kebutuhan masyarakatUpaya yang telah dilakukan oleh 

Wahid dalam pembaruan pendidikan Islam, khususnya pesantren, merupakan 

implementasi misi pendidikan Islam, yang tidak lekang oleh jaman dan tidak 

dibatasi oleh teritorial maupun sosiologis kultural masyarakat. Kondisi 

pendidikan Islam yang terpuruk saat  KH.A.Wahid Hasyim melahirkan 
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gagasannya, merupakan indikasi adanya upaya pembaruan internal untuk 

memajukan pendidikan Islam, khususnya pesantren. Kondisi pendidikan 

pesantren saat itu yang statis (jumud), menggugah Wahid untuk melakukan upaya 

reformasi, reorganisasi dan inovasi agar pesantren bisa menyikapi dinamika 

jaman, dengan caranya sendiri.
14

 

Adapun perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Abdul Wahid Hasyim

 dibidang pendidikan pesantren : 

1. Pembaharuan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran pesantren pada mulanya popular menggunakan 

metodik-didaktif dalam bentuk sorogan, bandongan, halaqoh, dan hafalan 

2. Pembaharuan Kurikulum 

Pada umumnya pesantren se bagai lembaga pendidikan islam materi 

pembelajarannya lebih mengutamakan pelajaran agama islamyang 

bersumber dari kitab-kitab klasik, seperti tauhid, hadits, Tafsir,fikih, dan 

sejenisnya 

3. Pembaharuan Kepustakaan 

Perpustakaan pada prinsipnya memiliki tiga kegiatan pokok.Pertama, 

mengumpulkan (to collect) semua informasi yang sesua idengan bidang 
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Abdurrahman Mas‟ud, “Kata Pengantar” dalam Ruchman Basori, The Founding Father 

Pesantren ModernIndonesia : Jejak Langkah KH. A. Wahid Hasyim (Banten: Inceis, 2006) 
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kegiatandan misi organisasidanmasyarakat yang dilayaninya.Pembaharuan 

Organisasi organisasi 

Sebagaimana telah disinggungsebelumnya, kiai pesantren merupakan 

pimpinan tertinggi dan tokoh kunci pesantren.Oleh karena itu, secara 

organisatoris dan menejerial, kiai berperan penting untuk mengendalikan 

dan mengembangkan pesantren sesuai dengan visinya.
15

 

Pondok pesantren selain mengembangkan aspek pokok yaitu pendidikan islam 

dan dakwah juga mengembangkan hamper semua aspek kemasyarakatan 

terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan kebudayaan  

Adapun beberapa contoh aspek kehidupan kemasyarakatan yang 

berkembang dipondok pesantren adalah :
16

 

1. Pendidikan agama dan pengajian kitab 

2. Pendidikan dakwah 

3. Pendidikan formal 

4. Pendidikan seni 

5. Pendidikan kepramukaan  

6. Pendidikan olah raga dan seni 

                                                             
15

Amiruddin Nahrawi,Pembaharuan pendidikan pesantren,( Yogyakarta :a gama media,2008    

h.30 

16
 Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa 

PTAIN, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.18-19. 
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7. Pendidikan keterampilan dan kejuruan  

8. Pengembangan masyarakat 

9. Penyelenggaraan kegiatan social 

D. Rumusan Masalah 

Bertolak dari uraian latar belakang diatas secara sederhana dapat dirumuskan 

inti permasalahan yang menjadi pokok pemhasan utama peneliti yaitu : 

1. Mengapa K.H.A. Wahid Hasyim mempunyai pemikiran untuk mengadakan 

Pembaharuan Pesantren ditebuireng? 

2. Bagaimana implikasi terhadap dunia pendidikan islam (Pesantren Tebuireng ) 

di Indonesia? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk mengetahui Latar belakang K.H.A.Wahid Hasyim dalam 

pembaharuan pendidikan pesantren  

b. Untuk mengetahui implikasi gagasan K.H.A.Wahid Hasyim terhadap 

system pendidikan pesantren  

2. Manfaat Penelitian  

a. Dari hasil peneliti diharapkan akan menyegarkan dan mengingatkan 

kembali apa-apa yang telah dilakukan oleh K.H.A.Wahid Hasyim yang 

kemudian dapat melakukan pemikiran analogis yang akurat agar dapat 
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digunakan untuk mendeskribsikan dan memecahkan persoalan-

persoalan pendidikan pesantren tebuireng 

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat juga digunakan 

sehingga menjadi salah satu acuan bagi para peneliti sejarah pendidikan 

pesantren diindonesia terutama tentang pembaharuan pendidikan 

pesantren tebuireng atas pemikiran K.H.A.Wahid Hasyim 

F. Metode Penelitian  

Untuk dapat memahami serta memudahkan pembahasan masalah yang telah 

dirumuskan dan untuk dapat mencapai tujuan penelitian ini maka perlu adanya 

metode penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpilkan dan mengelola data 

yang dikumpulkan. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancardan dapat 

data-data yang lengkap dan tepat, maka diperlukan metode-metode penelitian 

sebagai berikut : 

Adapun metode yang diterapkan meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu suatu 

penelitian yang mempokuskan pembahasan pada literatur-literatur  baik 

berupa buku-buku, seperti majalah-majalah ilmiah dokumen-dokumen dan 

materi kepustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan . Penelitian 

kepustakaan berbeda dengan penelitian lapangan, lokasi pengumpulan data 
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dapat ditemukan dimana pun manakala tersedia kepustakaan yang sesuai 

dengan objek material penelitian tersebut
17

 

2. Sumber data 

a. Sumber primer yaitu sumber informasi yang langsung mempunyai 

wewenang dan tangggung jawab terhadap pengumpulan data atau pun 

penyimpanan data
18

 Mengenai penelitian ini penulis mengunakan 

sumber data primer sebagai berikut : 

1. H.Abuebakar (1957) sejarah hidup K.H.A.Wahid Hasyim dan 

kalangan tersiar sebagian besar H.Abuebakar memfokuskan 

pembahasan pada biografi K.H.A.Wahid Hasyim 

2. K.H.A.Wahid Hasyim, Revitalisasi humanism religius dan 

kebangsaan, editor Dr.H.Shofiyullah Mz,M.Ag;dkk.buku 1 ( Jakarta: 

PT. Pustaka Alvaber, 2017). 

3. K.H.A.Wahid Hasyim, Revitalisasi humanism religius dan 

kebangsaan, editor Dr.H.Shofiyullah Mz,M.Ag;dkk.buku 2 ( Jakarta: 

PT. Pustaka Alvaber, 2017). 

4. H.Amiruddin Nahrawi,S.Ag, Pembaharuan Pendidikan pesantren 

(Jakarta: Ummul Qura, 2016 ) 

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berupa kepustakaan yang 

berkaitan dengan objek formal atau buku sebagai pendukung dalam 
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 S. Nasution, Metode Research : Penelitian Ilmiah, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h.145 
18

 Winarto, Penelitian Ilmiah, (Bandung : Tasito, 1991), h. 163. 
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mendeskripsikan objek material penelitian
19

 bertujuan untuk melengkapi 

Data primer. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber-sumber atau 

karya lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini seperti : 

1. H. Ramayulis, Ilmu pendidikan Islam,Klam Mulia ( Jakarta : Kalam 

mulia,2015 ) 

2. Badrud Tamam, Pesantren, Nalar dan tradisi, Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar,2015 

3. Irwan Suhanda, Gus Dur Santri Par Excellence, Jakarta : Kompas, 

2010 

4. Rohani Shidiq, Gus Dus Penggerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren, 

Yogyakarta: Istana Publishing,2015 

5. Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Pandangan hidup Kiai 

dan vsinya mengenai Masa Depan Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2011 

G. Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti akan berusaha menelusuri karya 

terdahulu yang membahas tentang K.H.A.Wahid Hasyim dan gagasan pendidikan 

hal ini penting untuk dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses penelitian 

ini sehingga dapat berjalan lancer dan bener. Diluar itu tinjauan pustaka juga 

penting dalam rangka menghindari adanya pengulangan penelitian duplikasi 

merupakan suatu hal yang sangat disayangkan dalam penelitian ilmiah 

Karya yang Membahas tentang K.H.A.Wahid Hasyim diantaranya adalah : 
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 Kaelan, Op.Cit, h. 156. 
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1. H.Abuebakar (1957) sejarah hidup K.H.A.Wahid Hasyim dan kalangan 

tersiar sebagian besar H.Abuebakar memfokuskan pembahasan pada 

biografi K.H.A.Wahid Hasyim 

2. Zamakhsari Dhofier ( 1982 ) tradisi pesantren study: pandangan hidup 

kiai buku ini membahas tentang perkembangan pesantren diindonesia 

pembahasan mengenai gagasan K.H.A.Wahid Hasyim terhadapan 

pembaharuan pendidikan 

3. Mahmud yunus ( 1995 ) Sejarah pendidikan islam diindonesia buku ini 

hanya memfokuskan pembahasan pada sejarah masuknya islam 

diindonesia yang membawa pedagang-pedagang muslim. 

H. Sistematis Penulisan  

Bab pertama pendahuluan memaparkan gambaran global skripsi melipiti 

judul latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematis penulisan dan 

peneelitian yang relevan. 

Bab kedua membahas tentang lembaga pendidikan islam dindonesia 

dimama akan dibahas pengertian lembaga pendidikan islam jenis lembaga 

pendidikan islam,dan akan membahas pengertian pendidikan pesntren 

Bab ketiga akan membahas biografi K.H.A.Wahid Hasyim sampai beliau 

diangkat sebagai pahlawan nasiaonal 
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Bab keempat membahas tentang analisi relevansi pembaharuan pendidika 

pesantren menurut K.H.A.Wahid Hasyim terhadap pendidikan pesantren 

diindonesia pada masa sekarang  

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan 

beberapa saran yang berkaitan dengan masa depan pendidikan islam. 

I. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk mencapai hasil penelitian ilmiah diharapkan data-data yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan menghindari tumpang tindih dari 

pembahasan penelitian, penulis terlebih dahulu mengadakan tinjauan pustaka. 

Dalam kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa hasil 

penelitian yang temanya hamper sama dengan judul penelitian ini, diantara hasil 

penelitian terdahulu sebagai berikut:  

1. Penelitian H.Abuebakar (1957) sejarah hidup KH.A.Wahid Hasyim dan 

kalangan tersiar sebagian besar H. Abuebakar memfokuskan pembahasan pada 

biografi KH.A.Wahid Hasyim sedangkan penulis memfokuskan pada 

pembaruan pada pondok pesantren  perspektif  KH.A.Wahid Hasyim 

2. Penelitian Syafiq Akhmad Mughni  UIN Jakarta 2013, yang berjudul Pembarau 

Pendidikan islam (Perspektif KH.A.Wahid Hasyim) dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Syafiq Akhmad Mughni memfokuskan pada pembaruan 
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pendidikan islam diindonesia sedangkan penulis  meneliti tentang Pembaruan 

Pendidikan Pesantren ( Perspektif KH.A.Wahid Hasyim). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Lembaga Pendidikan Islam diindonesia 

1.Pengertian Lembaga Pendidikan Islam 

 Secara etimologi, lembaga pendidikan adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu 

yang member bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan 

mengadakan sesuatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha.Dari 

pengertian diatas dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan mengandung dua 

arti yaitu : (1) Pengertian Secara fisik, materi, kongkrit, dan (2) pengertian 

secara non-fisik , non-material, dan abstrak. 

Dalam bahasa inggris lembaga pendidikan disebut instituate ( dalam 

pengertian fisik ) yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu 

dan lembaga pendidikan dalam pengertian non-fisik atau abstrak disebut 

institution, yaitu system norma untuk memenuhi kebutuhan  Lembaga 

pendidikan dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan dan lembaga 

pendidikan dalam pengertian non-fisik disebut dengan pranata. 

Secara terminology menurut Hasan Langgulung ,lembaga pendidikan adalah 

suatu system peraturan yang bersifat mujarrad, sustu konsepsi yang terdiri dari 

kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis atau 

tidak termaksuk perlengkapan material dan organisasi simbolik: kelompok 
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manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau 

tidak untuk mencapai tujuan tertentu dan tempat-tempat kelompok yang 

melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah : Masjid, sekolah, kuttab dan 

sebagainya.
20

 

Adapun lembaga pendidikan islam secara terminology dapat diaartikan suatu 

wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan islam ,dan definisi diatas 

dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan itu mengandung pengertian 

kongkrit berupa sarana  dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak dengan 

adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu ,serta penanggungjawab 

pendidikan itu sendiri  

Pendidikan islam termasuk bidang social sehingga dalam kelembagaanya 

tidak terlepas dari lembaga-lembaga social tersebut tediri atas tiga bagian antara 

lain  

1) Asosiasi, misalnya Universitas, persatuan atau perkumpulan. 

2) Organisasi khusus, misalnya penjara, rumah sakit dan sekolah-sekolah 

3) Pola tingkah laku yang menjadi kebiasaan atau pola hubungan social yang 

mempunyai hubungan tertentu 

 

 

                                                             
20

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia,2015), h.314 
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2. Jenis- jenis Lembaga Pendidikan  

1. Lembaga Pendidikan dilihat dari aspek ajaran islam sebagai asasnya 

Dalam ajaran islam, perbuatan manusia disebut dengan amal, yang telah 

melembaga dalam jiwa seorang muslim, baik amal yang berhubungan dengan 

dengan Allah SWT maupun amal yang berhubungan dengan manusia dan alam 

semesta. Sedangkan Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa ajaran islam 

mencangkup berbagai aspek akidah, syariah, dan muamalah yang dapat 

membimbing manusia menuju kehidupan yang ebih baik.
21

 

Asas seluruh ajaran dan amal islam adalah iman. Islam telah menetapkan 

norma-norma dalam mengamalkan ajarannya. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh sidi Ghazalba, bahwa jenis lembaga pendidikan islam serba tetap dan tidak 

boleh berubah dan tidak mungkin berubah adalah sebagai berikut : 

a. Rukun Iman  

b.Ikrar 

c. Thaharah 

d.Shalat 

e. Zakat 

f. Puasa 

g.Haji 
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Ibid, h.315 



 
 

35 
 

h.Iksan 

i. Ikhlas 

j. Taqwa 

Adapun lembaga yang dapat berubah,karena perubahan norma-norma adalah 

sebagai berikut : 

a. Ijtihat  

b.Fikih 

c. Akhlak  

d.Lembaga Pergaulan Masyarakat 

e. Lembaga ekonomi 

f. Lembaga pengetahuan dan Teknik 

g.Lembaga seni 

h.Lembaga Negara 

Agama islam adalah agama yang universal, serba tetap dan tidak terikat oleh 

ruang dan waktu, dan merupakan agama yang diridhoi oleh Allah SWT. 

2.Lembaga Pendidikan Islam Ditinjau Dari Aspek Penanggung Jawabanggung 

jawab 

pendidikan merupakan suatu tugas wajib yang harus dilaksanakan, karena 

tugas ini satu dari beberapa instrument masyarakat dan bangsa dalam upaya 

pengembangan manusia sebagai khalifah di bumi.Tanggung jawab ini dapat 

dilaksanakan secara individu dan kolektif.Secara individu dilaksanakan oleh 
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orang tua dan kolektif kerja sama seluruh anggota keluarga, masyarakat dan 

pemerintah 

Adapu jenis lembaga pendidikan   

a. Lembaga Keluarga ( In-formal ) 

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah persekutuan antara 

kelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan masing-masing dalam 

mendidik anak yang belum ada dilingkungannya. Kegiatan pendidikan dalam 

lembaga ini tanpa ada suatu organisasi ketat.Tanpa ada program waktu dan 

evaluasi  

Dalam islam keluarga dikenal dengan istilah usrah, dan nasb sejalan dengan 

pengertian diatas, keluarga juga dapat diperoleh lewat persusuan dan 

pemerdekaan. Pentingnya dan keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan 

islam disyaratkan dalam al-Quran : 

 

 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka “ ( Q,S. al-Tahrim : 6 ) 

b. Lembaga Sekolah / Madrasah ( Formal ) 

Abu Ahmad dan Nur Uhbiyati member pengertian tentang lembaga 

pendidikan sekolah, yaitu bila dalam pendidikan tersebut diadakan ditempat 

tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dan kurun waktu tertentu, 
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berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan 

dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan 

Sementara Hadari Nawawi mengelompokan lembaga pendidikan sekolah 

kepada lembaga pendidikan yang kegiatan pendidikanya diselenggarakan 

dengan sengaja, berencana, sistematis dalam rangka membantu anak dalam 

mengembangkan potensinya, agar mampu menjalankan tugs sebagai khalifah 

Allah di bumi 

Di Negara Republik Indonesia ada tiga lembaga pendidikan yang diidentikan 

sebagai lembaga pendidikan islam, yaitu : Pesantren, Madrasah dan sekolah 

milik organisasi islam dalam setiap jenis dan jenjang yang ada.
22

 

c. Lembaga Pendidikan Masyarakat ( Non-Formal ) 

Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang teratur 

namun tidak mengikuti peraturan-peraturan  yang tetap dan ketat . 

Hampir sejalan dengan pengertian tersebut diatas, Abu Ahmadi mengartikan 

lembaga non-formal kepda semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan 

dengan sengaja, tertib  dan terencana diluar kegiatan lembaga sekolah  ( 

Lembaga pendidikan formal ) 
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Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh 

kesatuan bangsa, Negara, kebudayaan, dan agama.Setiap masyarakat memiliki 

cita-cita yang diwujudkan melalui peraturan-peraturan dan system kekuasaan 

tertentu.Islam tidak membebaskan manusia dari tanggung jawabnya sebagai 

anggota masyarakat. Dia merupakan bagian yang integral sehingga harus 

tunduk pada norma yang berlaku dalam masyarakat. Begitu juga dengan 

tanggung ja wabnya dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. 

3. Lembaga Pendidikan Islam Ditinjau Dari Aspek Waktu Dan Tempat 

Pada mulanya pendidikan islam dilaksanakan oleh Nabi secara sembunyi-

sembunyi dan disampaikan melalui individu-individu. Tetapi setelah pemeluk 

islam bertambah banyak diperlukan lembaga pendidikan lebih efektif dan 

efisien.  

Untuk lebih sistematisnya uraian mengeniai lembaga pendidikan yang 

ditinjau dari aspek waktu dan tempatnya maka dapat dibabarkan sejarah 

pendidikan islam  : 

a) Periode Pembinaan  

b)  Periode Keemasan  

c) Periode Kemunduran  

d) Periode Stagnasi dan Kehancuran  

e)  Periode Modern 
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a. Periode Pembinaan 

Lembaga pendidikan pertama dalam Islam adalah keluarga atau rumah 

tangga. Dalam sejarah, bahwa rumah tangga yang dijadikan basis dan markas 

pendidikan Islam pertama adalah rumah tangga (dar) Arqam bin Abi Arqam. 

Rumah sebagai lembaga sosial pendidikan dalam Islam diisyaratkan Al-

Qur'an. Firman Allah swt: 

Artinya: “Ajarilah keluargamu yang terdekat” (Asy-Syu'ara‟ ayat 214) 

Secara formal di rumah Arqam inilah Nabi saw mengajarkan pokok-

pokok ajaran Islam kepada para sahabat, dan di sini pula Nabi saw menerima 

para tamu yang ingin bertanya tentang ajaran Islam dan orang yang ingin 

masuk Islam. 

Hijrah Nabi saw ke Madinah merupakan pertanda bagi terbukanya 

lembaga pendidikan baru dalam sejarah pendidikan Islam, di samping 

keluarga. Lembaga pendidika baru adalah masjid.Sudah menjadi tradisi di 

dalam Islam semenjak Nabi bahwa rumah suci mesjid menjadi tempat melatih 

dan memimpin anak-anak muda dengan berbagai kepandaian dan dengan 

latihan akhlak yang tinggi.Masjid dalam sejarah pendidikan Islam tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat 

pendidikan dan kebudayaan. Di masjid dilaksanakan proses pembelajaran, 

baik di dalam masjid itu sendiri maupun di samping masjid dalam bentuk 
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Suffah atau Kuttab. Proses pendidikan di masjid ini pada umumnya dengan 

menggunakan sistem balaghah (guru duduk di masjid dan murid-murid duduk 

mengelilinginya. 

Karakteristik yang menonjol dari pendidikan Islam pada periode ini 

adalah bahwa pendidikan itu diberikan dengan cuma-cuma dan merupakan 

kewajiban bagi setiap anak orang Islam untuk mendapatkannya serta dapat 

mendorong anak didik untuk menggunakan pikiran dan mendorong mereka 

melakukan penyelidikan Illahiyah. 

b. Periode Keemasan 

Periode keemasan dan kejayaan pendidikan Islam terjadi pada masa 

Dinasti Abasiyah ataupun masa Dinasti Umayah di Spanyol.Pada periode ini 

daerah kekuasaan Islam meluas dari India dan Asia Tengah dan sampai ke 

Spanyol dan Maroko. Lembaga pendidikan periode ini selain keluarga, masjid 

dan kuttab adalah masjid jami‟, istana khalifah, umah-rumah para pangeran, 

menteri dan ulama, kedai dan toko buku, salon-salon kesusastraan, ribath, 

rumah-rumah sakit (al-birraristan), observaorim, dan tempat-empat 

eksperimen ilmiah serta dar al hikmah, bait al-hikmah dar al-ilm, ataupun dar 

al-kutub.Adapun karateristik yang menonjol pada periode ini adalah, 

Kesempatan untuk mendapat pendidikan kepada anak setiap orang Islam 

dengan cuma-CumaSifatnya universal, toleran, berpikiran luas, kreatif, 
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dinamis, rasional, terdapat keseimbangan antara ilmu dan agama dan 

sumbernya dari al-Quran dan al-Hadits 

c. Periode Penurunan 

Periode dimulai pada permulaan abad ke-11 M sampai abad Ke-15 

M. Pada periode ini perkembangan kebudayaan, peradaban dan sains 

menurun di Timur Tengah.Lembaga-lembaga pendidikan Islam umumnya 

ditekankan fungsinya kepada studi keagamaan dan tempat pendidikan dan 

latihan bagi keperluan politik guna mempertahankan kepercayaan dan 

politik Islam.Karakteristik yang menonjol adalah tumbuhnya sekolah-

sekolah untuk anak yatim dan anak-anak orang miskin, yaitu di bawah 

raja-raja Mamluk di Mesir dan Syiria. 

d. Periode Stagnasi dan Kehancuran 

Periode ini terjadi pada abad ke-15 sampai abad ke-19.Keadaan 

lembaga pendidikan Islam pada masa ini mundur dan bahkan mengalami 

kehancuran.Masjid-masjid dan sekolah-sekolah yang terbesar dalam dunia 

Islam tampak megah dan indah, namun muridnya hanya sedikit dan mereka 

umumnya hanya mempelajari fiqh.Perhatian mereka terhadap ilmu keduniaan 

seperti ilmu ekonomi berkurang sekali.Akibatnya bantuan ekonomi dan 

kebudayaan bagi pendidikan juga berkurang. 
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e. Periode Modern 

Pada permulaan abad ke-19 M dari periode ini umat Islam sudah mulai 

sadar akan kelemahan dan kemunduran kebudayaan dan peradabannya bila 

dibandingkan dengan dunia barat yang sudah maju. Kemajuan yang didapat 

oleh dunia Islam dalam bidang pendidikan sekarang di samping hasil gerakan 

reformasi yang dilancarkan oleh pemimpin umat Islam sebelumnya seperti 

Muhammad Ibn Abd Wabhab yang antara lain menganjurkan kembali kepada 

al-Quran, Hadits, masa kehidupan Nabi saw di masa Khulafaur Rasyidin. Di 

bawah pengaruh kebudayaan Barat modern sistem sekolah-sekolah dasar, 

menengah, sekolah-sekolah kejuruan, sekolah-sekolah teknik, dan sampai 

pada sistem universitas yang ada di Arab dan dunia Islam dipengaruhi ata 

disesuaikan (adaptasi) menurut pola Barat dan begitu juga halnya dalam hal 

penyusunan silabus dan kurikulum.Usaha-usaha umat Islam dalam 

memodernisasikan pendidikan. 

Kedua bentuk pertentangan yang ada dalam lembaga-lembaga 

pendidikan Islam ini harus diatasi, agar masyarakat tidak salah tafsir dalam 

menilai warisan peninggalan kebudayaan, adat dan peradaban Islam klasik 

dan dalam menerima kemajuan yang didapat dari kebudayaan modern 
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mengingat warisan zaman klasik Islam masa lampau itu jiwa dan semangat 

pendidikan dan ilmiahnya masih relevan dengan masa sekarang
23

 

B. Pendidikan Pesantren 

1.Pengertian Pendidikan  

Dalam bahasa Indonesia,istilah pendidikan berasal dari kata “didik”dengan 

memberikan awalan “pe”dan ahiran “an”, mengandung arti “ perbuatan “. Kata 

pendidikan berasal dari yunani yaitu paedagogos yang berarti  pergaulan 

dengan anak-anak.Paedagogos berasal dari kata paedos ( anak ) dan agoge ( 

membimbing atau memimpin ) Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam 

bahasa inggris dengan “ education “ yaitu pengembangan atau 

bimbingan.Dalam bahasa arab istilah pendidikan itu sendiri adalah sebuah 

kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana yang dilaksanakan oleh 

orang dewasa yang memiliki ilmu dan keterampilan kepada anak didik,demi 

terciptanya manusia sempurna yang berkarakter atau insane kamil
24
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Ibid, h. 35 
24
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2. Pengertian Pesantren 

Pesantren berasal dari kata pe-santri-an yang berarti tempat tinggal para 

santri. Santri berasal dari bahasa tamil yang berarti guru ngaji ada juga yang 

mengartikan dengan shantri dari bahasa india yang berarti orang yang tahu dan 

paham dengan kitab suci, ada juga yang memahami santri dari sant artinya 

manusia baik, tra artinya suka menolong sehingga kata pesantren diartikan 

tempat pendidikan manusia baik-baik. 

Kajian pesantren sebagai lembaga pendidikan islam yang tertua 

diindonesia belum terlalu intens dikaji para peneliti, walaupun sudah ada 

namun belumlah begitu lama dimulai dan relative masih sedikit jika dilihat dari 

banyaknya jumlah pesantren. 

Sebagai wadah pendidikan manusia yang berbasis keagamaan, pesantren 

berfungsi dan berperan sangatlah multiple.satu sisi lembaga keagamaan dan 

pendidikan disisi lain adalah lembaga pencetak kader umat sekaligus lembaga 

social. Semua sisi tersebut tidak lepas dari materi pesantren dan kegiatan 

sehari-hari civitas akademika pesantren sehingga dalam membentuk 

transpormasi nilai-nilai agama tidak terlepas pula dari budaya yang 

beragam.Secara khusus sisi kehidupan pesantren satu bentuk memperlihatkan 
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transpormasi system pendidikan dan satu bentuk lain merupakan refleksi dari 

tata nilai pemahaman keagamaan internal.
25

 

3. Urgensinya Pendidikan Pesantren 

Agama Islam ialah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW., untuk disampaikan kepada umat manusia agar mereka 

selamat dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak.Risalah Islamiyah 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.sebagai Nabi terakhir, memiliki 

prinsip ajaran yang sama dengan ajaran para Nabi terdahulu, 

yakniTauhid dan Ta‟abud ilallah. Tujuan risalah Islamiyah tidak lain adalah 

mengangkat harkat dan martabat manusia, sehingga tercapai kebahagiaan 

kehidupan di dunia dan akhirat serta terwujudnya rahmatan lil „alamin. Untuk 

itu Risalah Islamiyah yang ada pada hakekatnya sesuai dengan fitrah manusia, 

mengandung nilai universal dan eternal yang mencakup aspek kehidupan.26 

Tetapi perlu diketahui bahwa Risalah Islamiyah  tersebut baru akan 

berdaya guna dan berhasil bila telah diseharikan dalam kehidupan nyata oleh 

individu dan masyarakat. Proses penyaharian dan aktualisasi ini dalam 

kehidupan individu dan masyarakat dapat terjadi lewat pendidikan. Tetapi 

                                                             
25

Amiruddin Nahrawi, Pembaharuan pendidikan pesantren, ( Yogyakarkat : Gama media, 

2008,), h.18 
26

http://biografinya.blogspot.co.id/2013/03/kh-wahid-hasyim.html?m.12.02.18 
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masalahnya dalam pendidikan itu belum tentu yang benar dan baik diterima 

oleh subjek didik sebagaimana semestinya.
27

 

Suatu lembaga pendidikan tidak selalu bias mengajarkan hal-hal yang 

baik dan sesuai ajaran Islam. Dalam pendidikan terkadang juga banyak hal 

yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menyimpang norma-norma Islam. 

Maka dari itu pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam pertama 

di Indonesia adalah lembaga yang sangat baik untuk mendalami pendidikan 

yang Islami yang berusaha memelihara dan mengambangkan fitrah dan 

sumber daya insani menuju terbentuknya insane kamil sesuai dengan norma 

Islam. 

Pesantren sebagai komunitas dan lembaga pendidikan yang besar 

jumlahnya dan luas penyabarannya di berbagai pelosok tanah air telah banyak 

memberikan saham dan pembentukan manusia Indonesia yang 

religius.Pesantren telah melahirkan banyak pemimpin bangsa dimasa lalu 

hingga saat ini.
28

 

Pesantren sekurang-kurangnya harus memiliki empat elemen, yaitu 

kiai, santri, pondok dan pengajian kitab Islam. Karena dalam pesantren tidak 

akan berjalan jika tidak ada dari salah satu elemen tersebut. Pesantren dari 

sudut pengajaran dan pengetahuannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 
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Ibid.h.66-67 
28

Ibid h,68-69 
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pesantren Salafidan pesantren Khalafi. Pesantren Salafi yaitu pesantren yang 

mengajarkan kitab-kitab kuning biasanya menggunakan system pendidikan  

madrasah diniyah. Sedangkan pesantren Khalafi atau modern yaitu pesantren 

yangselain mengajarkan kitab-kitab  juga membuka sisten sekolah umum 

dilingkungan dan di bawah tanggung jawab pesantren.
29

 

Di pesantren diajarkan pendidikan Islam yang lebih mendalam. 

Didalam pesantren diajarkan Al-Qur‟an yang lebih detail dan berbagai kitab-

kitab yang mngandung ajaran yang sangat berharga, seperti tauhid, fiqh yang 

diajarkan secara bertahap dari kitab kecil hingga yang lebih tinggi. Sehingga 

seorang santri dapat lebih mengenal Allah dan benar-benar memahami 

hokum-hukum Islam.Pelajaran yang paling menonjol dalam pesantren yaitu 

Nahwu dan Shorof yang sering dianggap bapak dan ibunya ilmu. Nahwu dan 

shorof sangat ditekankan dalam pelajaran di pesantren,karena ilmu ini adalah 

modal utama untuk membaca dan memahami kitab-kitab terutama kitab yang 

belum di syakal dan diartiin yang sering disebut dengan kitab gundul. Selain 

itu di pesantren juga diajarkan pelajaran etika seperti kitab Ta‟limul 

Muta‟alim.Di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana etika seorang murid 

dalam mencari ilmu.  Di pesantren masih banyak lagi pelajaran dari kitab-

kitab yang diajarkan selain yang disebut diatas. 

                                                             
29

Ibid.h.70-71 
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Selain pelajaran dari kitab di pesantren juga diajarkan bagaimana cara 

hidup bersosial, hidup mandiri, bertanggungjawab dan liannya. Prinsip 

pelajaran yang penting ketika hidup di pesantren diantaranya yaitu memiliki 

kebijaksanaan menurut ajaran Islam, memiliki kebebasan yang terpimpin, 

berkemaampuan mengatur diri sendiri, memiliki rasa kebersamaan yang 

tinggi, menghormati orang tua, guru, dan orang yang lebih tua, cinta kepada 

ilmu, mandiri, dan hidup sederhana.
30

 

Keunggulan utama pada pendidikan pesantren yaitu penanaman 

keimanan.Kondisi menyeluruh kebudayaan pesantren itulah yang berdaya 

menanamkan keimanan tersebut. Pengaruh kyiai baik dalam ibadah maupun 

perilakunya sehari-hari, penghormatan pada sang kiyai, bacaan sholawat 

siraman rohani saat mengaji, semua itu yang bias mempengaruhi hati 

seseorang, dan bersamaan dengan itu iman mulai tertanam. Iman itu 

bertempat dihati, bukan dikepala. Oleh karena itu penanaman iman tidak bias 

ditanamkan dengan penanaman konsep kepala yang banyak diajarkan oleh 

para guru diwaktu ini. Cara penanaman iman memang sulit diselenggarakan 

oleh sekolah umum walaupun berbasis Islam. Ini sesbabnya pendidikan islam 

di sekolah hanya sedikit  saja hasilnya.Maka dari itu, jelaslah bahwa pesantren 

dapat menyumbang penanaman iman, yaitu suatu yang diinginkan oleh 

pendidikan nasional.  

                                                             
30

Ruchman Basori, Pesantren Modern Indonesia ( Jakarta : PT Inceis cetakan ke dua, 2008), 

h.64 
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BAB III 

BIOGRAFI KH.A.WAHID HASYIM 

A. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga 

Hari Jum‟at Legi 5 Rabiul Awwal 1333 H bertepatan dengan 1 Juni 1914 di 

Jombang Jawa Timur,
31 menjadi salah satu hari yang paling penting dalam 

perjalanan rumah tangga pasangan K.H. Hasyim Asy‟ari dan Nyai Nafiqah binti 

Kyai Ilyas. Di hari itu lahir anak laki-laki pertama mereka yang diberi nama 

Abdul Wahid. Beliau merasa gembira dan bersyukur atas lahirnya bayi laki-laki 

yang melengkapi rumah tangga mereka. Namun mereka juga tidak memandang 

rendah anak perempuan yang telah lahir sebelumnya. Sebagai pendiri dan 

pengasuh pesantren besar dan terkemuka, beliau tentu sangat mendambakan  

munculnya orang yang dapat melanjutkan jejak langkah perjuangannya, yakni 

membesarkan dan mengembangkan pondoknya
32

 

Sewaktu mengandung putranya yang kelima ini, kondisi kesehatan Nyai 

Nafiqah agak memburuk. Sebagaimana sudah menjadi kebiasaannya, tiap 

kali mengandung ibu Wahid Hasyim terganggu kesehatannya. Nyai Nafiqah 

merasa lemah dan gelisah, barangkali disebabkan karena perawakan badannya 

yang tidak kuat dan sering merasa sakit-sakitan.Oleh karena itu, suatu hari Nyai 

                                                             
31. Aboebakar, Sedjarah Hidup, h.141. 

32 Ali  Yahya,  Sama  Tapi  Berbeda  “Potret  Keluarga Besar  K.H.A  Wahid  Hasyim  (

 Jombang: Yayasan K.H.A Wahid Hasyim, 2007), h.3. 
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Nafiqah bernazar, “Jika nanti bayi yang ku kandung lahir dengan selamat, dia 

akan kubawa kepada guru ayahnya (K.H. Kholil Madura).
33

 

Pada umur tiga bulan, sang ibu teringat nazarnya ketika mengandung jabang 

bayi tersebut selama berbulan-bulan penuh dengan keletihan. Waktu itu, 

perjalanan ke Bangkalan Madura tidaklah semudah sekarang yang ada jembatan 

Suramadu, meskipun jarak antara Tebuireng dan Bangkalan sebenarnya tidak 

terlalu jauh. Dalam perjalanan ini, sang bunda ditemani Mbah Abu. 

Perjalanan menuju Surabaya ditempuh dengan kereta api. Sementara dari 

Surabaya ke Madura ditempuh dengan kapal laut yang penuh sesak penumpang. 

Dari Madura ke Kademangan ditempuh dengan naik dokar. Dari Kademangan 

menuju rumah K.H. Kholil di Bangkalan ditempuh dengan berjalan kaki. Pada 

waktu itu hari sudah menjelang malam dan hujan mulai rintik-rintik.Di saat inilah 

terjadi pengalaman spiritual pertama kali pada diri Wahid Hasyim. Ketika hari 

telah malam, cuaca semakin buruk dan hujan mulai turun disertai petir. Ibunda 

Wahid Hasyim memanggil sang tuan rumah karena rumah kelihatan sepi, anehnya 

sang tuan rumah kemudian muncul menyuruh mereka tetap berdiri di halaman 

alias tidak masuk, dengan perkataan, “Kamu sekalian tiada saya ijinkan masuk ke 

rumah saya dan tiada pula saya ijinkan pergi dari situ, pendek kata, kamu harus 

tetap berada dalam tempatmu sekarang, sampai ada perintah lagi dari saya.” 

                                                             
33 Aboebakar, Sedjarah Hidup, h.141 
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Namun, ketika sekian lama tidak ada perintah lagi sementara mereka 

berhujan-hujanan, sang bunda kasihan melihat bayinya menggigil diterpa air 

hujan. Akhirnya, sang bunda mencoba menempatkan bayinya di emperan rumah 

agar tidak kehujanan. Sambil menaruh bayinya di bawah emperan, sang bunda tak 

henti- hentinya berucap, “Lailaha illa anta, ya hayyu yaqayyum (tidak ada Tuhan 

melainkan Engkau, wahai Tuhan yang menjaga dan menghidupkan).” 

Mengetahui perbuatan tamunya seperti itu, Mbah Kholil marah dan meminta 

agar bayi itu dibawa ke tengah halaman lagi. Sang bunda pun kembali menurut. 

Akhirnya, Mbah Kholil minta kepada Nyai Nafiqah agar segera meninggalkan 

tempat itu. Maka, tidak ada pilihan lain. Sang bunda pun pulang ke Jombang 

dengan seribu tanda tanya yang tidak terjawab saat itu, mengapa Mbah Kholil 

berbuat seperti itu. Rupanya, kejadian luar biasa itu menjadi salah satu pertanda 

bahwa kelak Wahid Hasyim akan menjadi orang besar.
34

Anak kelima dari 

sepuluh bersaudara ini semula oleh ayahnya akan diberi nama Muhammad 

Asy‟ari yang diambil dari nama kakeknya. Karena dianggap kurang sesuai, 

akhirnya dinamailah anak itu Abdul Wahid yang juga nama seorang datuknya. 

Tetapi ibunya sering memangilnya dengan panggilan Mudin. Ketika telah 

dewasa, kemenakan-kemenakannya menyebutnya pak Id. 

Sebagaimana sudah diketahui Abdul Wahid yang di kemudian hari lebih 

dikenal  dengan  nama  Wahid  Hasyim  yang  berasal  dari  keluarga  yang 

                                                             
34 Mohammad Rifai, Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953 (Jogjakarta: Garasi, 2009), 
h.17-20. 
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sangat terpandang. Ayahnya, K.H. Hasyim Asy‟ari adalah pendiri dan pengasuh 

Pesantren Tebuireng, Jombang. Di antara para ulama besar Indonesia kelahiran 

paruh kedua abad ke-19, tampaknya beliau lah yang paling terkemuka dan paling 

luas pengaruhnya. Beliau dikenal sangat ahli dalam bidang tafsir dan hadits, di 

samping memiliki pengetahuan yang sangat mendalam mengenai ilmu-ilmu 

keislaman lainnya. Pesantren yang dipimpinnya telah melahirkan banyak ulama 

besar yang kemudian mendirikan dan mengasuh pesantren. 

Kakek dari ayahnya K.H. Asy‟ari adalah pendiri pesantren Keras di Jombang. 

Sementara kakek ayahnya (mertua KH. Asy‟ari), yaitu Kyai Usman adalah 

seorang kyai terkenal dan pendiri pesantren Gedang, sekitar dua kilometer 

sebelah timur Jombang. Ibunya (istri KH. Hasyim Asy‟ari) adalah putri kyai Ilyas 

dari Sewulan (Madiun).
35

 

 

B.  Masa Perkembangan 

1. Pendidikan 

Sejak kecil Wahid Hasyim sudah masuk Madrasah Tebuireng dan lulus 

pada  usia  12  tahun.  Selama  bersekolah,  ia  giat  mempelajari  ilmu-ilmu 

kesusastraan  dan  budaya Arab  secara outodidak.  Dia juga mempunyai  hobi 

membaca yang sangat kuat. Dalam sehari, dia membaca minimal lima jam. Dia 

juga hafal banyak syair Arab yang kemudian disusun menjadi sebuah buku. 

                                                             
35 Ali, Sama Tapi Berbeda,h. 4. 
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Ketika berusia 13 tahun, Abdul Wahid mulai melakukan pengembaraan 

mencari Ilmu. Awalnya ia belajar di Pondok Siwalan, Panji, Sidoarjo. Di sana ia 

mondok dari awal Ramadhan hingga tanggal 25 Ramadhan. Setelah itu pindah ke 

Pesantren Lirboyo, Kediri, sebuah pesantren yang didirikan oleh K.H. Abdul 

Karim, teman dan sekaligus murid ayahnya. Antara umur 13 dan 15 tahun, Wahid 

Hasyim menjadi Santri Kelana, pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya. 

Akhirnya pada tahun 1929 dia kembali ke Pesantren Tebuireng. 

Ketika kembali ke Tebuireng, umurnya baru mencapai 15 tahun dan baru 

mengenal huruf latin. Dengan mengenal huruf latin, semangat belajarnya semakin 

bertambah. Ia belajar ilmu bumi, bahasa asing, matematika, dll. Dia juga 

berlangganan koran dan majalah, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa 

Arab. 

Wahid Hasyim mulai belajar Bahasa Belanda ketika berlangganan majalah 

tiga bahasa, “Sumber Pengetahuan” Bandung. Tetapi dia hanya mengambil dua 

bahasa saja, yaitu Bahasa Arab dan Belanda. Setelah itu dia mulai belajar Bahasa 

Inggris.
36

 

Beliau mempelajari bahasa Asing berkat dorongan dari Ibunya yang ingin 

Wahid Hasyim tumbuh menjadi seorang yang pintar secara ilmu umum dan 

                                                             
36 A.Mubarok Yasin & Fathurrahman Karyadi, Profil Pesantren Tebuireng 

(Jombang: Pustaka Tebuireng, 2011), 68-69 
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agama. Ibunya (Nyai Nafiqah) mengikutkan Wahid Hasyim kursus bahasa Asing 

serta beliau juga pendengar aktif radio BBC sehingga membuka pemikiran beliau 

yang luas. 

Pada pertengahan tahun 1932 Wahid Hasyim pergi ke tanah suci. Di 

samping untuk menunaikan rukun Islam, juga untuk memperdalam berbagai ilmu 

agama. Kepergiannya ke Mekkah ditemani saudara sepupunya, Muhammad Ilyas 

yang kelak dikenal sebagai K.H. Muhammad Ilyas dan menjadi menteri agama 

pada pertengahan tahun 1950-an. Sepupunya yang lebih tua tiga tahun ini 

memiliki jasa yang besar dalam membimbing Wahid Hasyim yang dikenal fasih 

berbahasa Arab. 

Meskipun sekitar dua tahun menuntut ilmu di Mekkah, tampaknya Wahid 

Hasyim memanfaatkan betul kesempatan yang langka dan berharga ini. sehingga, 

hasil yang diperolehnya tidak kalah dengan mereka yang jauh lebih lama berada 

di sana. Sekembalinya dari Mekkah pada akhir tahun 1933, ia pun mulai bergerak 

setahap demi setahap. Ia terjun di masyarakat serta mulai memimpin dan 

mendidik para santri di Pondok Tebuireng. Pesantren asuhan ayahnya ini menjadi 

laboratorium pertama baginnya, tempat dia menguji coba gagasan-gagasan dan 

pemikiran-pemikirannya. Sejarah membuktikan bahwa ia memainkan peran 

penting bagi modernisasi Tebuireng. 
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Dalam usia sekitar 20-an tahun, Wahid Hasyim telah sering membantu KH. 

Hasyim Asy‟ari menyiapkan kurikulum dalam pesantren dan menjawab surat- 

surat atas nama ayahandanya dalam Bahasa Arab yang ditujukan kepada banyak 

ulama di berbagai pelosok tanak air yang menanyakan masalah-masalah hukum 

Islam yang up to date. Dengan modal kecerdasan, daya tangkap, dan kekuata 

hafalannya, serta didorong oleh semangatnya untuk maju, dalam usia belia ia 

telah menjadi calon kyai muda di bawah asuhan langsung ayahandanya.
37

 

2. Riwayat Organisasi 

Pada tahun 1938, Wahid Hasyim mulai terlibat dalam organisasi. Dia 

bergabung dengan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sosial keagamaan yang 

berlokasi di Cukir, dan kemudian menjadi ketua cabang NU di Jombang. Dua 

tahun kemudian, dia dipromosikan menjadi pengurus besar NU, tepatnya di 

Departemen Pendidikan (Ma‟arif). Di lembaga inilah Wahid Hasyim 

mempropagandakan ide-ide yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum 

pesantren dan mereorganisasi madrasah-madrasah NU.
38

 

Promosi yang begitu cepat diperoleh oleh Wahid Hasyim di NU dapat 

dilihat dari dua sisi: keluarga dan kemampuan (kapabilitas) nya. Sebagai putra 

seorang ulama besar, kharisma ayahnya bisa jadi menjadikan Wahid Hasyim 

lebih percaya diri untuk memegang jabatan dan posisi di NU. Setujunya 

Hasyim Asy‟ari terhadap promosi putranya yang begitu cepat dapat dilihat dari 

                                                             
37 Ali, Sama Tapi Bebeda, 8-10 
38 Aboebakar, Sedjarah Hidup, h.121 
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sisi bahwa ayahnya melihat putranya sebagai wakilnya yang dapat memberikan 

informasi yang dapat dipercaya dan cepat.Sedang dari aspek kemampuannya 

dalam bidang keorganisasian dan kepemimpinannya,  Wahid  Hasyim  sudah  

diakui  oleh  kalangan  tradisional.Kemampuannya dapat dilihat dengan jelas 

ketika dia pulang dari Mekkah (tahun 1933). Dia berusaha mengembangkan 

institusi pesantren sekaligus mendirikan organisasi kepemudaan. 

Kesuksesannya dalam mengimplementasikan ide- idenya, setidaknya, menjadi 

indikator kapabilitas dan kompetensinya untuk memegang jabatan yang 

strategis. Jadi, dua faktor; keluarga dan kemampuan yang dimiliki Wahid 

Hasyim memudahkan jalannya untuk menduduki posisi penting baik dalam 

organisasi keagamaan, sosial maupun politik. 

Di samping mempunyai perhatian yang sangat besar dalam dunia 

pendidikan, yakni pengembangan institusi pesantren dan madrasah, Wahid 

Hasyim juga peduli terhadap perpolitikan pada saat itu, khususnya pada akhir 

penjajahan Belanda dan datangnya bangsa Jepang. Dia terlibat dalam 

pergerakan menentang adanya penjajahan. Pada tahun 1940, Wahid Hasyim 

terpilih sebagai ketua MIAI (Majelis al-Islam al-A‟la Indonesia), sebuah 

federasi organisasi- organisasi Islam yang terdiri pada tahun 1937, di mana NU 

dan Muhammadiyah menjadi tulang punggungya. Bersama-sama dengan GAPI 

(Gabungan Politik Indonesia), federasi partai-partai politik yang didirikan oleh 

kalangan sekuler nasionalis pada tahun 1939, NU bersama-sama GAPI 
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membentuk Konggres Rakyat Indonesia yang menuntut Indonesia 

berparlemen.
39 Akhir masa penjajahan Belanda, Wahid Hasyim diminta 

ayahnya kembali ke Tebuireng untuk mengelola pesantren. Tetapi, setelah 

Jepang menguasai Indonesia, dia kembali lagi terlibat dengan pergerakan 

kemerdekaan Indonesia.Komitmennya terhadap kemerdekaan dan berdirinya 

negara kesatuan Indonesia dapat dilihat dalam keterlibatannya dalam rapat-

rapat BPUPKI dan PPKI bersama dengan Sembilan orang yang terdiri dari 

Soekarno, Mohammad Hatta, A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul 

Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad Soebarjo, dan Muhammad Yamin. 

Yang setelah rapat menghasilkan satu modus vivendi antara para nasionlis Islami 

pada satu fihak, dan para nasionalis sekuler pada lain pihak membahas tentang 

bentuk negara.
40

 

Setelah merdeka pada tahun 1945, Wahid Hasyim bersama-sama dengan 

ulama baik dari kalangan modernis maupun tradisionalis menyelenggarakan 

Muktamar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta. Kongres ini pada akhirnya 

menyepakati berdirinya Masyumi (Majelis Syuro Muslimin   Indonesia), satu- 

satunya partai politik umat Islam Indonesia.
41

 

Selain terpilih sebagai ketua Masyumi, Wahid Hasyim juga terpilih 

menjadi Menteri Agama dalam tiga kabinet (Hatta, Natsir, dan Sukiman). 

                                                             
39 Zaini, K.H Abdul Wahid Hasyim “Pembaru Pendidikan Islam, h.17 
40 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (Jakata: CV. Rajawali, 1981),h.30 
41 Ibid., 17. 
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Beberapa sumbangsih dia selama menjabat sebagai Menteri Agama, antara lain 

merubah sistem departemen dari yang bersifat kolonial kepada ke Indonesiaan, 

menjaga hubungan  yang baik  antara pemeluk agama  yang berbeda di 

tanah  air, dan gagasan Wahid Hasyim untuk mendirikan Perguruan Tinggi 

Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kemudian namanya diubah menjadi 

IAIN.Ketika NU di bawah kepemimpinannya memutuskan keluar dari 

Masyumi dan mendeklarasikan berdirinya NU sebagai partai politik pada tahun 

1952, alasan keluarnya NU dari Masyumi   tidak lain adalah kekecewaan 

orang NU terhadap Masyumi karena jabatan Menteri Agama yang biasanya 

diberikan kepada kader NU yang menginginkan Wahid Hasyim menjadi 

Menteri Agama, pada waktu itu tidak diberiken jabatan tersebut sehingga NU 

keluar dari Masyumi. Setelah tidak menjadi Menteri Agama Wahid Hasyim 

mencurahkan seluruh tenaganya bagi perkembangan partai tersebut. 

Sebagai seorang tradisionalis, Wahid Hasyim membawa ide-ide yang 

maju terhadap perkembangan dunia pesantren, sekaligus sebagai mediator 

dialog antara kaum tradisionalis dengan modernis di satu sisi, dan dengan kaum 

nasionalis di sisi yang lain. Berkat sumbangsih yang diberikan kepada nusa dan 

bangsa semasa penjajahan sampai masa kemerdekaan, Wahid Hasyim 
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mendapatkan anugerah sebagai Pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh 

Keputusan Presiden RI No. 206, tertanggal 24 Agustus 1964.
42

 

 

3. Riwayat Keluarga 

Wahid Hasyim mengakhiri masa lajangnya pada usia sekitar 25 tahun 

dengan menikahi Sholehah binti K.H. Bisyri Syamsuri seorang pendiri dan 

pemimpin Pesantren Denanyar, Jombang serta salah satu pendiri Nahdlatul 

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

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

adalah Abdurrahman Ad-Dachil (sekarang lebih dikenal dengan Abdurrahman 

Wahid atau Gus Dur), Aisyah, Salahudin al-Ayyubi, Umar, Chadijah, dan 

Hasyim. Sangat disayangkan, Wahid Hasyim tidak sempat mendidik anak-

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

tahun, tepatnya pada 19 April 1953, saat perjalanan menuju Sumedang untuk 

menghadiri rapat pengurus Nahdlatul Ulama. Bahkan anak bungsunya lahir 

setelah Wahid Hasyim meninggal. Namun kecerdasannya yang luar biasa dan 

kepandaiannya berorganisasi paling tidak diwarisi oleh anak sulungnya yang 

pernah menjadi Ketua Umum PBNU namun beliau juga telah wafat pada 31 

Desember 2009 yang lalu.
43

 

                                                             
42 Ibid., 18 
43 Herry Mohammad, dkk., Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20 

(Jakarta: Gema Insani 
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C.  Karya-karya Beliau 

Wahid Hasyim adalah seorang penulis yang cukup produktif. Meskipun 

dia tidak menulis sebuah buku, berbagai artikel ditulisnya baik menyangkut 

masalah keagamaan, pendidikan maupun isu sosial politik. Tulisan-tulisannya 

dipublikasikan di berbagai majalah dan koran. Secara umum, tulisan Wahid 

Hasyim dapat diklasifikasikan menjadi empat, yakni pendidikan, politik, 

administrasi departemen agama, dan agama. 

Dalam bidang pendidikan, Wahid Hasyim memberikan perhatian 

terhadap reformasi pendidikan, misalnya pendidikan bagi anak, perkembangan 

kemampuan berbahasa, pendidikan agama, termasuk didalamnya pendirian 

perguruan tinggi agama,  dan  perlunya  penggunaan  rasio  guna  

menyelesaikan  masalah-masalah kekinian. Wahid Hasyim menulis sebuah 

artikel yang berjudul “Abdullah Oeybayd sebagai Pendidik”. Dalam 

artikelnya, dia menjelaskan bagaimana sebaiknya mendidik seorang anak. Dan 

pengamatannya terhadap Abdullah Oeybayd dalam mendidik anak, dia 

mengatakan bahwa anak-anak harus dilatih sejak dini untuk menggunakan 

segenap kemampuannya. Ini sangat penting untuk membiasakan mereka 

bersandar pada dan mengetahui kemampuan mereka sendiri. Dengan 
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demikian, anak-anak akan tumbuh dengan percaya diri dan tidak mudah 

menyerah dalam menggapai cita-cita mereka.
44

 

Berkaitan   dengan   perkembangan   bahasa,   Wahid   Hasyim   

mencoba menumbuhkan rasa kebangsaan dengan mendorong anak bangsa 

untuk menggunakan bahasa Indonesia. dalam artikelnya “Kemadjuan bahasa, 

Berarti Kemadjuan Bangsa”, dia mengajak bangsa Indonesia untuk 

menggunakan bahasanya dalam percakapan sehari-hari. Artikel ini ditulis 

sebagai respon terhadap adanya kecenderungan dikalangan orang Indonesia 

untuk menggunakan bahasa asing seperti bahasa Belanda dan Inggris, dalam 

kehidupan sehari-hari. Ekspresi “good morning” atau “goeden morgen” lebih 

banyak terdengar dalam masyarakat dibanding “selamat pagi”. Di samping dia 

menganjurkan bangsa Indonesia untuk belajar bahasa asing, dia meminta agar 

bahasa Indonesia yang sedang berkembang tidak begitu saja dilupakan dan 

tidak diabaikan. Tidak ada orang yang bangga dan mau mengembangkannya, 

katanya, kecuali bangsa Indonesia sendiri. Disebutkan juga contoh bagaimana 

Hitler dan Chamberlain bangga dengan bahasa nasionalnya.Walaupun Hitler 

menguasai bahasa Inggris dan Chamberlain menguasai bahasa Jerman, 

                                                             
Wahid Hasyim, ”Abdullah Oebayd Sebagai Pendidik”, dalam Aboebakar, Sedjarah Hidup, 
h.791. 
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masing-masing menggunakan bahasa nasionalnya tiap kali bertemu dalam 

sebuah rapat, dan diterjemahkan oleh interpreter mereka.
45

 

Mengenai pendidikan agama, termasuk didalamnya ide pendirian 

perguruan tinggi agama dan perlunya penggunaan pendekatan intelektual 

dalam mengatasi masalah, Wahid Hasyim menyatakan bahwa perkembangan 

ilmu pengetahuan tidak dapat dipercepat dengan jalan revolusi sebagaimana 

politik, tetapi dapat dicapai melalui jalan ketekunan, kesabaran, dan 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam pandangannya, kunci 

keberhasilan menuju Indonesia maju adalah pendidikan yang terdiri dari tiga 

aspek, yaitu pengembangan akal, spirit (semangat), dan jasmani. Dan 

pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kemajuan tidak hanya dicapai 

hanya mengandalkan perkembangan akal dan jasmani, tetapi yang lebih 

penting adalah adanya spirit yang hanya bisa dicapai melalui pendidikan 

agama. Ketiga aspek tersebut harus diberikan secara seimbang.
46

 

Berdirinya perguruan tinggi agama, menurut Wahid Hasyim, 

merupakan satu cara mencapai kemajuan. Ketika Wahid Hasyim memberikan 

sambutan dalam acara peresmian PTAIN, dia menekankan bahwa ilmu 

pengetahuan dapat dikembangkan dalam atmosfer keterbukaan, tak dicampuri 

dengan doktrin agama dan politik. Manusia, khususnya mahasiswa, 

                                                             
45 Wahid Hasyim, ”Kemadjuan Bahasa, Berarti Kemadjuan Bangsa“,  
46 Wahid Hasyim, “Pendidikan Ketuhanan“ 
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seharusnya senantiasa melakukan penelitian dan berpikir kritis. Dalam 

sambutannya, dia juga menambahkan bahwa perlu  menjalin  kerja  sama  

antar  perguruan  tinggi  lainnya,  misalnya  Sekolah Teologi, bahkan dia 

berharap adanya merger di antara perguruan tinggi tersebut.
47

 

Bidang lain yang menjadi perhatian Wahud Hasyim adalah politik. Dia 

sering memberikan komentar terhadap berbagai isu politik. Terhadap Masyumi, 

dia melakukan evaluasi dan analisis terhadap jalannya organisasi umat Islam, 

begitu juga dengan lambatnya penyebaran ajaran Islam, posisi dan peran ulama 

Indonesia dalam mempengaruhi masyarakat guna mencapai suara terbanyak 

dalam pemilihan umum dan sebagainya.
48 Secara singkat, dalam artikelnya 

tersebut Wahid Hasyim mencoba menunjukkan kelemahan umat Islam dalam 

pemerintahan dan perpolitikan, dan memberikan alternatif pemecahan-

pemecahan terhadap masalah yang dihadapi umat Islam. 

Dalam artikel “Siapakah jang Akan Menang dalam Pemilihan Umum 

Jang Akan Datang ?” ini misalnya, Wahid Hasyim secara terang-terangan 

mengkritik partai-partai politik yang masih mengutamakan keinginan 

(interest) golongannya di atas kepentingan negara. Tujuh tahun setelah 

kemerdekaan, menurutnya tidak membuat Indonesia semakin bagus dalam 

urusan ekonomi, politik, sosial atau keagamaan, bahkan dalam beberapa aspek 

                                                             
47

 Wahid Hasyim, “Perguruan Tinggi Islam, “idem, “Perguruan Tinggi Agama Islam,”  

48
 Wahid Hasyim, “Masyumi Lima Tahun”, Idem, “Analisis Kelemahan Penerangan Islam,. 
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lebih buruk. Adanya situasi seperti ini disebabkan partai politik tidak punya 

spirit untuk maju, tetapi sebaliknya mereka berebut  untuk  mendapatkan  

kursi,  yakni  mengamankan  posisi  mereka  dalam pemerintahan, meskipun 

tidak layak untuk mendudukinya. Wahid Hasyim meminta agar partai politik 

menyadari kelemahan mereka, keluar dari pikiran yang sempit dan picik dan 

berjuang bagi kejayaan bangsa Indonesia secara umum.
49

 

Meskipun dia diangkat sebagai Menteri Agama, dia masih aktif 

menulis artikel yang berkaitan dengan kebijakan pembentukan kementerian 

agama, termasuk tugas-tugas kementerian agama, perlunya kesadaran 

beragama dan perlunya pembenahan organisasi yang mengelola haji serta 

peningkatan kualitas layanannya. Pernah ketika masih menjabat sebagai 

menteri, dia mengeluarkan sebuah kebijakan yang cukup kontroversial. 

Kebijakan yang dikeluarkan Wahid Hasyim sebagai menteri agama adalah 

bahwa semua yang akan menunaikan ibadah haji harus bisa membaca dan 

menulis huruf Latin. Meskipun dia banyak mendapat kritik dan para ulama, 

misalnya K.H. Abdurrahman Sjihab, pemimpin Jami‟atul Wasliyah, yang 

mengatakan tidak ada persyaratan seperti itu dalam berhaji, Wahid Hasyim 

mampu mengajukan argumen yang membuat, pada akhirnya, para 

penentangnya menerima kebijakan tersebut.
50 Kebijakan tersebut, setidaknya 
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juga menunjukkan kepedulian Wahid Hasyim terhadap pemberantasan buta 

huruf latin yang masih banyak pada waktu itu. 

Mengenai masalah agama, Wahid Hasyim menulis artikel, di antaranya 

“Nabi Muhammad dan Persatuan Manusia”, “Kebangkitan Dunia Islam”, 

dan “Beragamalah dengan Sungguh dan Ingatlah Kebesaran Tuhan.” Secara 

umum, dia  menekankan  bahwa  Islam  adalah  agama  perdamaian.  Di  

manapun  Islam memenangkan sebuah pertempuran, Nabi tidak pernah 

memenjarakan musuhnya,tetapi menjamin kemerdekaan mereka. Dia juga 

menekankan bahwa manusia pada hakekatnya bersaudara, oleh karena itu rasa 

persaudaraan harus senantiaa dijaga.Selanjutnya dia mengajak umat beragama 

yang ada di Indonesia untuk menghindari segala bentuk kekerasan dan 

membangun hubungan yang baik antar umat beragama. Melalui beberapa 

tulisan tersebut, Wahid Hasyim menunjukkan kepiawaiannya sekaligus 

keluasan ilmu pengetahuannya sebagaimana dinyatakan Saifudin Zuhri bahwa 

“tulisan Wahid Hasyim menunjukkan visi dan keluasan ilmu 

pengetahuannya”.
51

 

Biografi Wahid Hasyim, setidaknya menunjukkan bahwa meskipun 

produk pesantren, dia adalah seorang yang berpikiran maju sebagaimana 

dibuktikan dengan keterlibatannya dalam berbagai organisasi sosial 

keagamaan dan politik. Keterlibatannya di NU, MIAI, dan Masyumi 

                                                             
51 Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-orang Pesantren (Bandung: al-Ma’arif, 1974), h.89 
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mengindikasikan komitmennya terhadap pendidikan, perjuangan 

kemerdekaan, dan perkembangan sebuah negara Indonesia yang kuat.
52

 

 

D.  Akhir Hayat K.H.A Wahid Hasyim 

Hari saptu tanggal 18 April 1953 merupakan hari terakhir yang bisa 

dinikmati oleh Wahid Hasyim. Sebab, keesokan harinya, ia pergi 

meninggalkan semuanya menghadap Allah SWT setelah mengalami 

kecelakaan mobil. Ketika itu ia bermaksud pergi ke Sumedang untuk 

menghadiri rapat NU setempat. Dengan menaiki mobil Chevrolet miliknya, ia 

berangkat ditemani seorang sopir dari harian Pemandangan dan Argo Sutjipto, 

tata usaha majalah Gema Muslimin, Putra sulungnya, Abdurrahman ad-Dakhil 

(Gus Dur) juga turut serta dalam perjalanan ini.Di saptu pagi itu berangkatlah 

mereka berempat menuju Sumedang, Sekitar jam satu siang dalam keadaan 

hujan di daerah Cimindi, suatu tempat, terjadilah musibah kecelakaan itu. 

Mobil yang mereka tumpangi selip dan tiba-tiba datang truk dari arah 

berlawanan. Bagian belakang mobil terbentur truk dengan sangat keras yang 

membuat Wahid Hasyim dan Argo Sutjipto terlempar keluar. Keduanya 

mengalami luka parah, sedangkan sopir dan Abdurrahman baik-baik saja. 

Setelah mendapat perawatan satu malam, keesokan harinya ia 

menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 10.30. Sedangkan Argo 

Sutjipto telah meninggal sore sebelumnya. Pada Ahad siang kedua jenazah 
                                                             

52 Zaini, K.H. Abdul Wahid Hasyim, h.22 
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dibawa ke Jakarta dan tiba dikediaman beliau sekitar maghrib. Keesokan 

harinya jenazah KH. Wahid Hasyim dibawa ke Jombang untuk dimakamkan di 

tempat kelahirannya, Tebuireng.
53

 

Untuk mengetahui bagaimana suasana proses pemakaman jenazah 

beliau sejak keberangkatan dari Jakarta, dapat dilihat di buku Sedjarah Hidup 

K.H.A Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar karya Aboebakar Atjeh:Untuk  

mengetahui  bagaimana  kedudukan  almarhum  dalam  masyaraka dapat 

dilihat dari banyaknya orang yang datang ta‟ziyah serta pernyataan turut 

berkabung kerumah almarhum, sejak tibanya jenazah dari Bandung pada 

Minggu sore. 

Selain  Masyarakat  serta  alim-ulama  yang datang ke  rumah  

almarhum, tampak pula Wakil P.M. Prawoto selaku wakil pemerintah, Ketua 

Parlemen Mr. Sartono, Menteri Kesehatan Dr. Leimena serta nyonya Menteri 

Agama K. Fakih Usman, Wakil Ketua II Parlemen Arudi Kartawinata, Dr. 

Sukiman Ketua I Partai Masyumi, Mohd. Natsir Ketua Umum Partai 

Masyumi, Menteri Dalam Negeri Mr. Mohd. Rum, Mr. Kasmansingodimejo, 

Menteri Sosial Anwar Cokroaminoto, Wali kota Jakarta Raya Syamsurizal dll. 

Orang-orang terkemuka, wakil organisasi serta beberapa perwakilan orang 

asing yang berada di Jakarta. Wakil P.M Prawoto menyampaikan 

belasungkawa atas nama pemerintah kepada keluarga almarhum. Di samping 
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itu tidak dilupakan pula jasa-jasa almarhum yang telah disumbangkan kepada 

rakyat dan negara. Pernyataan belasungkawa pemerintah itu disambut oleh K. 

Dachlan atas nama keluarga almarhum.
54

 Pagi-pagi hari Senin tanggal 20 April 

1953, dirumah alamarhum kelihatan orang sudah penuh sesak untuk turut 

mengantarkan jenazah sampai kelapangan terbang Kemayoran, atau hanya 

untuk menyampaikan penghormatan yang terakhir.Auto merk buick bercat 

hitam, dihiasi penuh dengan karangan bunga yang akan membawa Jenazah 

almarhum sampai di lapangan terbang Kemayoran, kira-kira pukul 7 pagi 

berangkat dari rumah berjalan perlahan dikawal oleh barisan polisi bersepeda 

motor, pandu Anshor serta barisan auto. 

Di lapangan terbang Kemayoran juga sudah banyak orang yang 

menanti. Setibanya auto jenazah dan barisan pengiring di lapangan terbang, 

maka peti jenazah di turunkan dari auto dengan perlahan, kemudian di naikkan 

kedalam pesawat GIA yang sengaja dicarter buat keperluan pengangkutan 

jenazah ke Surabaya. setelah peti Jenazah di tempatkan dan diatur dengan 

sempurna dalam pesawat, lalu Sekretaris Jenderal Mohd. Kafrawi memanggil 

orang-orang yang ikut satu persatu menaiki pesawat terbang.Setelah segala 

sesuatu berjalan dengan tertib dan suasana berkabung kira- kira pukul 8 

pesawat mulai bergerak , berjalan sedikit demi sedikit naik meninggi 

meninggalkan lapangan terbang Kemayoran, dilepaskan orang-orang yang 
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turut menghantarkan jenazah itu dengan rasa terharu.
55

 Kira-kira pukul 10.30 

pagi hari itu, pesawat GIA yang membawa jenazah, mendarat dilapangan 

terbang Perak Surabaya. jenazah diterima oleh Panitia Penyambutan Jenazah 

yang diketuai oleh K.H Abd, Cholik, adik dari almarhum. Dilapangan Perak 

sudah banyak orang yang datang menyambut, diantaranya tampak Gubernur 

Jawa Timur Samadikun, Panglima Divisi Brawijaya Let. Kol. Sudirman, alim 

ulama serta wakil-wakil pemerintah sipil dan militer Setelah peti jenazah 

diturunkan dari pesawat, lalu di pindahkan kedalam ambulan kepunyaan 

Angkatan Darat Divisi Brawijaya. Penyambutan berjalan dengan tertib dan 

dalam suasana berkabung. Keamanan diatur oleh Barisan Mobile Brigade, 

tentara, polisi lalu lintas dan pandu anshor. 

Sejak dari lapangan terbang sampai memasuki kota Surabaya, 

disepanjang jalan banyak rakyat, terutama murid-murid madrasah berdiri 

dipinggir jalan untuk memberikan penghormatan yang terakhir serta rasa 

berduka cita. 

Ambulan yang mengangkut dihiasi dengan karangan bunga dikawal 

oleh barisan poilisi polisi lalu lintas, pandu anshor, barisan bersepeda serta 

auto orang- orang yang turut mengantar yang berjumlah tidak  kurang dari 
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120 buah, dan panjangnya iring-iringan kurang lebih 2 km. Dibelakang 

ambulan yang membawa jenazah, tampak auto keluarga almarhum.
56

 

Karena sengaja desakan masyarakat Sepanjang, terpaksalah jenazah 

diberhentikan sebentar dan oleh berpuluh-puluh orang yang mengerumuni itu 

kemudian dibacakan tahlil dan beberapa ayat Suci al-Qur‟an sebagai tanda 

ikut berkabung dan duka citanya. Begitu sepanjang jalan deretan masyarakat 

yang ikut menyambut, kemudian sampai di Kriyan memaksa minta supaya 

ambulan jenazah dihentikan, tepat didepan Masjid Kriyan jenazah 

diberhentikan sebentar dan dibacakan pula ayat-ayat suci al-Qur‟anegitulah 

ditiap-tiap kota kecil masyarakat sama menununggu dan mencoba ingin 

menghentikan untuk menyatakan ikut berduka citanya, setelah didua tempat 

tersebut maka untuk tidak menghambat jalanya ambulan jangan sampai 

terlambat, maka oleh Kyai Abd. Cholik permintaan itu ditolak, berhubung 

waktu sudah sore takut kalau kemalaman sampai di Tebuireng. Kira-kira 

pukul 2  kurang seperempat  ambulan  serta iring-iringan  yang mengantar 

tiba di Tebuireng, tempat kelahiran almarhum, dan dimana jenazah akan 

dimakamkan. Oleh karena sangat benyaknya manusia yang menunggu, maka 

rombongan pengantar tidak dapat bergerak hanya ambulan serta auto yang 

ditumpangi keluarga almarhum dapat berjalan langsung masuk halaman 

rumah.Jenazah almarhum setibanya dirumah  terus disembahyangkan  
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berganti- ganti oleh rakyat serta alim ulama yang datang dari berbagai daerah 

Jawa Timur dan Jawa Tengah serta murid-murid Pesantren Tebuireng, 

berlangsung dari jam dua siang hingga jam empat sore baru selesai.
57

 

Perlu diterangkan, bahwa pemakaman belum dapat dilangsungkan 

karena masih  menunggu  kedatangan  adik  almarhum,  yang nomor  empat  

Letnan satu Mohd. Yusuf datang dengan dikawal oleh tentara. Setelah ia 

melihat wajah kakaknya yang terakhir, barulah pemakaman dilangsungkan. 

Selesai jenazah dikuburkan, maka oleh Ketua Panitia Penyambutan 

atas nama keluarga dan panitia menyatakan banyak terima kasih atas nama 

keluarga dapanitia menyatakan banyak atas segala perhatian dan pertolongan 

yang telah diberikan pihak Pemerintah sipil dan militer serta organisasi, 

terutama alim ulama yang telah memimpin dan menyelenggarakan 

pemakaman yang telah berlangsung dengan sebaik-baiknya. Kemudian 

Menteri Agama K. Fakih Usman selaku wakil pemerintah berbicara, 

mengenangkan jasa almarhum K.H.A. Wahid Hasyim yang telah 

disumbangkan kepada bangsa dan negara serta agama. Akhirnya berbicara 

pula berturut-turut salah seorang kyai atas nama alim ulama dan K.H. Abd. 

Wahab Hasbullah atas nama PBNU. 
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Beberapa hari setelah adanya peristiwa yang sangat menyedihkan 

tampak bahwa suasana berkabung dalam kota Jombang masih tampak, dengan 

adanya dari beberapa kawan dan bekas murid-murid Tebuireng dari jauh pada 

waktu itu tidak dapat ikut serta menghantarkan jenazah Alm. K.H.A. Wahid 

Hasyim, tampak berderet-deret mobil dan truk datang dari daerah-daerah yang 

jauh, terutama dari daerah Madura dan Bali. 

A. Demikianlah upacara pemakaman selesai kira-kira pukul 5 sore. Kembalilah 

semua orang yang turut dalam upacara pemakaman itu dengan rasa masghul 

dan terharu sambil berkata kepada diri masing-masing. K.H.A. Wahid Hasyim 

seorang yang berpengaruh, masih banyak cita-cita yang akan dikerjakannya, 

masih membumbung tinggi himmah dan azamnya untuk memperbaiki nasib 

umat, masih muda usianya, dan dalam keadaan sehat serta segar bugar, kini ia 

telah beralih ke alam baqa‟ untuk menghadap Ilahi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISISI DATA 

A. Tinjauan Tentang Pendidikan Pesantren 

1. Sejarah Pesantren  

Minimnya data tentang pesantren baik berupa manuskrip atau 

peninggalan sejarah lain yang menjelaskan tentang awal sejarah 

kebangunan pesantren,menjadikan keterangan-keterangan yang 

berkenaan dengannya bersifat prejudice dan sangat beragam namun 

demikian, kekurangan ini justru menjadi factor determinan bagi terus 

dijadikannya sejarah pesantren sebagai bahan kajian yang tidak pernah 

kering di kalangan peneliti dan ahli sejarah, baik dalam negri maupun 

luar negri. Disamping itu minimnya catatan sejarah pesantren pula 

kemudian menjadi alasan tersendiri bagi dilanjutkannya penulusuran 

lintasan sejarah kepesantrenan diindonesia secara berkesinambungan. 

Dalam kaitan ini,penelusuran asal-usul pesantren merupakan 

bahasan pokok yang harus disentuh jika ingin membahas lintasan sejarah 

pernah dilaluinya. Pasalnya meski mayoritas para peneliti  seperti Karel 

steenbrink, Clifford Geerts, dan yang lainnya, sepakat bahwa pesantren 

merupakan lembaga pendidikan tradisional asli Indonesia, namun mereka 

mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat proses lahirnya 
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pesantren tersebut.perbedaan pandangan ini setidaknya dapat 

dikatagorikan dalam dua kelompok besar
58

 

Pertama, kelompok ini berpendapat bahwa pesantren merupakan 

hasil kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya 

dengan budaya pra-Islam. Pesantren merupakan system pendidikan islam 

yang mempunyai kesamaan dengan system pendidikan hindu-budha. 

Pesantren Disamakan dengan mandala dan asrama dalam khazanah 

lembaga pendidikan pra-Islam. Pesantren merupakan sekumpulan 

komunitas independen yang pada awalnya mengesolasi diri dari sebuah 

tempat yang jauh dari pusat perkotaan.Termaksud dalam kelompok ini 

adalah Th.G.Th.Pigeaud dalam bukunya,java in the Fourteen Century 

dalam islam server dan Religion of java ; Martin Van Bruinessen dalam 

kitab kuning : pesantren dan tarekat ; Zamakhsyari Dhofier dalam tradisi 

pesantren : studi tentang pandangan kyai, dan Nurcholis Madjid dalam 

bilik-bilik pesantren : sebuah potret perjalanan.
59

 

Dalam catatan sejarah, Pondok Pesantren dikenal di Indonesia sejak 

zaman Walisongo.Ketika itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan 

di Ampel Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa.Para 
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santri yang berasal dari pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu 

agama.Bahkan di antara para santri ada yang berasal dari Gowa dan Talo, 

Sulawesi.Pesantren Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-

pesantren di Tanah Air.Sebab para santri setelah menyelesaikan studinya 

merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerahnya masing-

masing.  

Kesederhanaan pesantren dahulu sangat terlihat, baik segi fisik 

bangunan, metode, bahan kajian dan perangkat belajar lainnya.Hal itu 

dilatarbelakangi kondisi masyarakat dan ekonomi yang ada pada waktu 

itu. Yang menjadi ciri khas dari lembaga ini adalah rasa keikhlasan yang 

dimiliki para santri dan sang Kyai. Hubungan mereka tidak hanya sekedar 

sebagai murid dan guru, tapi lebih seperti anak dan orang tua. Tidak heran 

bila santri merasa kerasan tinggal di pesantren walau dengan segala 

kesederhanaannya.Bentuk keikhlasan itu terlihat dengan tidak 

dipungutnya sejumlah bayaran tertentu dari para santri, mereka bersama-

sama bertani atau berdagang dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan 

hidup mereka dan pembiayaan fisik lembaga, seperti lampu, bangku 

belajar, tinta, tikar dan lain sebagainya. 

 

Materi yang dikaji adalah ilmu-ilmu agama, seperti fiqih, 

nahwu, tafsir, tauhid, hadist dan lain-lain.Biasanya mereka 
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mempergunakan rujukan kitab turost atau yang dikenal dengan kitab 

kuning.Di antara kajian yang ada, materi nahwu dan fiqih mendapat 

porsi mayoritas. Ha litu karena mereka memandang bahwa ilmu nahwu 

adalah ilmu kunci.  

Seseorang tidak dapat membaca kitab kuning bila belum 

menguasai nahwu.Sedangkan materi fiqih karena dipandang sebagai 

ilmu yang banyak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat 

(sosiologi).Tidak heran bila sebagian pakar menyebut sistem 

pendidikan Islam pada pesantren dahulu bersifat “fiqih orientied” atau 

“nahwu orientied”. 

Masa pendidikan tidak tertentu, yaitu sesuai dengan keinginan 

santri atau keputusan sang Kyai bila dipandang santri telah cukup 

menempuh studi padanya. Biasanya sang Kyai menganjurkan santri 

tersebut untuk nyantri di tempat lain atau mengamalkan ilmunya di 

daerah masing-masing. Para santri yang tekun biasanya diberi “ijazah” 

dari sang Kyai. 

Lokasi pesantren model dahulu tidaklah seperti yang ada 

kini.Ia lebih menyatu dengan masyarakat, tidak dibatasi pagar 

(komplek) dan para santri berbaur dengan masyarakat sekitar. Bentuk 

ini masih banyak ditemukan pada pesantren-pesantren kecil di desa-

desa Banten, Madura dan sebagian Jawa Tengah dan Timur.Pesantren 
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dengan metode dan keadaan di atas kini telah mengalami reformasi, 

meski beberapa materi, metode dan sistem masih dipertahankan. 

Namun keadaan fisik bangunan dan masa studi telah terjadi 

pembenahan. 
60

 

Nurchalish Madjid pernah menegaskan, pesantren adalah 

artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi 

pendidikan keagamaan bercorak tradisional unik dan indigenous. 

Sebagai sebuah artefak peradaban, keberadaan pesantren dipastikan 

memiliki keterkaitan yang kuat dengan sejarah dan budayanya yang 

berkembang pada awal berdirinya.Jika benar pesantren selaras dengan 

misi dakwah islam dibumi nusantara, berarti hal itu menunjukan 

keberadaan pesantren sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang 

berkembang sebelumnya, tiada lain kebudayaan hindu-budha. 

Nurchalish madjid menegaskan pesantren mempunyai hubungan 

historis dengan lembaga pra-Islam yang sudah ada sejak kekuasaan 

hindu-budha sehingga tinggal meneruskan melalui proses Islamisasi 

dengan segala bentuk penyesuainya dan perubahanya. 
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Menurut S.M.N. Al-Attas, maulana malik Ibrahim itu oleh 

kebanyakan ahli sejarah dikenal sebagai penyebar pertama islam 

dijawa yang mengislamkan wilayah-wilayah pesisir utara Jawa, 

bahkan berkali-kali mencoba menyadarkan raja Hindu-Budha 

majapahit, Vikramavardhana ( berkuasa 788-833/ 1386-1429 ) agar 

sudi masuk islam.Sementara itu diidentifikasi pesantren mulai eksis 

sejak munculnya masyarakat islam di Nusantara akan tetapi mengingat 

pesantren yang dirintis Maulana malik Ibrahim itu belum jelas 

sistemnya maka keberadaaan pesantren itu masih dianggap spekulatif 

dan diragukan  

Berbeda dengan Syeikh Maulana Malik Ibrahim sebagai 

penyebar dan pembuka jalan masuknya islam ditanah jawa, putranya, 

Raden Rahmat ( Sunan Ampel ) tinggal melanjutkan misi suci 

perjuangan ayahnya kendati tantangan yang dihadapi tidak kecil. 

Ketika Raden Rahmat berjuang, kondisi religio-psikologis dan religio-

sosial masyarakat jawa lebih terbuka dan tolaran untuk menerima 

ajaran baru yang dikumandangkan dari tanah arab ia memanfaatkan 

momentum tersebut dengan memainkan peran yang menentukan 

proses islamisasi termasuk mendirikan pusat pendidikan dan 
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pengajaran yang dikenal dengan pesantren kembang kuning 

Surabaya.
61

 

Pada awal rintisannya, pesantren bukan hanya menekankan 

misi pendidikan, melainkan juga dakwah misi yang kedua ini lebih 

menonjol.Lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia ini selalu 

mencari lokasi yang sekiranya dapat menyalurkan dakwah tersebut 

tepat sasaran sehingga terjadi benturan antara nilai-nilai yang 

dibawanya dengan nilai-nilai yang telah menggakar dimasyarakat 

setempat. Lazimnya, baik pesantren yang berdiri pada awal 

pertumbuhannya maupun pada abad ke-19 dan ke-20 masih juga 

menghadapi kerawanan-kerawanan sosial dan keagamaan pada 

awalnya pesantren berjuang melawan agama dan kepercyaan serba 

Tuhan dan tahhayul, pesantren tampil membawakan misi agama 

tauhid. Pesantren berjuang melawan perbuatan maksiat seperti 

perkelahian, perampokan, pelacuran, perjudian dan 

sebagainya.Ahirnya pesantren berhasil membasmi maksiat itu, 

kemudian mengubah menjadi masyarakat yang aman, tentram dan 
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rajin beribadah.Selain itu terkadang pesantren juga menghadapi 

penyerangan kuasa yang merasa tersaingi kewibawaannya.
62

 

Pesantren berkembang terus sambil menghadapi rintangan 

demi rintangan. Sikap ini bukan ofensif, melainkan tidak lebih dari 

definsif hanya untuk menyelamatkan kehidupannya dan kelangsungan 

dakwah Islamiah.Pesantren tidak pernah memulai konfrontasi sebab 

orientasi utamanya adalah melancarkan dakwah menanamkan 

pendidikan pada tahap berikut,pesantren diterima masyarakat sebagai 

upaya mencerdaska, meningktkan kedamaian dan membantu sosio-

psikis bagi mereka.Tidak mengherankan jika pesantren kemudian 

kebanggaan masyarakat sekitarny terutama yang telah menjadi 

muslim
63

 

Kemudian pada awal penjajahan jepang, pesantren 

berkonfrontasi dengan imperialis baru ini lantaran penolakan kiai 

Hasyim Asy‟ari kemudian diikuti kiai-kiai pesantren lainnya terhadap 

saikere ( Penghormatan terhadap kaisar jepang tenno haika sebagai 

keturunan dewa Amaterasu dengan cara menghubungkan badan 90 

derajat menghadap Tokyo setiap pagi pukul 07.00 sehinggga mereka 

ditangkap dan dipenjarakan jepang. Ribuan santri dan kiai 
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berdemontrasi mendatangi penjara, kemudian membangkitkan dunia 

pesantren untuk memulai gerakan bawah tanah menentang Jepang. 

Demontrasi yang digelar tersebut menyadarkan pemerintah 

jepang betapa besar pengaruh kiai Tebuireng yang menjadi referensi 

keagamaan seluruh kiai Jawa dan Madura itu.Lagi pula jepang 

memandang bahwa tindakan tersebut bukan saja tidak 

menguntungkan, tetapi merupakan kesalahan fatal terutama dalam 

rekrutmen kekuatan militer menghadadapi tentara sekutu.Kiai Hasyim 

pun ahirnya dibebaskan dari penjara mulai saat itu jepang tidak 

mengganggu kiai dan pesantrennya. Bahkan menurut selo sumarjan, 

sebagai upaya menjaring simpati kaum muslimin di Indonesia, 

referensi diberikan kepada pemimpin islam (kiai Pesantren). Misalnya 

dibentuk kantor urusan agama Indonesia, Masyumi dan Hisbullah. 

Maka pesantren dan madrasah masih bias mengoprasikan kegiatan 

belajar-mengjarnya secara lebih wajar dibandingkan kegiatan belajar 

pada lembaga pendidikan umum.
64

 

Kemudian pada masa kemerdekaan pesantren merasakan 

nuansa baru kemerdekaan merupakan momentum bagi seluruh system 

pendidikan untuk berkembang lebih bebas, terbuka dan demokratis. 

Rakyat menyambut munculnya era pendidikan baru yang belum 
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dirasakan sebelumnya akibat tekanan-tekanan politik penjajah mereka 

bersemangat mendorong anak-anak usia sekolah agar menempuh 

pendidikan sedangkan pemeintah membuka saluran-saluran 

pendidikan yang pernah tersumbat ketika belanda dan jepang 

menguasai Indonesia. Lembaga-lembaga tinggkat SD,SLP,SLA milik 

pemerintah mulsi bermunculan sekolah-sekolah partikelir juga juga 

berpartisipasi menyajikan saluran pendidikan sebagai upaya pelayanan 

masyarakat. (public service). Stimulus ini membuahkan respon 

dikalangan pemuda dengan mengajukan semangatmemasuki institusi-

institusi pendidikan sehingga sekolah-sekolah milik pemerintah 

maupun swasta penuh menampung siswa. 

Demikian konjungtur kehidupan pesantren yang melewati 

pengalaman berliku-liku berbagai tantangan besar telah dihadapai 

melalui langkah-langkah strategit sehungga masih mampu brtahan 

sampai sekarang dan diakui sebagai aset sekaligus potensi 

pembangunan banyak sekali para Tokoh menganalisi tentang ketahana 

pesantren diantranya Abdurrahman Wahid menyebutkan ketahanan 

pesantren disebabkan karena pola kehidupannya yang unik mrnurut 

Sumarsono ketahanan pesantren disebabkan oleh melembaganya 

pesantren ditengah-tengah masyarakat, Hasan Langgulung mengamati 
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ketahanan pesantren sebagai akibat dari pribadi-pribadi kiai yang 

menonjol dengan ilmu dan visinya. 

Ketahanan pesantren ini menjadi lebih menarik jika 

dibandingkan dengan lembaga pendidikan serupa di negara=negara 

lain Abdurrahman Wahid membuat perbandingan bahwapada masa 

silam pesantren di Indonesia dapat merespon tantangan-tantangan 

zamannya dengan dengan sukses sedang system pesantren yang 

dikembangkan oleh kam sufi baik di Malaysia maupun Thailan bagian 

utara sekarang ini senantiasa merasa ditekan system sekolah model 

barat ini berarti langkah-langkah strategis yang ditempuh pesantren 

dalam menahan tekanan sistem sekolah sekuler barat.
65

 

2. Elemen-elemen Pesantren  

Hampir dapat vdipastikan lahirnya suatu pesantren berawal dari 

elemen dasar yang selalu ada didalamnya ada lima elemen, antera satu 

dengan  yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kelima elemen tersebut 

meliputi kiai, santri, pondok, masjid, dan pengajaran kitab-kitab islam 

klasik atau yang sering disebut dengan kitap kunig. 

Meski demikian bukan berarti elemen-elemen yang lain tidak 

menjadi bagian peting dalam sebuah lembaga pendidikan pesantren 
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sebaliknya perkembangan dan kemajuan peradaban telah mendorong 

pesantren untuk mengadopsi berbagai ragam elemen bagi 

teroptimalisasinya pelaksanaan pendidikan pesantren seiring dengan 

itu pengkatagorisasian bagian-bagian yang termaksud dalam 

elemenpenting penting pun menjadi beragam. M.Arifin (1995) 

misalnya menegaskan bahwa system pendidikan pesantren harus 

meliputi infraststuktur maupun subrastruktur penunjang infrastuktur 

dapat meliputi perangkat lunak seperti kurikulum,metode 

pembelajaran, dan perangkat keras seperti bangunan pondok,masjid, 

sarana dan prasarana belajar seperti labolatorium, computer, 

perrpustakaan dan tempat praktikum lainya sedangkan suprastruktur 

pesantren meliputi yayasan, kiai, santri, ustadz, pengasuh dan para 

pembantu kiai atau ustadz.
66

 

Adapun elemen dasar dalam pesantren pada umumnya yang 

terdapat dalam lembaga pendidikan pesantren, khususnya pesantren 

tradisional diantaranya adalah:  

1. Kyai 

Kyai atau pengasuh pondok pesantren merupakan elemen yang 

sangat esensial bagi suatu pesantren rata-rata pesantren yang 

berkembang pada umumnya sosok kyai begitu sangat berpengaruh, 
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kharismatik dan berwibawa sehinggga amat disegani oleh masyarakat 

dilingkungan pesantren disamping itu kyia pondok pesantren biasanya 

juga sekaligus sebagai penggagas sekaligus pendiri dari pesantren 

yang bersangkutan oleh karenanaya sangat wajar jika dalam 

pertumbuhannya pesantren sangat tergantung pada peran seorang 

kyai.Dalam perkembangannya,gelar kyai tidak lagi menjadi monopoli 

bagi para pemimpin atau pengasuh pesantren. Gelar kyai dewasa ini 

juga dianugrahkan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang 

ulama yang mumpuni dalam bidang-bidang ilmu keagamaan walaupun 

bersangkutan tidak memiliki pesantren dengan kata lain bahwa gelar 

kyai tetap dipakai bagi seorang ulama yang mempunyai ikatan 

primordial dengan kelompok islama tradisional 

Peran penting kyai sangat signifikan hingga kini kyai dianggap 

memiliki pengaruh secara sosial dan politik dikarenakan memiliki 

ribuan santri yang taat dan patuh serta mempunyai ikatan primordial 

atau sebagai patron dengan lingkungan masyarakat sekitarnya.
67

 

2. Pondok 

Pesantren pada umumnya sering juga disebut dengan pendidikan 

islam tradisional dimana seluruh santrinya tinggal bersama dan belajar. 
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Pondok atau tempat tinggal para santri merupakan cirri khas 

tradisi pesantren yang membedakan dengan system pendidikan lainya 

yang berkembang dikebanyakan wilayah islam dinegara-negara lain 

bahkan system pondok ini pula yang membedakan pesantren dengan 

system pendidikan surau di minang kabau dalam katagori hamper serupa 

di Afganistan para murid dan guru yang belum menikah tingggal 

dimasjid. 

Beberapa alasan mengapa pesantren harus menyediakan pondok 

atau asrama untuk tempat tinggal para santrinya.Pertama kemasyhuran 

seorang kyia dan kedalaman pengetahuannya tentang islam merupakan 

daya tarik para santri dari jauh untuk menggali ilmu dari kyai tersebut 

secara terus menerus dalam waktu yang sangat lama sehingga untuk 

keperluan itulah seorang santri harus menetap.Kedua hamper semua 

pesantren berada didesa-desa terpencil jauh dari keramaian dan tidak 

tersedianya perumahan yang cukup untuk menampung para santri 

dengan demikian diperlukannya pondok khusus.Ketiga adanya timbale 

balik antara santri dan kyai dimana para santri menganggap kyainya 

seolah-olah bapaknya sendiri sedangkan kyai memperlakukan seperti 

anaknya sendiri juga sikap inilah menimbulkan suasana keakraban dan 

kebutuhan saling berdekatan secara terus menerus 
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Pentingnya pondok sebagai asrama para santri tergantung juga 

pada jumlah santri yang datang dari daerah jauh untuk pesantren yang 

kecil misalnya banyak santri banyak santri yang tingggal dirumah-

rumah penduduk disekitar pesantren dan dari penjelasan bahwa alasan 

bagi santri untuk menetap dipondok adapun kedudukan pondok juga 

sangat besar manfaatnya dengan system pondok santri dapat 

konsentrasi belajar sepanjang hari kehidupan dengan model pondok 

atau asrama jugs sanga mendukung bagi pembentukan kepribadian 

santi baik dalam tata cara bergaul dan bermasyarakat pada santri lainya 

pelajaran yang diperoleh dikelas dapat sekaligus diimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari dipesantren. Dalam lingkungan pondok 

inilah para santri tidak hanya having, tetapi being terhadap ilmu.  

3. Masjid 

Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi 

pesantren merupakan manifestasi universalisme dari system pendidikan 

islam yang pernah dipraktekan oleh nabi Muhammmad SAW, artinya 

telah terjadi proses berkesinambungan fungsi masjid sebagai pusat 

aktivitas kaum muslimin diteruskan oleh para sahabat dan khalifah 

berikutnya. Dimana pun kaum muslimin berada masjid menjadi pilihan 

ideal bagi tempat pertemuan, musyawarah, pusat pendidikan pengajian, 

pusat administrasi dan cultural. 
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Secara etimologis masjid menurut Quraish shihab masjid berasal 

dari bahasa arab “sajada” yang perarti patuh, taat, serta tunduk dengan 

penuh hormat dan takdzim.Sedangkan secara terminologis masjid 

merupakan temoat aktifitas manusia yang mencerminkan kepatuhan 

kepada Allah.Upaya menjadikan masjid  sebagai pusat pengkajian dan 

pendidikan islam berdampak pada tiga hal.Pertama mendidik anak agar 

tetap beribadah dan agar selalu mengingat kepada Allah. Kedua 

menanamkan rasa cinta pada ilmu pengetahuan dan menumbuhkan rasa 

solidaritas sosial yang tinggi sehingga bisa menyadarkan hak-hak dan 

kewajiban manusia.Ketiga memberikan ketentraman, 

kedamaian.Kemakmuran dan potensi-potensi positif melalui pendidikan 

kesabaran, keberanian dan semangat dalam hidup beragama. 

Kendati sekarang ini model pendidikan dipesantren mulai 

dialihkan dikelas-kelas seiring dengan perkembangan system pendidikan 

modern bukan berarti masjid kehilangan fungsinya para kyai masih setia 

menyelenggarakan pengajaran kitab kuning dengan system sorogan dan 

bandongan atau wetonan dimasjid. Pada sisi lain santri juga tetap 

menggunakan masjid sebagai tempat belajar karena alasan lebih tenang, 

sepi, kondusif juga diyakini mengandung nilai ibadah. Jadi pentingnya 

masjid sebagai tempat segala macam aktifitas keagamaan termaksud 
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juga aktifitas kemasyarakatan karena spirit bahwa masjid adalah tempat 

yang mempunyai nilai ibadah.
68

 

4. Santri 

Santri adalah siswa atau murid yang belajar di pesantren seorang 

ulama bisa disebut sebagai kyai kalau memiliki pesantren dan santri 

yang tinggal dalam pesantren tersebut untuk mempelajari ilmu-ilmu 

agama islam melalui kitab-kitab kuning. Oleh karena itu eksistensi kyai 

juga berkaitan dengan adanya santri dipesantrennya. 

Pada umumnya santri terbagi dalam dua kategori Pertama, santri 

mukmin yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan 

menetap dipesantren.Santri mukmin yang paling lama tinggal (santri 

senior) dipesantren tersebut biasanya merupakan suatu kelompok 

tersendiri yang memegang tanggung jawab mengurusi kepentingan 

pesantren sehari-hari. Santri senior juga memikul tanggung jawab 

mengajar santri-santri yunior tentang kitab-kitab dasar dan 

menengah.Dalam sebuah pesantren besar biasanya terdapat santri yang 

merupakan putra-putra kyai besar dari pesantren lain yang juga belajar 

disana. Mereka biasanya memperoleh perlakuan istimewa dari kyai 

santri inila  yang akan menggantikan ayahnya dalam mengasuh 

pesantren asalnya. 
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Kedua santri kalong, yaitu para siswa yang berasal dari desa-desa 

disekitar pesantren.Mereka bolak-balik dari ruamahnya sendiiri para 

santri kalong berangkat kepesantren ketika ada tugas belajar dan 

aktifitas pesantren lainya. Dan apa bila dalam suatu pesantren terdapat 

banya santi mukmin dan santri kalongnya hanya sedikit itu berarti 

pesantren tersebut besar begipun sebaliknya. 
69

 

Seorang santri lebih memilih menetap disuatu pesantren karena 

ada tiga alasan.Alasan pertama berkeinginan mempelajari kitb-kitab lain 

yang membahas islam secara lebih mendalam langsung dibawah 

bimbingan seorang kyai yang memimpin pesantren tersebut. Kedua 

berkeinginan memperoleh pengalaman kehidupan pesantren baik dalam 

bidang pengajaran keorganisasian maupun hubungan dengan pesantren-

pesantren lainya.Alasan ketiga berkeinginan memusatkan perhatian pada 

study dipesantren tanpa harus disibukan dengan kewajiban sehari-hari 

dirumah selain itu dengan menetap dipesantren yang sangat jauh 

letaknya dengan rumah, para santri tidak akan tergoda untuk pulang 

balik meskipun sebenarnya sangat menginginkanya.
70

 

5. Pengajaran Kitab Kuning 
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Berdasarkan catatan sejarah, pesantren telah mengajarkan kitab-

kitab klasik khususnya karangan-karangan madzhab Syafi‟iyah 

pengajaran kitab-kitab kuning berbahasa arab dan tanpa harakat atau 

sering disebut kitab gundul merupakan satu-satunya metode yang 

secara formal diajarkan dalam komunitas pesantren di Indonesia. Pada 

umumnya, para santri datang jauh dari kampung halaman dengan 

tujuan ingin memperoleh kitab-kitab klasik tersebut baik kitab ushul 

fiqh, fiqh, kitab tafsir, hadits dan lain sebagainya. Para santri biasanya 

juga mengembangkan keahlian dalam bahasa arab nahwu dan sharaf, 

guna menggali makna dan tafsir di balik teks-teks klasik tersebut.Dari 

keahlian ini, meraka dapat menperdalam ilmu-ilmu yang berbasis pada 

kitab-kitab klasik. 

Lembaga pendidikan pesantren, pada perkembangannya 

sebagaimana dikatakan Mukti Ali cendrum bersikap adaktif terhadap 

pengaruh modernisasi, khususnya modernisasi dibidang 

pendidikan.Pada ahirnya para siswa dan santri lebih mementingkan 

ijazah formal untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Akibatnya 

ada pergeseran orientasi yang sangat drastic para siswa atau santri hanya 

belajar agar nantinya dapat diterima sebagai pegawai 

Pondok pesantren mempunyai tujuan keagamaan sesuai dengan 

pribadi sang kyai sedangakan metode pengajaran dan materi kitab yang 
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diajarkan kepada santri ditentukan oleh sejauhmana kedalaman ilmu 

pengetahuan sang kyai dan yang dipraktekan sehari-hari dalam 

kehidupan. Sedangkan tujuan dari metode pengajaran dipondok 

pesantren lebih mengutamakan niat untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat agar mereka disebut sebagai ahli ilmu 

agama dari pada mengejar hal-hal yang bersifat material semata.Seorang 

yang mengaji agar mementapkan niatnya mengikuti pengajian itu 

semata-mata untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri 

manusia.
71

 

3. Tipe-tipe Pesantren 

Seiring dengan laju pekembnagan masyarakat maka pendidikan 

pesantren baik tempat, bentuk, hingga substansi telah jauh mengalami 

perubahan. Pesantren tidak lagi sederhana seperti apa yang digambarkan 

seseorang, akan tetapi pesantren dapat mengalami perubahan sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman
72

 

Menurut Yakub ada beberapa pembagian Tipe pesantren yaitu : 

1. Pesantren Salafi yaitu pesantren yang tetap mempertahankan pelajaran 

dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. 
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Model pengajarannyapin sebagaimana yang lazim diterapkan dalam 

pesantren salaf yaitu dengan metode sorogan dan weton 

2. Pesantren Khalafi yaitu pesantren yang menerapakan system 

pengajaran klasikal memberikan ilmu pengetahuan umum dan ilmu 

agama serta juaga memberikan pendidikan keterampilan 

3. Pesantren kilat yaitu pesantren yang berbentuk semacam training 

dalam waktu relative singkat dan biasa dilaksanakan pada waktu libur 

sekolah. Pesantren ini menitik beratkan pada keterampilan beribadah 

dan kepemimpinan sedangkan santri terdiri dari siswa sekolah yang 

dipandang perlu mengikuti kegiatan keagamaan dipesantren kilat 

4. Pesantren terintegritas yaitu pesantren yang lebih menekankan 

pendidikan vocasional atau kejuruan sebagaimana balai latihan kerja 

di departemen tenaga kerja dengan program yang terintegrasi. 

Seadngkan santri mayoritas berasal dari anak yang putus sekolah atau 

para pencari kerja.
73
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B. Konsep Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren Menurut KH.A.Wahid 

Hasyim Terhadap Pendidikan Pesantren di Indonesia Masa Sekarang 

1. Konsep Pendidkan Pesantren 

Dalam mempersiapkan masyarakat madani, tantangan terhadap 

partisipasi aktif dunia pendidikan semakin besar. Peran pendidikan islam 

tidak hanya dituntut untuk mengkristalisasikan semangat ketuhanan 

sebagai pandangan hidup universal, namun lebih dari itu institusi ini harus 

lebur dalam wacana dinamika modern. Pendidikan islam sebagai lembaga 

alternatif diharapkan mampu menyiapkan kualitas masyarakat yang 

bercirikan semangat keterbukaan, egaliter, kosmopolit, demokratis, dan 

berwawasan luas baik yang menyangkut aspek spiritual, maupun ilmu-

ilmu modern. 

Di hadapan ide-ide modernisasi yang didasari dan didorong oleh 

pengaruh kemajuan teknologi modern maka lembaga-lembaga pendidikan 

tidak terlepas dari tantangan yang harus diberi solusi.Dalam memberikan 

solusi tersebut, lembaga pendidikan terikat oleh norma-norma dari nilai 

agama yang dibawanya.Oleh karena itu selain harus selektif dan korektif 

terhadap ide-ide modernisasi juga melakukan penganalisian yang tajam 

terhadap dunia pendidikan pesantren. 

Keikutsertaan dunia pendidikan islam secara aktif dalam 

pembangunan Indonesia akan menampilkan Indonesia dalam bentuk baru. 
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Nurcholis Madjid pernah mensinyalir bahwa Indonesia yang akan datang 

seperti sosok  “santri yang canggih“ Ia pun menyelaraskan Indonesia 

dengan santri karena pada dasarnya sosok santri itu sebagai tampilan sikap 

egiliter, kosmopolit, terbuka dan demokratis ini merupakan pola budaya 

pantai, sebab sekarang pola budaya pedalaman in land culture masih 

mendominasi dengan kata lain, suatu penempian islam modern yang 

merayap secara kontruktif dan positif kehidupan modern, namun 

semuanya tetap dalam nilai-nilai keislaman. Dalam bahasa sederhana dan 

popular, didengar adanya keselarasan Iptek dan Imtaq. 

Dengan potensi inilah harapan akan terwusjud masyarakat madani 

dapat dimungkinkan perpaduan kedua komponen penunjang iptek dan 

imtaq  diupayakan lewat perpaduan dua system  pendidikan, yaitu 

pendidikan tradisional dan modern. Memasukan system pendidikan baru 

dalam dunia pendidikan islam bukan berarti melepaskan yang lama karena 

pada institusi pendidikan pesantren justru ada yang perlu ditumbuh 

kembangkan kembali 

Pesantren secara historis telah mendokumentasikan sebagai 

peristiwa sejarah bangsa Indonesia sejak awal penyebaran agama islam di 

Indonesia, pesantren merupakan saksi utama dan sarana penting bagi 

kegitan islamisasi tersebut. Perkembangan dan kemajuan masyarakat 

islam nusantara, tidak mungkin terpisahkan dari peranan yang dimainkan 
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pesantren. Besarnya arti pesantren dalam perjalanan bangsa Indonesia 

yang harus dipertahankan apalagi pesantren telah dianggap sebagai 

lembaga pendidikan yang mengakar kuat dari budaya asli bangsa 

Indonesia. Kehadiran pesantren sebagai lembaga pendidikan islam, kini 

semakin diminati oleh banyak kalangan, termaksud masyarakat 

menengah keatas.Hal ini membuktikan lembaga ini mampu memberikan 

solusi terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Menurut data 

di Departemen agama sekarang kementerian agama pada tahun 1998 

bahwa dari 8.991 pondok pesantren saat ini terdapat 1.598 berada 

diwilayah perkotaan sedangkan yang ada diwilayah pedesaan sebanyak 

7.393. Data ini menunjukan adanya pergeseran jumlah pesantren yang 

ada diperkotaan dari tahun ketahun. Dengan melihat kecenderungan ini 

diprediksi suatu saat nanti akan terjadi pertimbnagan jumlah pesantren 

antar kota dan desa.
74

 

Menurut Malik Fadjar, kelebihan pondok pesantren dapat dilihat dari 

polemic kebudayaan yang berlangsung pada tahun 30-an. Dr. Sutomo 

salah seorang cendikiawan yang terlibat dalam polemic tersebut 

menganjurkan agar asas-asas system pendidikan pesantren digunakan 

sebagai dasar pembangunan nasional. Walaupun pemikiran Dr.sutomo 

itu kurang mendapat tanggapan yang berarti tetapi patut digaris bawahi 
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bahwa pesantren telah dilihat sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan 

dalam proses pembentukan identitas budaya bangsa Indonesia. 

Pada tahun 70-an, Abdurrahman Wahid telah mempopulerkan 

pesantren sebagai sub-kultural dari bangsa Indonesia. Sekarang ini umat 

islam sendiri tampaknya telah menganggap pesantren sebagai model 

institusi pendidikan yang memiliki keunggulan baik dari sisi tranmisi 

dan internalisasi moralitas umat islam Maupun dari aspek keilmuan 

yang oleh Martin Van Bruinessen dinilai sebagai salah satu tradisi agung 

(great tradision). Akan tetapi disamping hal-hal yang menggembirakan 

tersebut diatas perlu juga dikemukakan beberapa tantangan pondok 

pesantren dewasa ini. 

Tantangan yang dialami lembaga pesantren menurut pengamatan 

para ahli semakin lama semakain banyak, komplek, dan mendesak hal 

ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Ditengah derap kemajuan ilmu dan teknologi yang menjadi motor 

bergeraknya modernisasi, dewasa ini banyak pihak merasa ragu terhadap 

eksistensi lembaga pendidikan pesantren. Keraguan itu dilator belakangi 

oleh kecenderungan dari pesantren untuk bersiikap menutup diri 

terhadap perubahan disekelilingnya dan sikap kolot dalam merespon 

upaya modernisasi. 
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Menurut Azyumardi Azra, kekolotan pesantren dalam mentransfer 

hal-hal yang berbau modern itu merupakan sisa-sisa dari respon 

pesantren terhadap colonial belanda. Lingkungan pesantren merasa 

bahwa sesuatu yang bersifat modern, yang selalu merang beranggapan 

bahwa datang dari barat, berkaitan dengan penyimpangan terhadap 

agama. Oleh karena itu, mereka melakukan isolasi diri terhadap 

sentuhan perkembangan modern sehingga membuat pesantren dinilai 

sebagai penganus islam tradisional 

Perkembangan dunia telah melahirkan suatu kemajuan zaman 

yang modern.Perubahan-perubahan yang mendasar dalam struktur 

budaya masyarakat seringkali membentur pada aneka kemapanan. 

Akibatnya ada keharusan yang untuk mengadakan upaya 

kontekstualisasi bangunan-bangunan budaya masyarakat dengan 

dinamika modernisasi, tak terkecuali dengan system pendidikan 

pesantren. Karena itu system pendidikan pesantren harus melakukan 

upaya-upaya konstruktif agar tetap relevan dan mampu bertahan.
75

 

2. Relevansi Pembaruan Metode Pembelajaran 

Selain peran aktif seorang guru, salah satu hal yang paling 

menentukan keberhasilan pembelajaran adalah metode yang 

digunakan.Metode atau strategi merupakan usaha untuk memperoleh 
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kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia 

pendidikan, menurut J.R. David, strategi dapat diartikan sebagai a 

plan, method, or series of activitiesdesigned to achieves a particular 

educational goal. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia karya 

Purwadarminta, secara umum metode adalah cara yang telah teratur 

danterpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan 

menurut Kamus Besar BahasaIndonesia, metode adalah cara kerja 

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatukegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan. Kata metode berasal dari bahasa 

Inggris, yaitu method yang berarti melalui, melewati, jalan atau cara 

untuk memperoleh sesuatu. Strategi pembelajaran dapat diartikan 

sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.Strategi 

pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya 

atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai 

tujuan tertentu.Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. 

Tentang pembaruan metode pengajaran, KH.A.Wahid Hasyim 

mengkritik dua metode pembelajaran yang diterapkan di pesantren, 

yaitu sorogan dan bandongan.Pada sistem sorogan, seorang guru 

harus mengawasi, menilai dan membimbing secara individual 
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kemampuan seorang santri. Di sisi lain, santri juga dituntut harus 

“mempresentasikan” kemampuannya dalam membaca kitab 

kuningface to face dengan kiai. Sedangkan pada sistem bandongan, 

seorang guru akan membacakan, menerjemahkan, menerangkan,dan 

mengulas sebuah kitab kuning di hadapan sekelompok santri yang 

mendengarkan dan menyimak penjelasan tersebut sambil memberi 

catatan pada kitab miliknya sendiri. KH.A.Wahid Hasyim tidak 

hendak menghapus metode pengajaran ini, hanya saja dia 

mengusulkan untuk mengadopsi sistem tutorial, sebagai ganti dari 

metode bandongan. Menurutnya, metode bandongan sangat tidak 

efektif dalam mengembangkan inisiatif santri.
9
 Hal ini disebabkan 

karena saat metode bandongan diterapkan di kelas, santri hanya 

datang mendengar, menulis dan menghapal pelajaran yang diberikan, 

tidak ada kesempatan bagi santri untuk mengajukan pertanyaan atau 

mendiskusikan pelajaran.
76

 

KH.A.Wahid Hasyim sampai pada kesimpulan awal bahwa 

metode bandongan membuat santri pasif.Selain itu, menurut Wahid, 

sistem bandongan menutup rapat pintu kreativitas dan inisiatif santri 

karena hanya berlangsung satu arah. Dialog antara kiai dan santri 

menjadi sesuatu yang tabu dalam metode bandongan. Untuk itulah 
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KH.A.Wahid Hasyim menawarkan ide tentang pengajaran memakai 

metode tutorial.Metode ini tidak harus dilakukan oleh guru atau kiai 

secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan oleh para santri senior 

selaku badal (wakil) dari kiai.Dengan metode ini, para santri 

dibiasakan untuk terlibat dalam diskusi intensif dengan para 

tutornya.Selain itu, nampaknya, dengan menerapkan sistem ini, 

KH.A.Wahid Hasyim berharap dapat mengurangi hubungan patron-

klien yang masih sangat kuat di antara kiai dan santri. Proses 

memperoleh ilmu pengetahuan bagi para santri harus sesuai dengan 

logika. Penggunaaan logika ini ditekankan oleh Wahid dalam metode 

pembelajaran memakai sistem tutorial.Di sini, dialektika pemikiran 

merupakan sebuah hal yang ditekankan. Proses belajar melalui tutorial 

ini sesunguhnya juga memancing nalar kritis para santri agar leluasa 

melakukan analisis sesuai dengan kapasitas keilmuannya.
77

 

Selain itu, Wahid juga mengoreksi harapan para santri belajar di 

pesantren.Dia mengusulkan agar mayoritas santri yang datang ke 

pesantren tidak berharap menjadi ulama.Oleh karena itu, mereka tidak 

perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam mengakumulasi ilmu 

agama melalui teks-teks Arab.Mereka dapat memperoleh ilmu agama 
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dari buku-buku yang ditulis dengan huruf Latin dan menghabiskan 

sisa waktunya untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, disertai 

dengan kemampuan menguasai keterampilan yang berguna secara 

langsung di tengah masyarakatnya.Hanya sebagian kecil saja yang 

memang dipersiapkan untuk menjadi ulama yang diajarkan karya 

klasik para ulama.
78

Hanya saja, dua usulan di atas masih belum 

diterima oleh ayah Wahid, sebab ide itu masih dianggap radikal dan 

bertolakbelakang dengan pemikiran para kiai saat itu.
79

 Ide inovatif 

lain yang ditawarkan KH.A.Wahid Hasyim adalah beberapa alternatif 

seperti : 

a. Para santri tidak perlu menghabiskan waktu sampai puluhan tahun 

untuk belajar bahasa Arab dan mengakumulasi pengetahuan dari 

para kyai dari berbagai pesantren.. Para santri  dapat  mempelajari  

agama  Islam dari buku-buku  yang ditulis dengan bahasa non-

Arab. 

b. Para santri dapat memfokuskan waktunya untuk mempelajari 

berbagai pengetahuan dan keterampilan lainnya yang dapat 

digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan masyarakat. 

                                                             
78
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Inovasi yang ditawarkan oleh KH.A.Wahid Hasyim di atas 

sesungguhnya merupakan jawaban atas kritik yang ditujukan ke 

pesantren sebagai lembaga yang dianggap statis (jumud).Pesantren 

berada di wilayah yang sedikit ambigu, tidak harus meninggalkan 

keemasan “masa lalu” sekaligus membuka ruang untuk mengadaptasi 

berbagai inovasi yang relevan dan kontekstual.Hal ini merupakan 

sebuah implementasi dari sebuah adagium yang berbunyi al-

muhafadzat„ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah, 

yang secara bebas dimaknaisebagai upaya menjaga sesuatu yang lama 

(klasik) yang positif, sambil mengadopsi sesuatu yang baru yang lebih 

aktual dan positif. 

Aplikasi adagium di atas merupakan sebuah implementasi ruang 

dinamis pesantren.Di satu sisi, sebagai lembaga pendidikan Islam, 

pesantren dengan kukuh menjaga dan melestarikan warisan klasik (al-

turats al-qadim) berupa khazanah keilmuan Islam pada jaman 

keemasan yang biasa disebut kitab kuning, namun di sisi yang lain, 

pesantren tidak mampu menghindari perubahan dan kemajuan jaman 

sebagai akibat dari modernisasi. Dengan kata lain, meminjam istilah 

Abid al-Jabiri, pesantren berada dalam wilayah tarik menarik antara 

periode klasik (al-turats) dan modernitas (al-hadatsah).
80

 Dalam 
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wilayah ini, pengasuh pesantren akan selalu dihadapkan pada pilihan 

yang mendua, dalam tradisionalitas yang melestarikan warisan lama 

sebagai konsekuensi ideologis ahlus sunnah wal jama‟ah, dengan 

tantangan modernitas sebagai tuntutan sosial-historis. Dengan 

demikian, pesantren sering dikonotasikan sebagai sebuah lembaga 

tradisional yang berusaha menempatkan diri dalam iklim modernitas 

sembari mempertahankan identitasnya.Yang dilakukan oleh 

KH.A.Wahid Hasyim adalah dengan tetap mempertahankan metode 

bandongan dan sorogan sembari menyisipkan metode pembelajaran 

tutorial.Selain itu, dengan mengubah perspektif tujuan santri belajar di 

pondok, KH.A.Wahid Hasyim berharap agar santri mampu mengabdi 

di masyarakat dengan membawa kemanfaatan, bukan hanya melalui 

jalur keagamaan saja. 

Pembaruan metodologi perspektif KH.A.Wahid Hasyim dan 

pembaruan perspektif para santri belajar di pondok, setidaknya 

memiliki relevansi gagasan pembaruan pendidikan Islam sebagaimana 

yang digagas oleh Fazlur Rahman, terutama pada analisisnya tentang 

kebangkitan pendidikan Islam, bahwa membangkitkan ideologi umat 

Islam tentang pentingnya belajar dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan maupun pembaruan di bidang metode pendidikan Islam, 
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yaitu dari metode mengulang-ulang dan menghapal pelajaran ke 

metode memahami dan menganalisis. 

3. Pembaruan Kurikulum Pendidikan 

Gagasan pembaruan pendidikan  yang monumental adalah saat 

Wahid mempelopori pendirian Madrasah Nidzamiyah pada tahun 1935. 

Madrasah ini terinspirasi dari kegemilangan Madrasah Nidzamiyah yang 

dibangun perdana menteri Dinasti Saljuq, Nidzamul Mulk, pada tahun 

1092.Awalnya, KH.A.Wahid Hasyim memang memandang bahwa 

terbatasnya mata pelajaran yang diberikan di pesantren, membuat santri 

sulit bersaing dengan temannya yang belajar dengan menggunakan 

sistem pendidikan Barat.Kelemahan santri, menurut KH.A.Wahid 

Hasyim, adalah kurangnya penguasaan terhadap ilmu-ilmu Barat, seperti 

penguasaan bahasa asing dan keterampilan hidup.
81

Dengan dibekali 

keterampilan hidup, KH.A.Wahid Hasyim berharap para santri mampu 

bersaing untuk memperebutkan posisi dan peranan penting di 

masyarakat sebagaimana lulusan lembaga pendidikan umum.Pendirian 

madrasah yang awal mulanya tidak disetujui oleh ayah KH.A.Wahid 

Hasyim ini kemudian dikelola dengan menggunakan sistem klasikal atau 

berjenjang, sebuah hal baru di pesantren saat itu.Abu Bakar Atjeh 
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menilai bahwa gagasan modernisasi pesantren dengan corak klasikal ini 

memang merupakan gagasan orisinil Wahid, sebab tidak ada kemiripan 

tipe madrasah yang dibangun di Indonesia, sebelum berdirinya 

Madrasah Nidzamiyah yang digagas oleh KH.A.Wahid Hasyim. Ahmad 

Zaini bahkan menilai bahwa gagasan modernisasi kurikulum pesantren 

melalui pola klasikal (berjenjang) yang digagas Wahid juga banyak 

dipengaruhi oleh sekolah model Barat. Dia berargumen bahwa 

Mohammad Ilyas, sepupu KH.A.Wahid Hasyim yang belakangan juga 

menjadi Menteri Agama RI, adalah lulusan HIS (Holland Indische 

School), merupakan sosok yang memberikan pengaruh besar terhadap 

ide modernisasi yang dilakukan oleh KH.A.Wahid Hasyim. Akhirnya, 

Zaini berkesimpulan bahwa sistem pembaruan pendidikan yang digagas 

oleh KH.A.WahidHasyim  merupakan model yang unik, yaitu model 

pendidikan yang cukup modern dengan menggabungkan model 

pendidikan pesantren dengan model yang dikembangkan di sekolah 

Barat. 

Selain memakai pola klasikal, Madrasah Nidzamiyah juga memakai 

kurikulum integral antara ilmu agama dan ilmu umum. 

KH.A.WahidHasyim  menolak anggapan adanya pemisahan antara ilmu 

agama dan ilmu umum. Karena itulah, yang pertama kali dilakukan 

melalui Madrasah Nidzamiyah adalah dengan memperbarui kurikulum. 
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Institusi baru yang digagas oleh KH.A.Wahid Hasyim menggunakan 

ruang kelas dengan kurikulum 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran 

agama. Meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah Barat 

yang dikelola Belanda, akan tetapi dengan visi pendidikan ini 

KH.A.Wahid Hasyim memperkenalkan ilmu-ilmu umum (sekuler) di 

Madrasah Nidzamiyah, seperti aritmatika, sejarah, geografi dan ilmu 

pengetahuan alam, lalu disertai dengan pelajaran bahasa Indonesia, 

Inggris dan Belanda. Pada dasarnya ada tiga pendekatan pembaruan 

pendidikan yang dilakukan pada waktu itu, yaitu pengislaman 

pendidikan sekuler modern, menyederhanakan silabus-silabus 

tradisional dan menggabungkan cabang-cabang ilmu pengetahuan lama 

dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan modern.KH.A.WahidHasyim  

memilihmelakukan aspek yang ketiga. Dengan demikian terjadi 

keseimbangan pola pikir para santri.
82

 

Inovasi Wahid dalam merombak secara evolutif kurikulum 

Pesantren Tebuireng, melalui Madrasah Nidzamiyah, sesungguhnya 

merupakan usaha memenuhi standarisasi lulusan bagi para santri yang 

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

kebijakan Wahid dalam standarisasi isi dalam dunia pendidikan, 

sehingga terciptanya keseimbangan (tawazun) ilmu-ilmu naqliah dan 
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„aqliyah, antara keilmuan agama yang disakralkan dan keilmuan umum 

yang profan.Penerapan metode tutorial di samping sistem bandongan, 

sorogan dan musyawarah (untuk santri senior) merupakan terobosan 

penting yang membawa pengaruh besar kepada pembaruan pendidikan 

pesantren pada tahun-tahun berikutnya.Usaha yang telah dilakukan oleh 

KH.A.Wahid Hasyim memiliki efek jangka panjang karena Pesantren 

Tebuireng saat itu menjadi pusat pesantren-pesantren di tanah Jawa dan 

Madura. 

Integrasi ilmu agama dan ilmu umum ini, jika ditinjau dengan 

menggunakan konsep Fazlur Rahman, merupakan sebuah inisiatif besar 

bagi terjadinya sebuah pembaruan dalam pendidikan Islam.Rahman 

menegaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan 

pendidikan Islam di masa mendatang adalah integrasi keilmuan agama 

dan keilmuan umum. Rahman, sebagaimana dikutip Sutrisno, 

menegaskan upaya pembaruan pendidikan Islam melalui berusaha 

mengikis dualisme sistem pendidikan tradisional (agama) dan pada sisi 

lain ada pendidikan modern (sekuler). Kedua sistem ini sama-sama tidak 

beresnya.Karena itu perlu ada upaya mengintegrasikan keduanya.
83
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Menjadi hal yang klasik dan menjadi perdebatan umum dalam 

dikotomi ilmu dalam Islam hal ini dapat kita lihat orang masih 

membedakan “ilmu-ilmu agama” (al-„umum al-diniyyah atau religious 

sciences) dengan “ilmu-ilmu umum” (general sciences). Dikotomiyang 

mulai muncul dan mapan sejak abad pertengahan sejarah Islam ternyata 

masih bertahan di kalangan para pemikir dan praktisi pendidikan di 

banyak wilayah dunia muslim, termasuk Indonesia, baik pada tingkat 

konsepsi maupun kelembagaan pendidikan. 

Dikotomi berasal dari bahasa Inggris, dichotomy, yaitu 

pembagian dua bagian, pembelahan dua, bercabang dua bagian.Ada 

juga yang mendefinisikan dikotomi sebagai pembagian di dua 

kelompok yang saling bertentangan. Secara terminologis, dikotomi 

dipahami sebagai pemisahan antara ilmu dan agama yang kemudian 

berkembang menjadi fenomena dikotomik-dikotomik lainnya, seperti 

dikotomi ulama dan intelektual, dikotomi dalam dunia pendidikan 

Islam dan bahkan dikotomi dalam diri muslim itu sendiri 

(splitpersonality)  Bagi al- Faruqi, dikotomi adalah dualisme religius 

dan kultural. 

Penghapusan dikotomi keilmuan ini sesungguhnya jauh-jauh hari 

telah dilakukan oleh Wahid melalui gagasan praksis pembaruannya. 

Kesadaran terhadap tradisi keagamaan dan pandangannya akan 
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pentingnya logika rasional telah banyak mempengaruhi pemikiran 

KH.A.Wahid Hasyim, dengan beragam pembacaannya terhadap ilmu-

ilmu modern atau isu-isu pembaruan dari kaum modernis. 

KH.A.Wahid Hasyim tetap proporsional memposisikan antara 

keduanya, sebagaimana tergambar dan tertuang dalam kebijakannya, 

saat menjadi Menteri Agama, untuk mendirikan Sekolah Guru Agama 

Islam (SGAI) yang memuat kurikulum-kurikulum umum. Dengan 

memasukkan pelajaran-pelajaran umum tentu akan membentuk 

paradigma integratif dan interkonektif bagi guru-guru agama sebagai 

tenaga pengajar yang berperan besar dalam menciptakan generasi 

unggulan untuk mencipatakan masyarakat madani. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KH.A.Wahid Hasyim 

mengubah cara pandang kalangan pesantren terhadap ilmu umum. Di 

tangan Wahid, pembaruan yang dilakukan di Pesantren Tebuireng 

memiliki pengaruh banyak saat menjelang kemerdekaan maupun 

setelah kemerdekaan. Sebagai contoh, ketika Wahid ditunjuk menjadi 

menjadi asisten ayahnya menjadi sebagai kepala jawatan agama di 

masa penjajahan Jepang, KH.A.Wahid Hasyim mengajukan 

pembentukan kantor cabang jawatan agama (Shumuka) di tiap daerah, 



 
 

111 
 

dengan mudah Wahid menunjuk alumni Pesantren Tebuireng dan 

lulusan pesantren lainnya yang layak menduduki jabatan tersebut.
84

 

KH.A.Wahid Hasyim tampak mengabaikan pandangan umum 

saat itu yang membedakan ilmu umum dan ilmu agama. Bagi 

KH.A.Wahid Hasyim, dikotomi tersebut tidak ada. Lebih jauh 

KH.A.Wahid Hasyim mengajarkan ilmu umum ke dalam Madrasah 

Nidzamiyah agar para santri memiliki kecakapan komprehensif saat 

dibutuhkan oleh masyarakat.KH.A.Wahid Hasyim memilih 

mengabaikan pandangan umum agar dikotomi ilmu-ilmu agama 

dengan ilmu-ilmu umum, tidak lagi menjadi mainstream di kalangan 

pesantren. Sebagaimana dikatakan Fazlur Rahman, bahwa 

terdapatbeberapa alasan perkembangan dikotomik tersebut yang 

semakin kaku dan secara gradual memerosotkan sains dan 

filsafat.Pertama, pandangan yang terus menerus diungkapkan bahwa 

karena ilmu itu luas dan hidup ini singkat, maka orang harus 

memberikan prioritas dan hal itu dengan sendirinya diberikan kepada 

ilmu-ilmu agama.Kedua, penyebaran sufisme yang umumnya 

“memusuhi” ilmu-ilmu rasional dan intelektualisme.Ketiga, pemegang 

ijasah ilmu-ilmu keagamaan bisa memeroleh pekerjaan sebagai hakim 
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agama (qadhi) ataupun pemberi fatwa (mufti), sedangkan bagi saintis 

atau filsuf hanya tersedia lowongan pekerjaan di istana.
85

 

Sedikit berbeda dengan uraian di atas, sewaktu melacak 

kemunduran sains (ilmu-ilmu rasional dan eksperimental) di dunia 

Islam, Aydin Sayili menulis bahwa terdapat beberapa faktor 

penyebabnya, yaitu (1) klasifikasi keilmuan yang tidak sekadar 

menunjukkkan adanya perbedaan, tetapi lebih mengarah kepada 

“pembedaan” dan dikotomisasi, (2) pendirian madrasah yang ditujukan 

untuk mengembangkan dan menyebarkan “ilmu-ilmu” Islam, namun 

tidak menyokong pengajaran sains, (3) sikap mencela dan penuh curiga 

kaum teolog terhadap sains, dan (4) interaksi antara filsafat, teologi dan 

sains yang tidak harmonis, melainkan saling menafikan. 

Jadi, melalui upaya yang dilakukan oleh KH.A.Wahid Hasyim, 

tampak bahwa putera pendiri NU ini berusaha mengambil jalan tengah 

dua kutub yang berseberangan, yaitu kaum tradisionalis dan 

modernis.KH.A.Wahid Hasyim tidak setuju dengan kaum tradisionalis 

yang meyakini bahwa tradisi telah menyediakan seluruh jawaban yang 

benar dan komplit untuk saat ini dan selamanya.Namun KH.A.Wahid 

Hasyim juga tidak setuju dengan kaum modernis yang mengabaikan 
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“warisan” karena tenggelam dalam program-program modernisasi di 

berbagai bidang, membangun sesuatu baru di samping yang 

lama.Demikian juga, KH.A.Wahid Hasyim tidak setuju terhadap 

mereka yang menggabungkan warisan dengan modernitas secara 

eklektik.Dalam pandangan Hanafi, eklektisme berusaha memiliki 

elemen-elemen dari salah satu atau yang lainnya, disertai dengan 

prasangka berlebihan tanpa adanya pandangan terhadap struktur logis 

totalitas dan keberadaannya.Padahal warisan terus hidup dalam 

masyarakat yang dipenuhi dengan muatan-muatan psikologis yang 

kompleks akibat pengaruh masa lalu.
86

 

4. Pembaruan di Bidang Perpustakaan 

Perpustakaan pada prinsipnya memiliki tiga kegiatan 

pokok.Pertama, mengumpulkan (to collect) semua informasi yang 

sesuai dengan bidang kegiatan dan misi organisasi danmasyarakat yang 

dilayaninya. Kedua, melestarikan, memelihara dan merawat seluruh 

koleksi perpustakaan, agar tetap dalam keadaan baik, utuh, layak pakai 

dan tidak lekas rusak baik karena pemakaian maupun karena usianya (to 

preserve).Ketiga, menyediakan dan menyajikan informasi untuk siap 
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dipergunakan dan diberdayakan (to make availlable) seluruh koleksi 

yang dihimpun di perpustakaan untuk dipergunakan pemakainya.
87

Hal 

ini sebenarnya sudah diprakarsai jauh hari oleh KH.A.Wahid Hasyim 

dengan mendirikan perpustakaan bagi para siswa Madrasah Nidzamiyah 

maupun para santri Pesantren Tebuireng.Jumlahnya 1.000 koleksi buku 

dari beragam tema. Menurut KH.A. Wahid Hasyim, perpustakaan 

adalah sarana untuk meningkatkan kemampuan santri di bidang 

intelektual maupun aktivitas di masyarakat. 

Perpustakaan sebagai hasil budaya mempunyai fungsi sebagai 

sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan 

pembangunan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 

1998. Selain itu, perpustakaan seperti yang tertulis dalam Pasal 3 UU RI 

Nomor 43 Tentang Perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk 

meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Seringkali juga 

dikatakan bahwa perpustakaan merupakan jantungnya informasi yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan.Perpustakaan 

merupakan sumber belajar yang sangat penting dan bertugas sebagai 
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media penyampai publikasi kekayaan intelektual serta sarana pendukung 

kegiatan pendidikan. 

Dasar pembentukan perpustakaan madrasah adalah Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 yang isinya 

menyebutkan bahwa setiap lembaga pendidikan sekolah (madrasah) 

harus menyediakan sumber belajar (perpustakaan).Perpustakaan 

madrasah merupakan unit pelayanan yang kehadirannya hanya dapat 

dibenarkan jika dapat membantu pencapaian pengembangan tujuan-

tujuan madrasah yang bersangkutan.Penekanan tujuan perpustakaan 

madrasah adalah aspek edukatif dan rekreatif.Keberadaan perpustakaan 

madrasah sampai saat ini kondisinya masih memprihatinkan.Bukan 

hanya pada segi fisiknya, gedung dan ruang perpustakaan, tetapi juga 

dari sistem pengelolaannya, sumber daya manusianya, koleksi dan 

peralatan teknik operasional perpustakaan madrasah juga masih sangat 

minim.
88
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Padahal, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas 

perpustakaan agar dapat berfungsi sebagai pusat studi, wahana transfer 

ilmu pengetahuan dari berbagai pakar dan disiplin ilmu.
89
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dalam pembahasan mengenai Pembauan pendidikan Pesantrren 

penulis Membahas mengenai perubahan yang dilakukan oleh KH.A.Wahid 

Hasyim penulis mencobamenyimpulkan berbagai diantaranya 

1. Karakteristik Pembaruan pendidikan pesantren dan dampaknya terhadap 

dunia pendidikan pada saat ini, akan membawa pengaruh besar terhadap 

perkembangan pendidikan islam terutama dalam pendidikan pesantren 

namun pemikiran KH.A.Wahid Hasyim tentang perubahan system 

pendidikan pesantren akan membawa pada system pendidikan di 

Indonesia akan lebih baik missalnya beliau memperbaharui system metode 

dalam pembelajaran pada pondok pesantren. 

Dalam pemikiran KH.A.Wahid Hasyim mengenai metode 

pembelajaran Tentang pembaruan metode pengajaran, KH.A.Wahid Hasyim 

mengkritik dua metode pembelajaran yang diterapkan di pesantren, yaitu 

sorogan dan bandongan.Pada system sorogan, seorang guru harus 

mengawasi, menilai dan membimbing secara individual kemampuan 

seorangsantri. 
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2. KH.A.Wahid Hasyim dalam pemikiran mengenai metode pengajaran, 

kurikulum, dan kepustakaan tertunya berharap setiap santri yang belajar 

pada pondok pesantren akan menjadi manusia yang insane kamil dan 

berakhlak mulia 

B. Saran 

Dalam penulisan karya ilmiah ini tertunya peneliti terdapat banyak 

kesalahan baik dalam segi penulisan dan lain sebaginya maka dengan penulis 

memerlukan saran agar dalam pembuatan karyailmiah selanjutnya dapat 

menjadi lebih baik lagi. 

c. Dari hasil peneliti diharapkan akan menyegarkan dan mengingatkan 

kembali apa-apa yang telah dilakukan oleh K.H.A.Wahid Hasyim yang 

kemudian dapat melakukan pemikiran analogis yang akurat agar dapat 

digunakan untuk mendeskribsikan dan memecahkan persoalan-

persoalan pendidikan pesantren 

d. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat juga digunakan 

sehingga menjadi salah satu acuan bagi para peneliti sejarah pendidikan 

pesantren diindonesia terutama tentang pembaharuan pendidikan 

pesantren tebuireng atas pemikiran K.H.A.Wahid Hasyim. 
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