
PEMBARUAN PENDIDIKAN PESANTREN DALAM 
PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh: 

MIFTAH FARID FAKHRUDDIN
NPM : 1311010151

Jurusan: Pendidikan Agama Islam

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
UNIVERSITAS  ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG
1439 H / 2018 M



PEMBARUAN PENDIDIKAN PESANTREN DALAM 
PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh: 

MIFTAH FARID FAKHRUDDIN
NPM : 1311010151

Jurusan: Pendidikan Agama Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd

Pembimbing II : Drs. H. Badrul Kamil, M.Pd.I

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG
1439 H / 2018 M



ii

ABSTRAK

PEMBARUAN PENDIDIKAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF 
NURCHOLISH MADJID

Oleh
Miftah Farid Fakhruddin

Dewasa ini, ketika deru globalisasi dan modernitas mengoyak sendi-sendi 
mendasar dari kehidupan masyarakat yaitu etika, moral, dan agama. Pendidikan 
umum dianggap kehilangan esensi moralnya sehingga tidak dapat membendung 
dekdensi moral yang terjadi akibat kemajuan IPTEK. Pendidikan Pesantren menjadi 
kian dilirik oleh para orang tua muslim, namun sayang dalam perjalanannya 
pesantren belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan harapan tersebut. Maka 
kembali muncul wacana pembaruan atau biasa disebut modernisasi dari banyak 
cendikiawan salah satunya Nucholish Madjid yang berusaha menyampaikan konsep 
pembaruan pendidikan pesantren yang didasarkan pada tiga nilai: keislaman, 
keindonesiaan, dan keilmuan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah 
sebagaimana berikut: Bagaimana Konsep Pembaruan Pendidikan Pesantren dalam 
Perspektif Nurcholish Madjid? Dan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 
secara mendalam konsep pembaruan pendidikan pesantren dalam perspektif 
Nurcholish Madjid. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis analisis 
Content Analisis.

Berdasarkan hasil penelitian. Pembaruan pendidikan pesantren yang digagas 
oleh Nurcholish Madjid menghendaki terwujudnya pendidikan pesantren yang 
terintegrasi, serta tidak memperpanjang istilah dikotomi maupun dualisme ilmu 
pengetahuan dan ilmu agama. Nurcholish Madjid juga mendorong pesantren untuk 
mengadopsi metode keilmuan modern dan ilmu umum untuk membekali santri 
dengan kelengkapan keterampilan hidup. Sehingga output lulusan pesantren tidaklah 
sebatas ahli agama, tapi Ulama yang ilmuan, dan Ilmuan yang ulama bila meminjam 
terminologi Nurcholish Madjid. Semua wacana tersebut dilakukan untuk menghadapi 
kenyataan modernitas sekarang, sehingga cita-cita terwujudnya masyarakat 
berperadaban benar-benar dirasakan. Upaya tersebut tentu dilakukan melalui 
pendidikan, khususnya pendidikan Islam dan pesantren yang sebanyak mungkin 
dikompromikan dengan budaya asli Indonesia.

Kata kunci: Pembaruan, Pendidikan Pesantren, Nurcholish Madjid
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MOTTO

                

      

  
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-
Raad 13:11)1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Surabaya: Halim Publishing  2014), 

h. 250
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Republik Indonesia, pesantren 

tetap saja menarik untuk dikaji dan ditelaah kembali. Pesantren adalah salah satu 

lembaga pendidikan Islam yang mempunyai kekhasan tersendiri serta berbeda 

dengan lembaga pendidikan lainnya. Ditinjau dari segi historisnya, pesantren 

merupakan bentuk lembaga pribumi tertua di Indonesia bahkan lebih tua lagi dari 

Republik Indonesia. Pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sejak Islam masuk ke Indonesia, pesantren terus berkembang sesuai 

dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. Setidaknya ada dua 

pendapat mengenai latar belakang berdirinya pondok pesantren di Indonesia. 

Pertama, bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam itu sendiri. Kedua,

sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia.1

Tidak bisa dipungkiri, sebagai komunitas dan lembaga pendidikan yang 

jumlahnya dan luas penyebarannya di berbagai pelosok tanah air, pesantren telah 

banyak memberikan kontribusi dalam membentuk manusia Indonesia yang 

religius. Lembaga tersebut telah melahirkan banyak guru bangsa di masa lalu, kini 

                                                          
1 Departemen Pendidikan Agama Republik Indonesia, Pondok Pesantren dan Madrasah 

Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia, 2003), 
h. 7.
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dan masa yang akan datang. lulusan pesantren telah memberikan partisipasi aktif 

dalam pembangunan bangsa ini.

Yang paling tampak dari peran pesantren di masa lalu adalah dalam hal 

menggerakkan, memimpin dan melakukan perjuangan mengusir penjajah. Pada 

masa sekarang juga amat jelas ketika pemerintah mensosialisasikan programnya 

melalui pemimpin-pemimpin pesantren. Pada masa-masa mendatang agaknya 

peran pesantren amat besar. Misalnya, arus globalisasi dan industrialisasi telah 

menimbulkan depresi dan bimbangnya pemikiran serta suramnya perspektif masa 

depan. Maka, pesantren amat dibutuhkan untuk menyeimbangkan akal dan hati.2

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di 

Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa pesantren telah menjadi semacam local 

genius.3 Di kalangan umat Islam sendiri nampaknya pesantren telah dianggap 

sebagai model institusi pendidikan yang memiliki keunggulan baik dari aspek 

tradisi keilmuannya yang merupakan salah satu tradisi agung maupun sisi 

transmisi dan internalisasi moralitas umat Islam.

Itu artinya bahwa peran pesantren telah merambah ke segala bidang, 

bahkan telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Karena itu, 

sangat keliru ketika ada anggapan bahwa peran pesantren sangat kecil dan rendah 

dalam menyukseskan program pembangunan nasional.

                                                          
2 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), h. 192.
3 Malik Fajar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam, (Jakarta: Lembaga Pengembangan 

Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia/LP3NI, 1998), h. 126.
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Pesantren secara historis telah mendokumentasikan berbagai peristiwa 

sejarah bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran agama Islam di Indonesia, 

pesantren merupakan saksi utama dan sarana penting bagi kegiatan Islamisasi 

tersebut. Perkembangan dan kemajuan masyarakat Islam Nusantara, tidak 

mungkin terpisahkan dari peranan yang dimainkan 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, termasuk 

masyarakat kelas menengah atas. Hal ini membuktikan lembaga ini mampu 

memberikan solusi terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Dengan 

melihat kecenderungan ini, diprediksi suatu saat nanti akan terjadi pertumbuhan 

jumlah pesantren antar kota dan desa.4

Menurut Malik Fadjar, kelebihan pondok pesantren dapat dilihat dari 

polemik yang berlangsung pada tahun 30-an. Sutomo, salah seorang cendikiawan 

yang terlibat dalam polemik tersebut, menganjurkan agar asas-asas sistem 

pendidikan pesantren digunakan sebagai dasar pembangunan pendidikan nasional. 

Walaupun pemikiran Sutomo itu kurang mendapat tanggapan yang berarti, tetapi 

patut digaris bawahi bahwa pesantren telah dilihat sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dalam proses pembentukan identitas budaya bangsa Indonesia.

                                                          
4 Malik Fadjar, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam, (Jakarta: LP3N, 1998), Ibid., h. 125.
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Pada tahun 70-an, Abdurrahman Wahid telah mempopulerkan pesantren 

sebagai subkultur dari bangsa Indonesia. Sekarang ini, umat Islam sendiri 

tampaknya telah menganggap pesantren sebagai model institusi pendidikan yang 

memiliki keunggulan, baik dari sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat 

Islam5 maupun dari aspek tradisi keilmuan yang oleh Martin Van Bruinessen 

dinilainya sebagai salah satu tradisi agung (great tradition).6

Meskipun begitu, di samping hal-hal yang menggembirakan, perlu pula 

dikemukakan beberapa tantangan pondok pesantren dewasa ini. Tantangan yang 

dialami lembaga ini menurut pengamatan para ahli semakin lama semakin banyak, 

kompleks, dan mendesak.

Apalagi melihat kegaguan pendidikan sekolah umum (bahkan madrasah) 

dalam mengatasi, mengontrol dan mengarahkan etika dan moral anak didik dinilai 

kurang optimal. Tidak jarang terjadi kasus yang menjurus pada dekadensi moral 

seperti kekerasan, asusila, dan tindak kriminal lain, yang bahkan pelakunya masih 

usia anak sekolah. Seperti kasus siswa SMA di Sampang Madura yang 

menganiaya gurunya hingga tewas, yang membuat heboh dan geger dunia 

pendidikan saat ini.7 Kejadian tersebut terjadi pada Kamis (01/02/2018) pelaku 

seorang Siswa SMAN 1 Torjun melakukan pemukulan kepada seorang guru seni 

hingga menyebabkan luka serius yang pada akhirnya membuat korban meninggal 

                                                          
5 Ibid.. h. 126.
6 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di 

Indonesia, (Bandung: Mizan, 1999), h. 17.
7 https://nasional.tempo.co/read/1056561/siswa-sma-di-sampang-menganiaya-guru-hingga-

tewas di akses pada tanggal 17 Februari 2018.
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dunia. Yang terjadi selanjutnya adalah saling lempar tanggung jawab antara 

otoritas yang terkait, khususnya dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (KEMENDIKBUD), banyak pihak yang menuding Kemendikbud 

gagal menjalankan tugas dengan baik.8

Pada Sabtu (12/12/2015), terjadi kasus yang tidak kalah menyedihkan 

dilakukan oleh seorang siswa SMA, yaitu kasus yang terjadi di Polewali Mandar 

Sulawesi Barat, siswa SMA tersebut ditetapkan sebagai tersangka pencurian, 

pemerkosaan dan pembunuhan tetangganya sendiri, dan mengaku melakukan 

perbuatan keji tersebut tanpa rencana dan dibawah pengaruh miras.9 Kasus serupa 

tentang kenalan remaja juga terjadi di Kabupaten Malaka Tengah, pada selasa 

(12/12/2017) 17 siswa SMAN Harekakae dan SMA Bina Mandiri di ciduk aparat 

Polsek Malaka ketika sedang pesta miras.10

Berkaca dari kasus di atas, tindakan kriminal yang dilakukan bahkan oleh 

anak usia sekolah tersebut haruslah menjadi pelajaran, diteliti penyebabnya dan 

solusinya karena itu sudah menjadi tanggung jawab bersama. Kasus yang 

dilakukan oleh seorang siswa SMA sederajat menimbulkan spekulasi dan 

pertanyaan besar, diantara pertanyaan yang paling ramai terdengar “bagaimana 

pendidikan yang kita ajarkan selama ini? Apa yang salah dari pendidikan kita? 

Apa yang melatarbelakangi kasus-kasus tersebut?”. Kita harus bijak menilai 
                                                          

8 http://www.koranmadura.com/2018/02/mendikbud-dinilai-gagal-bina-dunia-pendidikan/ di 
Akses pada tanggal 17 Februari 2018.

9 http://jogja.tribunnews.com/2015/12/12/sadis-siswa-sma-mabuk-perkosa-dan-bunuh-janda
diakses pada tanggal 17 Februari 2018.

10 http://kupang.tribunnews.com/2017/12/12/asyik-pesta-miras-17-siswa-sma-diamankan-
polsek-malaka-tengah di akses pada tanggal 17 Februari 2018.
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bahwa kasus tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama, baik sebagai Orang 

tua, institusi pendidikan atau otoritas yang lebih tinggi. Namun setidaknya kasus-

kasus tersebut mengingatkan kita bahwa ada yang salah dan banyak celah didunia 

pendidikan kita yang menjadi PR untuk segera diselesaikan.

Kekhawatiran dan ketidak-mampuan orang tua bahkan kurang optimalnya 

pendidikan sekolah umum dan madrasah dalam mengontrol moral anak-anak 

remaja muslim. Menjadikan pesantren kian dilirik oleh para orang tua, setidaknya 

untuk mengontrol kenakalan anak-anak mereka. Hal tersebut selaras dengan 

pendapat Azumardi Azra yang mengemukakan trend yang terjadi tentang stigma 

pesantren dimata orang tua muslim, menurutnya pesantren menjadi tujuan 

kebanyakan orang tua muslim yang kuwalahan menangani kenakalan putra-

putrinya.11

Di tengah derap kemajuan ilmu dan teknologi yang menjadi motor 

bergeraknya modernisasi, dewasa ini banyak pihak merasa ragu terhadap 

eksistensi lembaga pendidikan pesantren. Keraguan itu dilatarbelakangi oleh 

kecenderungan dari pesantren untuk bersikap menutup diri terhadap perubahan di 

sekelilingnya dan sikap kolot dalam merespon upaya modernisasi. Menurut 

Azyumardi Azra, kekolotan pesantren dalam mentransfer hal-hal berbau modern 

itu merupakan sisa-sisa dari respon pesantren terhadap kolonial Belanda.12

                                                          
11 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru

(Jakarta: Logos, 1999),  h. 49-50.
12 Azumardy Azra, Pendidikan Islam, Tradisi, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), Ibid., h. 

31.
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Maka pemikiran dan kelembagaan Islam termasuk pendidikan  (pesantren) 

haruslah diperbaharui sesuai dengan kerangka modernitas. Dengan kata lain, 

mempertahankan pemikiran kelembagaan Islam tradisional akan memperpanjang 

ketertinggalan umat Islam dalam kemajuan dunia modern.

Sebenarnya gagasan pembaruan pesantren di Indonesia diperkenalkan oleh 

kaum modernis dengan gagasan sekolah model Belanda pada tahun 1924. 

Pembaharuan pada waktu itu ditentang banyak oleh kaum konservatif (kyai) 

dikarenakan model sekolah-sekolah itu dapat memukul akar kekuasaan kyai yang 

terdalam. 

Namun semangat kaum modernis tidak dapat dibendung, mereka dengan 

hati-hati dalam programnya mendesak perlunya pengajaran mata pelajaran modern 

dengan cara-cara modern. Mereka memasukkan Islam sebagai suatu mata 

pelajaran modern dan membuatnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

kurikulum sekolah.13

Pembaruan kurikulum dan kelambagaan pesantren yang berorientasi pada 

kekinian merupakan respon dari modernitas. Meskipun begitu, bagi Nurcholish 

Madjid perlu dikaji ulang gagasan tersebut, sebab bukan tidak mungkin orientasi 

semacam itu akan menimbulkan implikasi negatif terhadap eksistensi dan fungsi 

pokok pesantren. Aspek kurikulum terlihat bahwa pelajaran agama masih dominan 

                                                          
13 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa (Jakarta: Dunia Pustaka 

Jaya, 1983), h. 250.
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di lingkungan pesantren, bahkan materinya hanya khusus yang disajikan dalam 

bahasa Arab (fikih, nahwu, sharf, aqaid dan lain-lain).

Sedangkan tasawuf dan semangat rasa agama (religiusitas) yang 

merupakan inti dari kurikulum keagamaan cenderung diabaikan. Menurut 

Nurcholish Madjid, materi keagamaan ini hanya dipelajari sambil lalu saja dan 

tidak sungguh-sungguh. Padahal justru inilah yang lebih berfungsi dalam 

masyarakat zaman modern, bukan fikih atau ilmu kalamnya apalagi nahwu-

sharfnya serta bahasa Arabnya. Pada sisi lain, pengetahuan umum, nampaknya 

masih dilaksanakan secara terbatas dan setengah-setengah, sehingga kemampuan 

santri biasanya terbatas dan kurang mendapat pengakuan dari masyarakat umum.

Pada gilirannya, pembagian keahlian di lingkungan pesantren telah 

melahirkan produk-produk pesantren yang berkisar pada nahwu-sharf, fikih, aqaid, 

tasawuf, hadits, bahasa Arab dan lain-lain.14 Penyempitan kurikulum tersebut 

menurut Nurcholish Madjid selain ada positifnya, tetapi juga mempunyai dampak 

negatif bagi lembaga pendidikan pesantren itu sendiri.

Hal tersebut, diaminkan oleh Syamsul Munir salah satu munawwib

(pengajar) di Pondok Pesantren Darussalam Simpang Mesir Tulang Bawang, 

menurut beliau pendidikan yang diterapkan di pesantren tempat beliau mengajar, 

masih mempertahankan bentuk pendidikan salaf. Meskipun dalam pendidikannya 

sudah dibentuk madrasah diniyah yang bertujuan agar kurikulum dan menejemen 

                                                          
14 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 

1997), h. 5.
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pendidikan lebih terarah, namun harus diakui bahwa keseimbangan materi 

pelajaran belum maksimal. Beliau mencontohkan bahwa dalam tingkatan ula 

(madrasah diniyyah PPDS Tulang Bawang terbagi dalam tiga jenjang: Ula, 

Wustho dan Ulya) materi yang paling dominan adalah syntac (nahwu) dan 

morfologi (sharaf), ditunjang dengan pengetahuan pokok fikih. Sedangkan untuk 

SKI (biasanya kitab Khulasoh Nurul Yakin) dan materi lain seperti akhlak hanya 

bersifat pendamping.15

Syaiful Mujab Noor pengasuh pondok Pesantren Darussalam, ketika 

ditanya tentang kondisi pendidikan yang berlangsung di pesantren naungannya, 

mengatakan: 

“Apabila dibandingkan dengan pola pendidikan umum, dalam beberapa hal 
pesantren memiliki nilai lebih, namun secara jujur saya akui ada 
kekurangannya juga. Kelebihan yang saya maksud adalah budaya dan nilai 
yang berkembang dalam pendidikan pesantren, budaya berupa 
kesederhanaan, kejujuran, ketawadzu’an dan nilai penghormatan yang kuat 
dalam pengamalan ajaran Islam ini yang membuat pesantren lebih sukses 
melahirkan alumni yang berakhlak dan memiliki pemahaman agama yang 
cukup. Tapi juga saya akui bahwa pendidikan pesantren salaf seperti yang 
saya pimpin masih memiliki kurikulum sederhana dan terbatas bila 
dibandingkan dengan sekolah umum yang memang sudah sistematis, 
seperti adanya Rancangan Pembelajaran, model pembelajaran modern dan 
evaluasi yang lengkap. Untuk mengimbangi menejemen pendidikan umum 
tersebut, maka munculah madrasah diniyah dimana terdapat sistem yang 
mirip dengan kurikulum pendidikan nasional, seperti santri belajar dalam 
bentuk klasikal berjenjang, ada tingkat dasar (ula), menengah (wustho), 
tinggi (Ulya). Disertai adanya wali kelas yang biasanya disebut mustahiq
yang bertugas untuk mengontrol, memberi dan mengevaluasi pelajaran 
santri. Selain itu, pesantren Darussalam juga mendirikan sekolah menengah 
pertama, untuk menutupi kebutuhan santri akan ilmu-ilmu umum yang saat 

                                                          
15 Wawancara dengan Syamsul Munir pengurus Pondok Pesantren Darussalam Tulang 

Bawang, di lakukan pada Jum’at tanggal 28 April 2017.
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ini tidak memungkinkan untuk diajarkan dalam satu sistem pendidikan 
pesantren kami.”16

Untuk melihat lebih jelas bentuk-bentuk umum pendidikan pesantren, 

peneliti melakukan obeservasi di Pesantren Darussalam Argomulyo Sumberejo 

Tanggamus, dan Pesantren Asrama Pendidikan Islam (API) Bahrul Ulum. Adapun 

hasil obeservasi tersebut secara sederhana dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Bentuk pendidikan Pesantren Darussalam Argomulyo dan Ponpes API 

Bahrul Ulum Margodadi

No Kurikulum
Pesantren yang diamati

PP Darussalam PP API Bahrul Ulum
1. Keadaan 

Pesantren
Keadaan 
geografis 
pesantren

Pesantren berada di 
perdesaan di bawah 
gunung tanggamus, 
dikelilingi oleh lahan 
pertanian dan sebagian 
perumahan warga.

Pesantren berada di 
perdesaan tidak jauh 
dari pegunungan 
tanggamus, dikelilingi 
oleh permukiman warga 
yang lumayan padat.

Kondisi 
pesantren 
dan 
lingkunga
n

Pesantren masih tergolong 
sederhana, namun sudah 
menunjukkan pembangun 
yang signifikan dengan 
dibangunnya gedung-
gedung baru. Lingkungan 
sekitarnya masih 
tergolong pedesaan yang 
terdiri dari masyarakat 
yang berprofesi sebagai 
petani.

Pesantren adalah 
pesantren yang cukup 
lama berdiri, yang 
memiliki gedung-
gedung pendidikan 
bercorak lama dan 
beberapa gedung yang 
baru dibangun.  
Lingkungan masyarakat 
disekitar pesantren 
terbilang cukup mapan, 
sebagian besar 
berprofesi sebagai 
pedagang, guru dan 
aparatur sipil negara.

Kondisi 
sarana 
dan 
prasarana

Terbilang masih sangat 
minim, terutama jumlah 
MCK yang masih 
terbatas. Jumlah gedung 

Masih kurang memadai, 
karena tidak seimbang 
dengan kebutuhan 
santri. Terutama sarana 

                                                          
16 Hasil wawancara dengan Syaiful Mujab Noor pengasuh pondok pesantren Darussalam 

Argomulyo, Sumberejo, Tanggamus pada Minggu 30 April 2017.
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pendidikan 2 asrama putra 
(1 lantai), 1 asrama putri 
(2 lantai), 5 ruang belajar 
(gedung SMP)

berupa MCK.
Jumlah gedung 2 
gedung asrama (2 lantai) 
2 asrama (1 lantai, 1 
buah koperasi, 1 

Keadaan 
guru dan 
staf/karya
wan dan 
santri

Karyawan, guru, atau staf 
adalah tenaga sukarela 
yang membantu 
keberlangsungan 
pembelajaran pesantren, 
baik alumni atau santri 
yang masih bermukim 
dipesantren

Karyawan, guru, atau 
staf adalah tenaga 
sukarela yang 
membantu pesantren, 
yang terdiri dari alumni, 
ustadz yang masih 
mukim, dan tokoh 
masyarakat sekitar 
pesantren.

2. Kurikulum Tujuan 1.Tujuan Umum: 
mencetak generasi yang 
berakhlak mulia, 
berwawasan cendikia, 
dan berbudaya madani

2.Tujuan Khusus: 
memberikan 
pengetahuan ilmu 
agama yang 
berdasarkan pada ajaran 
ulama terdahulu guna 
mecetak santri yang 
benar-benar menguasai 
ilmu agama.

1. Tujuan umum: 
mencetak generasi 
yang beriman, 
berilmu dan beramal 
shalih

2. Tujuan khusus: 
mencetak manusia 
yang menguasai 
pemahaman agama 
dan terampil dalam 
berkarya, dengan 
mengajarkan ilmu 
dan tradisi dikalangan 
Ahl Sunnah wa Al-
Jamaah.

Materi Ilmu fikih: Salamunnajah, 
Taqrib, Bajuri dll.
Ilmu Tauhid: Saiful 
Bahriyah, fatkhul madjid 
dzil Farid, aqidatul 
awwam, dll.
Ilmu Tarikh: Khulashoh 
Nurul Yakin, Targhib wa 
targhib, dll.
Ilmu Alat: Imrthy, 
Amsilaty, Azzurumiyah, 
Kailani, amsil at-Tasrif, 
Alfiyah ibnu Malik, dll.
Ilmu Akhlak: Akhlakul 
Banin, Ayuuhal Walad, 
Ta’lim, dll. 

Ilmu Fikih: 
Sulamunnajah, Taqrib, 
Bajuri, Ianah,dll.
Ilmu Tauhid: Aqidatul 
Awam, Dasuqi, dll.
Ilmu Tarikh: Khulasoh 
Nurul Yakin, dll.
Ilmu Alat: Al-
Jurumiyah, Tasrif, 
Balaghoh, Imrithy, 
Alfiyah, Mantiq, dll.
Ilmu Akhlak: Akhlakul 
Banien, Ta’liemul 
Mutaalim, Adabu Ta’lim 
wal Muta’alim, dll.

Pembelaja 1. Menggunakan metode 1. Menggunakan 
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ran pendidikan Tarbiyatul 
al-Muallimin wa al-
muallimat al-Islamiyah
(TMI) dilaksanakan 
dengan keteladanan, 
pengarahan, penugasan, 
pembiasaan, dan 
penciptaan lingkungan.

2. Pembelajaran 
dilakukan secara 
klasikal sesuai 
tingkatan dan jenjang

3. Pembelajaran 
dilakukan terjadwal 
baik materi pelajaran 
dan waktu pelajaran

metode pendidikan 
Tarbiyatul Ulya (TU) 
dilaksanakan dengan 
pemberian, teladan, 
pengarahan, 
penugasan, 
pembiasaan, dan 
penciptaan 
lingkungan.

2. Pembelajaran 
dilakukan secara 
klasikal, sesuai 
jenjang dan tingkatan 
(siffir, Ula, Wustho)

3. Pembelajaran 
terjadwal (materi, 
waktu)

Evaluasi Dilakukan 2 kali dalam 
setahun melalui 
pertengahan tahun dan 
akhir tahun

Evaluasi dilakukan 3 
kali setiap tahun, Daur 
Ula, Daur Tsani, Daur 
Tsalis.

Sumber: Observasi dan Wawancara Peneliti terhadap Lembaga Pendidikan Pesantren 
Ponpes Darussalam Argomulyo dan Ponpes Asrama Pendidikan Islam Bahrul 
Ulum Margodadi.

Tabel di atas menjelaskan bentuk pendidikan dan gambaran umum dari 

Pesantren Darussalam Argomulyo dan Pesantren API Bahrul Ulum Margodadi, 

yang peneliti gunakan sebagai contoh data dalam penelitian ini.17

Hasil observasi lebih lanjut dan wawancara penulis dengan santri Asrama 

Pendidikan Islam (API) pondok pesantren Bahrul Ulum, dapat didekripsikan 

bahwa: pembelajaran sudah berbentuk klasikal dengan metode belajar imlak/dikte 

(guru menyampaikan murid menyalin biasa juga disebut ngesai) dan menghafal 

nadzam/bait2 materi pokok yang biasanya  berupa materi nahwu dan sharaf. 

                                                          
17 Hasil Observasi di Pesantren Darussalam Argomulyo Sumberejo Tanggamus dan Pesantren 

Asrama Pendidikan Islam (API) Bahrul Ulum Margodadi Sumberejo Tanggamus, pada tanggal Senin-
Selasa 12-13 Februari 2018.
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Adapun materi keterampilan belum diajarkan dan masuk dalam program belajar, 

hanya sebatas penyuluhan.18 Menurut salah seorang wali santri, bahkan dalam hal 

ekstrakrikuler seperti Pramuka, pesantren Bahrul Ulum bahkan cenderung 

membatasi bahkan melarang karena dirasa kegiatan tersebut mengganggu jadwal 

belajar santri.19

Hasil observasi dan wawancara tersebut tidaklah menunjukkan kegagalan 

pesantren dalam menyusun kurikulum, namun dapat kita artikan sesungguhnya 

pendidikan pesantren memiliki potensi yang dapat mengisi lubang hitam di dunia 

pendidikan nasional hari ini. Sebagaimana diketahui, pendidikan kita saat ini mulai 

kehilangan nilai akhlak atau moralitas sehingga tidak mengherankan banyak 

dijumpai tindakan pelajar yang melewati batas norma bahkan hukum. Seperti 

tawuran antar pelajar, penggunaan zat adiktif yang mulai marak, bahkan tindakan 

asusila yang dilakukan pelajar semua itu memang tidak lepas dari pengaruh 

globalisasi yang merupakan efek perkembangan zaman. Pada titik ini, pesantren 

tampil menjadi lembaga yang lebih sukses meredam pengaruh negatif globalisasi 

daripada pendidikan lain, dalam kancah nasional.

Salahuddin Wahid berpendapat bahwa pendidikan pesantren tidak boleh 

kalah dengan pendidikan umum, beliau mengajak kalangan pesantren untuk 

mengoptimalkan fungsi dan peran pesantren. Dengan cara mengadakan latihan-

                                                          
18 Hasil observasi dan wawancara di pesantren Bahrul Ulum kepada sejumlah santri pada 

Senin-Selasa 12-13 Februaril 2018.
19 Wawancara bapak kepada Kastolani salah seorang wali santri dari saudara Ibnu Zakki, yang 

berkunjung ke pesantren Bahrul Ulum  pada Selasa 13 Februari 2018.
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latihan terhadap guru pesantren. Menurut beliau problem utama pesantren salah 

satunya terletak pada guru. Kedepan, beliau harap akan banyak wirausahawan-

wirausahawan yang lahir dari pesantren.20

Senada dengan Salahuddin wahid, Jusuf Kalla meminta agar para pengurus 

pesantren di seluruh Indonesia untuk memajukan dunia pendidikan dengan 

mengikuti perkembangan zaman. Sebab, menurut Jusuf Kalla, pendidikan yang 

diberikan oleh pesantren haruslah dapat bermanfaat bagi masa depan anak didik 

dan memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Beliau menyampaikan bahwa ada 

sekitar 30 ribu pesantren di Indonesia. Artinya pesantren berperan besar dalam 

mewujudkan cita-cita bangsa dimasa mendatang. Oleh karena itu pengelolaan 

harus lebih modern sesuai dengan zamannya. Kita tidak boleh lagi hanya bisa 

terpaku pada sejarah saja, tapi pada zamannya. Apa yang dihadapi, dikehendaki 

oleh umat kita harus lebih maju lagi.21

Walaupun pesantren sudah banyak yang mengadakan perubahan-perubahan 

mendasar, namun Zamakhsyari Dhofier menilai perubahan tersebut masih sangat 

terbatas. Menurutnya ada dua alasan utama yang menyebabkan keterbatasan, yaitu 

pertama, para kyai masih mempertahankan dasar-dasar tujuan pendidikan 

pesantren, yaitu bahwa pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk 

mempertahankan dan menyebarkan Islam. Kedua, mereka belum memiliki staf 

                                                          
20 http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/03/10/omjvh236 

diakses pada 30 April 2017.
21 http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/06/20/JK diakses 

pada 30 April 2017.
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sesuai dengan kebutuhan pembaharuan untuk mengajarkan cabang-cabang 

pengetahuan umum.22

Hasyim Muzyadi menambahkan bahwa dalam menghadapi realitas 

kekinian, harus skeptis dalam menerapkan metodologi dan tidak usah mengacak-

acak modernitas, atas nama keharusan perubahan itu sendiri. Tradisi menjadikan 

agama sebagai standar pokok bercokol dalam masyarakat harus lebih kreatif dan 

dinamis sebab mampu bersenyawa dengan aneka ragam unsur kebudayaan. 

Sedangkan pembaharuan tetap perlu guna terobosan-terobosan baru di bidang 

pemikiran atau IPTEK tidak sampai tersandung. Maka harus ada kesesuaian antara 

penguasaan materi agama dengan kemampuan nalar, sehingga ada sinergi antar 

keduanya, jangan sampai doktrin agama dimaknai secara sempit.23

Apa yang diungkapkan Hasyim Muzyadi mirip dengan apa yang dimaksud 

oleh Muhammad Abduh mengenai tujuan pendidikan dalam arti luas yaitu 

mencakup aspek akal (kognitif) dan aspek spiritual (afektif). Di sini Abduh 

menginginkan terbentuknya pribadi yang mempunyai struktur jiwa yang 

seimbang, yang tidak hanya menekankan perkembangan akal tetapi juga 

perkembangan spiritual. Sejalan dengan hal itu, Nurcholish Madjid mengatakan:

“Bagaimana menempatkkan kembali ilmu pengetahuan dan teknologi ke 
dalam daerah pengawasan nilai agama moral dan etika. Karena pada 
prinsipnya asal mula semua cabang ilmu pengetahuan adalah berpangkal 
pada ilmu agama. Pada masa Islam klasik, para intelektual Islam mampu 

                                                          
22 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: 

LP3ES 1994), h. 39.
23 Hasyim Muzadi, Nahdlatul Ulama, di Tengah Agenda Persoalan Bangsa (Jakarta: Logos, 

1999), h. 121.
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mengembangkan dan mengislamkan ilmu pengetahuan modern. Misalkan 
ada nama ilmu pengetahuan dan teknologi modern Barat berasal dari 
bahasa Islam”.24

Arus globalisasi telah mempengaruhi segalanya dan merupakan tantangan 

tersendiri yang harus dihadapi oleh pesantren yaitu bagaimana merespon segala 

perubahan yang terjadi di dunia luarnya tanpa merubah dan meninggalkan 

identitas pesantren itu sendiri. Sehingga pesantren tetap eksis di tengah-tengah 

masyarakat modern.

Apalagi dalam menyikapi segala kompleksitas masalah kehidupan 

masyarakat modern, pesantren harus berusaha mengimbangi kemajuan teknologi 

dengan mengajarkan kepada anak didik pesantren keterampilan hidup sebagai 

bekal santri ketika lulus dari pesantren tempatnya menimba ilmu.

Masalah keduniaan dalam Islam sebenarnya telah dijelaskan secara 

prinsipil dalam Al-Qur’an, salah satunya dalam surat al-Qashash ayat 77 yang 

berbunyi:

           

                 

       

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

                                                          
24 Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial 

Politik Kontemporer (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 247-248.
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orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash 28: 
77)

Dengan nash tersebut, dapat kita pahami bahwa pendidikan Islam (pesantren) 

menyandang misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup dan berproses sejalan 

dengan dinamika hidup serta perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagai akibat 

logisnya maka pendidikan senantiasa konseptual atau operasional, sehingga 

diperoleh relevansi dan kemampuan menjawab tantangan serta memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sepanjang zaman.

Nurcholish Madjid memberikan komentar mengenai konsep keduniaan 

dalam Islam, menurutnya dalam memahami dan menyikapi kehidupan duniawi 

adalah merujuk kembali kepada nash-nash dalam Al-Qur’an dengan secara adil 

menilainya. Kehidupan dunia termasuk hal penting, sebagaimana disadari manusia 

hidup di alam dunia sekaligus menjadi khalifah Allah di Bumi. Dengan demikian 

segala urusan yang mengatur kemaslahatan manusia di dunia tidak boleh 

diacuhkan, walaupun orientasi manusia adalah hari kemudian (ukhrawi).25

Perkembangan dunia telah melahirkan suatu zaman yang modern. 

Perubahan-perubahan yang mendasar dalam struktur budaya masyarakat seringkali 

membentur pada aneka kemapanan. Akibatnya ada keharusan untuk mengadakan 

upaya kontekstualisasi bangunan-bangunan budaya masyarakat dengan dinamika 

modernisasi, tak terkecuali dengan sistem pendidikan pesantren. Karena itu, sistem 

                                                          
25 Nurcholish Madjid, Islam, Kemoderenan dan keIndonesiaan, (Bandung: PT. Mizan Pustaka 

2013), h. 260-263.
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pendidikan pesantren harus melakukan upaya-upaya konstruktif agar tetap relevan 

dan mampu bertahan.26

Seperti yang dicontohkan oleh pondok pesantren modern Gontor 
Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, Tegalrejo pada waktu itu pesantren-
pesantren besar seperti mulai mendirikan dan mengembangkan koperasi. 
Dengan koperasi ini, minat kewirausahaan para santri dibangkitkan. Untuk 
kemudian diarahkan menuju pengembangan pengelolaan usaha-usaha 
ekonomi pesantren dan pengembangan ekonomi masyarakat. Itulah 
sebabnya, pemetaan pesantren terakhir di 10 provinsi menunjukkan bahwa 
dari 6015 pesantren yang diamati terdapat sebanyak 3789 atau 63% yang 
sudah memiliki aktifitas ekonomi sedangkan jenis kegiatan ekonomi yang 
banyak dilakukan adalah koperasi (48,51%) dan pertanian 15,04%. 
Selanjutnya bidang peternakan 5,65% dan perikanan 5,38%. Sementara 
jenis-jenis lainnya sperti perbengkelan, home industri, jasa, hanya dibawah 
5%.27

Pondok pesantren Al-Raisyiyah Sekarbela memberlakukan 2 jenis 

kurikulum, sebagai upaya menyeimbangkan kemampuan santri, yiatu: Kurikulum 

Kementerian Agama, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai 

dengan jenjang pendidikan, dan kurikulum Takhassus (khusus) sebagai kurikulum  

khas Pondok Pesantren Al-Raisiyah. Di sini terlihat bahwa pengembangan 

kurikulum di Ponpes Al-Raisyah memadukan antara KTSP yang bersifat umum 

(berisi mata pelajaran formal) dengan Kurikulum Takhassus (berisi mata pelajaran 

Kitab Kuning).28

Pesantren yang membuat terobosan lain adalah Pondok Pesantren Modern 

Darussalam Gontor, dengan manajemen Kurikulum kulliyatul Mu’allimin Al-
                                                          

26 Suwendi, “Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pesantren: Beberapa Catatan”, dalam 
Pesantren Masa Depan, h. 216.

27 Fuad Jabal (eds). IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
2002), h. 100.

28 Nurul Yakin, Studi Kasus Pola Manajemen Pondok Pesantren AL-Raisiyah di kota 
Mataram, (Ulumuha, Jurnal Studi Keislaman, 2014) vol 18 no. 1, h. 202-204.
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Islamiyyah (KKMI). Gontor dinilai berhasil menerapkan sistem pendidikan yang 

integratif, komprehensif dan mandiri. Integratif maksudnya adalah keterpaduan 

antara intra, ekstra maupun ko-kurikuler dalam satu kesatuan. Sehingga mampu 

secara konsisten memadukan Tri pusat pendidikan- pendidikan keluarga, sekolah 

dan masyarakat dalam satu program. Memadukan antara keunggulan sistem 

pendidikan dan pesantren dan sistem pengajaran madrasah dalam satu paket. 

Mengintegrasikan antara iman, ilmu dan amal, juga teori dan praktik dalam satu 

kesatuan. Karena terobosan KKMI tersebut pesantren Darussalam Gontor disebut-

sebut sebagai pesantren modern.29

Perbedaan yang paling nampak antara pesantren tradisional dengan 

pesantren modern seperti yang dicontohkan di atas adalah dalam mengembangkan 

potensi yang ada pada diri santri. Santri tidak hanya menonjol dalam hal etika 

(afektif) tetapi juga dapat mengembangkan usaha-usahanya melalui keterampilan 

yang ia miliki di samping kepekaan dalam melihat hal-hal yang baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pembaruan Pendidikan Pesantren Dalam perspektif 

Nurcholish Madjid”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah di antaranya:

                                                          
29 Syarifah, Manajemen Kurikulum Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyyah di Pondok Pesantren 

Darussalam Gontor, (Majalah Gontor, 2016) vol. II, no. 1, h. 64-70.
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1. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang keberadaannya sangat penting 

namun terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

2. Pendidikan Pesantren dalam banyak kasus terlihat sukar dalam upaya 

menyesuaikan diri dengan perkembangan modern (Iptek, Motodologi, dan 

Sistem).

3. Pendidikan Pesantren dianggap hanya ahli di bidang keagamaan saja dan tidak 

mampu melahirkan generasi yang memiliki keahlian dibidang umum.

4. Kebutuhan bangsa Indonesia akan pendidikan yang sepenuhnya sesuai cita-

cita bangsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut: Bagaimana Konsep Pembaruan Pendidikan Pesantren 

di Indonesia dalam Perspektif Nurcholish Madjid?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sutrisno Hadi mengungkakpan, bahwa research bertujuan untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan.30 Adapun 

tujuan dalam penelitian ini yaitu:

                                                          
30 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Andioffset, 1993).,h.7.
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a. Untuk memaparkan  kritik Nurcholish  Madjid tentang kondisi 

objektif pendidikan pesantren.

b. Untuk  mengetahui  konsep  pembaruan  pendidikan  pesantren  

dalam perspektif Nurcholish Madjid.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang besar:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam hal pengembangan 

pembangunan dan peningkatan khazanah keilmuan dalam dimensi

pendidikan Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi wahana baru  bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan sehingga tercipta perubahan yang lebih baik dalam

pendidikan utamanya pendidikan agama Islam (pesantren) dewasa ini.

c. Secara Umum

Penelitian ini semoga bermanfaat sebagai wacana pemikiran terhadap 

pendidikan  pesantren tentang persoalan-persoalan kontemporer yang 

dihadapi masyarakat muslim diambang dan di awal milenium baru.
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E. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian dan memperoleh data yang akan akurat 

seorang peneliti harus berpijak pada penelitian itu sendiri, perbedaan objek yang 

diteliti tentu akan membedakan pula metode yang akan dipakai. Metode penelitian 

bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis 

tentang pencaharian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah,

dianalisis dan diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.31

Metode penelitian ini dengan tujuan untuk mencari data, mengembangkan dan 

menguji kebenaran sebuah pengetahuan, yang dilakukan secara ilmiah.32 Untuk 

melakukan suatu penelitian serta memperoleh data yang akurat, seorang peneliti 

harus berpijak pada metodologi penelitian itu sendiri, perbedaan objek yang 

diteliti tentu akan membedakan pula metode yang dipakai.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research), 

merupakan suatu cara penelitian dengan cara membaca, mempelajari buku-

buku literatur, lalu mengutip, yang mempunyai hubungan permasalahan yang 

diteliti.33 Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi 

dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan masalah pembaruan 

pendidikan pesantren menurut Nurcholish Madjid.

                                                          
31 Wardi Bakhtiar, Metode Penelitian Dakwah, (Jakarta : Logos, 1997), cet. ke-1, h. 1.
32 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 2001), h. 190.
33 Kartini Kartono, Metodologi Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 29.
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b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang 

berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan fakta yang 

seadanya (Fact Finding) serta menemukan korelasi antara yang satu dengan 

yang lainnya kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah yang 

berlaku.34  menjelaskan, menelaah dan mengkritisi masalah tentang pembaruan 

Pendidikan Pesantren, serta berusaha mencari pemecahan melalui analisa dari 

apa yang terdapat dalam buku-buku atau literatur-literatur yang diteliti.

c. Pendekatan

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

filosofis, yaitu dengan cara berpikir menurut logika dengan bebas ke 

dalamnya sampai dasar persoalan atau pengetahuan yang mendalam tentang 

rahasia dan tujuan dari segala sesuatu.35

2) Pendekatan Hermeneutik36 dilakukan untuk memahami pemikiran tokoh 

yang berbeda dalam masa di mana peneliti berada. Hermeneutika pada 

dasarnya adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang 

                                                          
34 Hardawi Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press), h. 63.
35 Http://pujanggawati.blogspot.co.id//2010/03/Metode-Pendekatan-dalam-Penelitian di akses 

tanggal Kamis 16 Maret 2017.
36 Hermenuitik merupakan penafsiran terhadap teks yakni analisis yang didasarkan pada 

penafsiran (interpretasi) suatu bagian teks atau kumpulan tanda. Lihat: Nafisul Atho’ dan Arif 
Fahruddin, Hermeneuitika Transendentas, Yogyakarta: Ircisod, 2003, h. 21.
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berupa teks atau sesuatu yang diperlukan sebagai teks untuk dicari arti dan 

maknanya, di mana metode hermenuetika ini mensyaratkan masa lalu yang 

tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang.37 Pendekatan 

hermeneutika, pada umumnya membahas pola hubungan antara teks, 

pembuat teks dan pembaca.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah berbentuk paper, 

paper adalah sumber data yang menyajikan tanda tanda berupa huruf. Artinya 

dokumentasi atau literature yang berupa karya tulis ilmiah, baik, buku, majalah, 

artikel, dan lain-lain.38

Adapun sumber data pada penelitian ini, terdiri dari dua jenis.

a. Data primer 

Data primer, yakni berasal dari sumber pokok yang dijadikan sebagai 

penggalian data yang bersifat langsung dari subyek yang diteliti. Untuk 

mencapai tujuan pengumpulan data berdasarkan literatur yang berkenaan dalam 

masalah yang diteliti dikelompokkan berdasarkan rujukan utama dalam skripsi 

ini adalah buku-buku karangan Nurcholish Madjid di antaranya sebagai berikut:

1) Bilik-Bilik Pesantren (Jakarta: Paramadina 1997),

2) Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan 2013)

                                                          
37 http://erlanmuliadi.blogspot.co.id/2011/04/pendekatan-hermeneutika-dalam-pengkajian  

diakses pada senin 16 Januari 2018.
38 Heri Jauhari, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Bandung: Bandung Setia, 

2008).h.35.
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3) Dll.

b. Data  sekunder

Sumber-sumber sekunder adalah data yang digali dari sumber data yang 

kedua, atau sumber data tidak langsung dari subyek yang diteliti, tetapi dari 

sumber yang kedua yang berkaitan dengan subyek yang diteliti. Data sekunder 

tersebut dapat berupa buku, maupun tulisan yang ditulis orang lain berkaitan 

dengan subyek yang diteliti. Adapun sumber kedua yang berkaitan dengan 

penelitian pada skripsi ini, diantaranya:

Karya Mahmud Arif berjudul Pendidikan Islam Transformatif diterbitkan oleh 

LkiS, 2008. Karya Mastuhu berjudul Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren

diterbitkan INIS, 1994. Karya Greg Barton, berjudul Gagasan Islam Liberal di 

Indonesia: Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, 

Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid, diterbitkan oleh Paramadina 1999. 

Siti Nadrah, Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid, yang 

diterbitkan Raja Grafindo Persada, 1999), dll.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang  digunakan dalam penelitian 

ini maka teknik pengumpulan  data yang tepat dalam penelitian library

research adalah  dengan mengumpulkan buku-buku, makalah, artikel, 

majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Langkah ini biasanya dikenal  dengan  

metode dokumentasi.
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Suharsimi berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah mencari

data mengenai hal-hal atau  variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.39

Teknik ini digunakan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data 

yang terdapat dalam berbagai karya Nurcholish Madjid terkait dengan 

Pembaruan Pendidikan Pesantren. Untuk mencapai tujuan pengumpulan 

berdasarkan literatur yang berkenaan dalam masalah yang diteliti dapat 

dilakukan tahap pengumpulan data dengan cara:

a. Membaca pada tahap simbolik yaitu membaca yang dilakukan secara tidak 

menyeluruh terlebih dahulu, melainkan menangkap sinopsis dari isi buku, 

bab yang menyusunnya, sub bab hingga bagian terkecil lainnya,40

b. Membaca pada tingkat semantik yakni membaca secara terperinci, terurai 

dan menangkap esensi dari data tersebut,41

c. Kemudian mencatat data pada kartu/lembaran, baik secara Quotasi

(mencatat data dari sumber data dengan mengutip langsung tanpa ada 

perubahan kata-kata), secara Paraphrase (menangkap inti sari data dan 

menuangkannya dalam bahasa peneliti), secara Sinoptik (peneliti membuat 

ringkasan atau sinopsis), maupun secara Precis (mengelompokkan 

                                                          
39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),h. 206.
40 Kailen, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paramadina. 2005), h. 

157.
41 Ibid. h.14.
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berdasarkan kategori dan membuat ringkasan sinopsisnya). Dan 

menjadikannya tulisan yang utuh.

Selain menggunakan metode dokumentasi, untuk menemukan data yang 

lebih sahih dan empirik peneliti juga menggunakan metode Observasi dan 

Wawancara. Menurut Sutrisno Hadi, observasi diartikan sebagi pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.42 Jadi 

observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan 

dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan ditinjau.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, 

atau dengan kata lain peneliti tidak terlibat kegiatan atau objek yang diamati, 

atau sebagai pengamat independen. Adapun hubungannya dengan penelitian 

ini, observasi yang peneliti lakukan berguna untuk mengungkap kondisi real 

dibeberapa pesantren yang berada dekat dengan peneliti, hasil observasi 

tersebut hanya digunakan sebagai data penguat.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, dan digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

untuk memperoleh informasi yang lebih terperinci dan untuk melengkapi hasil 

observasi.43

                                                          
42 Sutrisno Hadi, Metode Research, Op.Cit. hlm.136.
43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R & D, (Bandung: 

Alfabelta, 2013), h. 319.
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4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menggolongkannya, 

menyusun dan mengatur data-data yang relevan dan tepat, setelah data-data 

yang berkaitan dengan tokoh Nurcholish Madjid terkumpul maka, penulis 

mengadakan verifikasi data tersebut dengan meneliti dan 

mengklasifikasikannya ke dalam bagian-bagian sesuai dengan daftar isi yang 

telah penulis susun. 

Sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari penelitian  

ini, maka teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini  

adalah analisis isi (content analysis). Weber, sebagaimana  dikutip oleh

Soejono dan Abdurrahman, mengatakan bahwa analisis isi  adalah 

metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk 

menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen.44

Mengutip Barelson, M. Zainuddin  mengatakan bahwa teknik

analisis isi adalah teknik analisis untuk mendiskripsikan data secara obyektif,

sistematis dan isi komunikasi yang tampak.45 Artinya, data kualitatif tekstual

yang diperoleh dikategorikan  dengan memilih data sejenis kemudian data

tersebut dianalisa secara kritis untuk mendapatkan suatu informasi.

                                                          
44 Sojono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan (PT. 

Rineka Cipta, 1999), h. 13.
45 M. Zainuddin, Karomah Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (Yogyakarta: Pustaka

Pesantren, 2004), h. 11-12.
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Analisis isi (content analysis) dipergunakan dalam rangka untuk 

menarik kesimpulan yang sahih dari berbagai karya yang dikarang oleh 

Nurcholish Madjid yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam 

penelitian ini, yaitu Pembaruan Pendidikan Pesantren.

Adapun langkah-langkahnya  adalah dengan menyeleksi teks yang

akan diselidiki, menyusun item-item yang spesifik, melaksanakan penelitian,

dan mengetengahkan  kesimpulan.46 Secara terperinci, dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah berikut:

a. Menemukan pola atau tema tertentu. Maksudnya peneliti melakukan studi 

tentang perkembangan pesantren saat ini, kemudian peneliti melakukan 

studi tentang tokoh Nurcholish Madjid mencari pola peranan yang 

dilakukan tokoh tersebut dalam melahirkan gagasan tentang pembaruan dan 

modernisasi pesantren baik secara teoritik maupun praktis. Dari sini peneliti 

menemukan tema yang menarik dan penting untuk diteliti yaitu Pembaruan 

Pendidikan Pesantren dalam perspektif Nurcholish Madjid.

b. Mencari hubungan logis antara pemikiran Nurcholish Madjid dalam 

berbagai bidang dan forum, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai 

pemikiran tersebut.

c. Mengklarifikasi pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pembaruan 

Pendidikan Pesantren, dengan pengelompokan ini peneliti bisa mengambil 

kesimpulan.
                                                          

46 Sojono dan Abdurrahman, Op.Cit, h. 16-17.



30

d. Mencari generalisasi gagasan yang spesifik.

Selain  itu, untuk mempermudah penelitian ini, maka  penulis 

menggunakan beberapa metode yang dianggap perlu yaitu:

a. Deduktif

Tahapan ini merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan 

data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat 

khusus.47

Data yang ada akan dianalisis dengan menggunakan analisis deduktif. 

Deduktif sendiri merupakan suatu cara yang dipakai dengan berangkat dari 

kebenaran umum mengenai fenomena (teori) dan menggeneralisasikan 

kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama 

dengan fenomena yang bersangkutan. Dengan kata lain, deduktif berarti 

menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi 

yang sudah ada.48

Dalam konteks pemikiran Nurcholish Madjid dianalisa dari 

pernyataannya yang bersifat umum dan tidak secara langsung berkaitan, 

maupun secara langsung berkaitan dengan pemikiran beliau tentang Pembaruan 

Pendidikan Pesantren, yang jelas berpengaruh terhadap pemikiran beliau 

selanjutnya dalam konteks Pembaruan Pendidikan Pesantren disimpulkan 

secara khusus.

                                                          
47 Hadi Sutisno, Metode Research, (Yogyakarta: Andi 2004),h.42.
48 Ibid, h. 41.
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b. Metode Komparasi

Dengan metode ini dimaksudkan untuk menarik sebuah konklusi dengan 

cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan  pengertian agar 

mengetahui persamaan dari beberapa ide dan sekaligus mengetahui lainnya

kemudian dapat ditarik konklusi.49

                                                          
49 http://ayo-nambah-ilmu.blogspot.co.id/2016/06/metode-penelitian-komparatif-tujuan di 

akses tanggal 12 Maret 2017.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembaruan

1. Pengertian Pembaruan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pembaruan berasal dari kata “baru” 

yang artinya proses, cara, perbuatan membarui dan proses mengembangkan 

kebudayaan terutama dilapangan teknologi dan ekonomi.50 Dalam bahasa Arab, 

yang memiliki kesepadanan makna dengan kata pembaruan adalah tajdid, 

maknanya antara lain: renewal, innovation, reorganization, reform, dan 

modernization.51 Yaitu memperbarui atau memodernkan.

Kata pembaharuan bila diambil padanan kata yang sama dalam bahasa 

arab berarti tadjid, tajdid secara lughowi berasal dari akar kata  َد دُ -َجدَّ تَْجِدْیًدا-یَُجدِّ yang 

berarti ‘baru’.  َد َجدَّ juga bisa diartikan sebagai ‘menjadi baru’ dan menjadikan baru’ 

atau ‘memperbarui’.

Adapun secara istilah, tadjid merupakan istilah yang erat kaitannya dengan 

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

hubungannya dengan makna bahasanya. Istilah tadjid terdapat dalam sebuah 

riwayat yang diterima dari sahabat Abu Hurairah yang berbunyi:

                                                          
50 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: 

balai Pustaka, 2002), h. 9.
51 J. Milten Cowan, A. Dictionary of Modern Written Arabic, (New York: t.t. 1971), h. 114.
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ثَنَا ُسلَْیَماُن ْبُن َداُوَد اْلَمْھِرْي أَْخبََرنَا اْبُن َوْھٍب أَْخبََرنِْي َسِعْیُد ْبُن أَبِْي  َحدَّ
أَیُّْوَب َعْن َشَراِحْیَل ْبِن یَِزْیَد اْلُمَعافِِرْي َعِن أَبِْي َعلَقََمھُ َعِن أَبِي ھَُرْیَرةَ فِْیَما 

ِة أَْعلَُم َعْن َرُسْوُل هللاِ صلى هللا عل یھ وسلم قَاَل إِنَّ هللاَ یَْبَعُث لِھَِذِه اْألُ مَّ
ُد لَھَا ِدْینَھَا   َعلَى َرْأِس ُكلُّ ِمائَِة َسنٍَّة ِمْن یَُجدَّ

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Dawud al-Mahriyyu telah 
mengabarkan kepada kami ibn Wahb telah mengabarkan kepadaku Sa’id ibn 
Ayyub dari Syarahil ibn Yazid al-Mu’afiriyi dari ‘Alqamah dari Abi Hurairah, 
sejauh yang aku tahu, dari Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah akan 
membangkitkan untuk umat ini pada setiap seratus tahun orang-orang yang akan 
memperbaharui Agamanya.” (Hadits riwayat Abu Dawud).

Menurut Harun Nasution pembaruan atau modernisasi dalam masyarakat 

Barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-

paham, adat istiadat, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan 

oleh perubahan dan keadaan, terutama oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern.52 Dilihat dari pendapat tersebut, pembaruan identik dengan 

modernisasi dan reformasi.

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa di dalam pembaruan terdapat 

syarat pokok tertentu. Pembaruan dapat terlaksana akibat pemahaman dan 

penghayatan nilai-nilai Al-Qur’an, serta kemampuan memanfaatkan dan 

menyesuaikan diri dengan hukum-hukum sejarah seperti pada Ayat: 

         

                                                          
52 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1991), h. 11.
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Artinya:“Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar 
diantaramu, Maka Apakah kamu tidak memikirkan ?.” (QS. Yaasin, 
36:62)

              

                

         

Artinya:“Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana 
(mereka) yang jahat. rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain 
orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-
nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) 
kepada orang-orang yang terdahulu.Maka sekali-kali kamu tidak akan 
mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) 
akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.” (QS. Faathir 
35:43)

Dari ayat Al-Qur’an tersebut dipahami bahwa pembaruan baru dapat terlaksana 

jika memenuhi dua syarat pokok: (a) adanya nilai atau ide, dan (b) adanya pelaku 

yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut.53

Jika dilihat dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembaruan adalah suatu proses perubahan ke arah perbaikan dalam rangka 

memperbaiki tatanan atau sistem yang dianggap tidak relevan lagi agar dapat 

disesuaikan dengan perekembangan jaman sekarang ini. Kaitannya dengan 

pengertian pembaruan pendidikan pesantren berarti upaya untuk melakukan 

                                                          
53 M. Quraish Shihab, “Membumikan” Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, I992), h. 43.
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perubahan dengan pembaruan dalam pendidikan pesantren ke arah yang lebih 

berkualitas sesuai dengan tuntunan jaman dengan tetap berpedoman pada Al-

Qur’an dan Sunnah.

Berbicara tentang pembaruan tidak akan terlepas dari seorang yang 

melakukan pembaruan itu sendiri. Pembaru adalah sebutan bagi orang yang 

melakukan pembaruan. Seorang pembaharu menurut Abdul Hakim Abdat haruslah 

seorang yang berilmu dan memahami betul ilmu agama secara dzahir maupun 

batin. Selain itu, dia juga harus senantiasa menghidupkan dan mengajak umat 

kepada Al-Qur’an dan Sunnah. Dan dalam amaliyahnya bersih dari syirik dan 

bid’ah.54 Sementara itu Taufik Abdullah menyatakan bahwa kaum pembaharu 

bukanlah kedudukan yang diangkat dan juga bukan berdasarkan pilihan banyak 

orang. Pembaru adalah bagaimana seseorang yang mau menghubungkan dirinya 

dengan cita-cita dan nilai. Karenanya pembaru pemikiran dibimbing oleh suatu 

misi tertentu. Seseorang kaum modernis dituntut untuk dapat menganalisis 

permasalahan masyarakat secara jujur dan objektif itu diharapkan akan lahir 

analisis-analisis yang bermanfaat bagi masyarakat.55

Timbulnya pembaruan pemikiran Islam di Indonesia baik dalam bidang 

agama, sosial dan pendidikan di awali dan dilatarbelakangi oleh pembaruan 

pemikiran Islam yang timbul dibelahan dunia Islam lainnya, terutama oleh 

                                                          
54 Abdul Hakim Abdat, al-Masail; Masalah-Masalah Agama (Jakarta: Darul Qalam, 2001), 

h.171.
55 Taufik Abdullah, Misi Intelektual, dalam Panji Masyarakat, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 

I981), h. 13.
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pembaruan pemikiran Islam yang timbul di Mesir, Turki dan India. Latar belakang 

pembaruan yang timbul di Mesir dimulai sejak kedatangan Napoleon ke Mesir.

Mesir yang mempunyai Kairo sebagai ibukota dengan Universitas Al-

Azhar yang didirikan tahun 358 H (969 M), merupakan pusat peradaban Islam dan 

kekuatan politik yang besar pengaruhnya di dunia Islam abad ke enam belas dan 

abad ke delapan belas, ketika Eropa, Inggris dan Prancis belum muncul sebagai 

negara yang berpengaruh dalam politik internasional. Bahkan kerajaan Utsmani 

menguasai daratan Eropa dan Istanbul sampai ke pintu gerbang kota Wina. 

Adapun India dengan berdirinya kerajaan Mughal merupakan negara kedua dari 

tiga negara besar tersebut di atas. Delhi merupakan pusat kekuasaan dan 

kebudayaan Islam di dunia Islam bagian Timur.56

Steenbrink sebagaimana dikutip oleh Haidar Putra Daulay menyebutkan 

ada beberapa faktor pendorong bagi pembaruan pendidikan Islam di Indonesia 

pada permulaan abad kedua puluh, yaitu:

a. Sejak tahun 1900 telah banyak pemikiran untuk kembali ke Al-Qur’an dan 

Sunah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan 

kebudayaan yang ada. Tema sentralnya adalah menolak taklid. Dengan 

kembali ke Al-Qur’an dan Sunah mengakibatkan perubahan dalam bermacam-

macam kebiasaan agama.

                                                          
56 Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran , (Bandung: Mizan. 1996), h. 

151.



37

b. Dorongan kedua, adalah sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial 

Belanda.

c. Dorongan ketiga, adalah upaya adanya usaha-usaha dari umat Islam untuk 

memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi.

d. Dorongan keempat, berasal dari pembaharuan pendidikan Islam. Dalam 

bidang ini cukup banyak orang dan organisasi Islam, tidak puas dengan 

metode tradisional dalam mempelajari Qur’an dan studi agama.57

Gagasan tentang pembaruan pendidikan Islam mempunyai akar historis 

dalam gagasan tentang pembaruan pendidikan Islam dan institusi Islam secara 

keseluruhan. Dengan kata lain, pembaruan pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan 

dengan kebangkitan gagasan dan program pembaruan Islam. Kerangka dasar yang 

berada dibalik pembaruan Islam secara keseluruhan adalah bahwa pembaruan 

pemikiran dan kelembagaan Islam merupakan prasyarat bagi kebangkitan umat 

Islam di masa modern. Oleh karena itu pemikiran dan kelembagaan Islam 

termasuk pendidikan haruslah diperbarui. Mempertahankan pemikiran dan 

kelembagaan Islam “tradisional” hanya akan memperpanjang nestapa ketidak 

berdayaan umat Muslim dalam berhadapan dengan kemajuan dan kemodernan.58

Gagasan pembaruan yang menemukan momentumnya sejak awal abad ke-

20 telah mengalami beberapa perubahan baik dalam bentuk kebangkitan agama, 

                                                          
57 H. Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 44.
58 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 31.
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perubahan, maupun perpecahan dengan munculnya beberapa tokoh-tokoh pembaru 

pemikiran Islam di Indonesia. Para pembaharu itu banyak bergerak dibidang 

organisasi sosial, pendidikan dan politik. Diantaranta Syekh Muhammad Jamil 

Jambek, Haji Karim Amirullah dan Zainuddin Labai Yunusi, yang kesemuanya 

dari Minangkabau.

Dila diklasifikasikan bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam pada 

masa penjajahan Belanda pada awal dan pertengahan abad ke-20, adalah:

a. Lembaga pendidikan pesantren yang masih berpegang secara utuh kepada 

budaya dan tradisi pesantren, yakni mengajarkan kitab-kitab klasik semata-

mata.

b. Lembaga pendidikan sekolah-sekolah Islam, di lembaga ini di samping 

mengajarkan ilmu-ilmu umum sebagai materi pokoknya, juga mengajarkan 

ilmu-ilmu agama.

c. Lembaga pendidikan madrasah, lembaga ini adalah mencoba mengadopsi 

sistem pesantren dan sekolah, dengan menampilkan sistem baru. Ada unsur-

unsur yang diambil dari pesantren dan ada pula unsur-unsur yang diambil dari 

sekolah.59

Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia ini dimulai dengan munculnya 

sekolah Adabiyah. Sekolah ini setara dengan sekolah HIS, yang di dalamnya 

agama dan Qur’an diajarkan secara wajib. Pada tahun 1915, sekolah ini menerima 

subsidi dari pemerintah dan mengganti namanya menjadi Hollandsch Maleische 
                                                          

59 H. Haidar Putra Daulay,Op.Cit, h. 36.
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School Adabiyah.60 Menurut Muhammad Yunus  sekolah Adabiyah ini adalah 

sekolah (agama) yang pertama memakai sistem klasikal, berbeda dengan 

pendidikan di surau-surau yang tidak berkelas-kelas, tidak memakai bangku, meja, 

papan tulis, hanya duduk bersila saja.61

2. Pola-pola Pembaruan dalam Pendidikan Islam

Dengan memperhatikan berbagai macam sebab kelemahan dan 

kemunduran umat Islam sebagaimana nampak pada masa sebelumnya dan dengan 

memperhatikan sebab-sebab kemajuan dan kekuatan yang dialami oleh bangsa-

bangsa Eropa maka pada garis besarnya terjadi tiga pola pemikiran pembaharuan 

pendidikan Islam. Di antaranya:

a. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan 

modern

Golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat, pada 

dasarnya mereka berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup 

yang di alami oleh orang Barat adalah sebagai hasil dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Mereka juga berpendapat 

bahwa apa yang dicapai oleh bangsa-bangsa Barat sekarang tidak lain adalah 

merupakan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang pernah 

berkembang di dunia Islam. Atas dasar demikian maka untuk mengembalikan 

                                                          
60 Ibid, h. 44.
61 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 

1979), h. 63.
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kekuatan dan kejayaan umat Islam, sumber kekuatan dan kesejahteraan tersebut 

harus dikuasai kembali.

Dalam hal ini usaha pembaharuan pendidikan Islam adalah dengan jalan

mendirikan sekolah-sekolah dengan pola sekolah Barat, baik sistem maupun isi

pendidikannya. Disamping itu pengiriman pelajar-pelajar ke dunia Barat terutama

ke Perancis untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern tersebut

banyak dilakukan oleh penguasa-penguasa diberbagai negeri Islam.

Pembaharuan pendidikan Islam dengan pola Barat ini mulanya timbul di

Turki Usmani pada akhir abad ke 11 H/17 M setelah mengalami kalah perang

dengan berbagai Negara Eropa Timur pada masa itu, yang merupakan benih bagi

timbulnya usaha sekularisasi Turki yang berkembang kemudian dan membentuk

Turki modern Sultan Mahmud II (yang memerintah Turki Usmani 1807-1839 M)

adalah pelopor pembaharuan pendidikan di Turki.

Sultan Mahmud II sadar bahwa pendidikan madrasah tradisional ini tidak 

sesuai lagi dengan tuntutan zaman abad kesembilan belas. Sultan Mahmud II

mengeluarkan perintah supaya anak sampai umur dewasa jangan dihalangi masuk

madrasah. Selain itu Sultan Mahmud II juga mengirimkan siswa-siswa ke Eropa

untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi langsung dari sumber

pengembangan. Setelah mereka pulang ke tanah air mereka banyak berpengaruh

terhadap usaha-usaha pembaharuan pendidikan. Dari mereka ini pula

berkembangnya paham sekularisme di Turki kemudian diterapkan secara mantap

sekarang ini.
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Pola pembaharuan pendidikan yang berorientasi ke Barat ini, juga Nampak

dalam usaha Muhammad Ali Pasya di Mesir, yang berkuasa pada tahun 1805-

1848. Muhammad Ali Pasya dalam rangka memperkuat kedudukannya dan

sekaligus melaksanakan pembaharuan pendidikan di Mesir, mengadakan

pembaharuan dengan jalan mendirikan berbagai macam sekolah yang meniru

sistem pendidikan dan pengajaran Barat.62

b. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber Islam yang

murni.

Pola ini berpandangan bahwa sesungguhnya Islam sendiri merupakan

sumber bagi kemajuan dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan

modern. Islam sendiri sudah penuh dengan ajaran-ajaran dan pada hakekatnya

mengandung potensi untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan serta kekuatan

bagi umat manusia. Dalam hal ini Islam telah membuktikannya pada masa-masa

kejayaannya.63

Menurut analisa mereka diantara sebab-sebab kelemahan umat Islam

adalah karena mereka tidak lagi melaksanakan ajaran agama Islam secara

semestinya. Ajaran-ajaran Islam yang menjadi sumber kemajuan dan kekuatan

ditinggalkan dan menerima ajaran ajaran-ajaran Islam yang tidak murni lagi. Hal

tersebut memicu mandegnya filsafat Islam, ditinggalkannya pola pemikiran 

nasional dan kehidupan umat Islam telah diwarnai oleh pola kehidupan yang 

                                                          
62 Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: 1986), h. 116-120.
63 Fadil SJ. Pasang Surut Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah, (Malang: UIN Malang 

Press, 2008), h. 246-247.
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bersifat pasif. Disamping itu, dengan mandeknya perkembangan fiqih yang 

ditandai penutupan pintu ijtihad, umat Islam telah kekurangan daya untuk 

mengatasi problematika hidup yang menantangnya sebagai akibat dari perubahan 

dan perkembangan zaman.

Padahal dalam Al-Qur’an sendiri Allah Swt. telah memperingatkan kaum 

muslimin, yang berbunyi:

         

      

Artinya:“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’ 4:9)

Dari ayat tersebut dapat kita pahami, pentingnya memiliki generasi yang tangguh, 

yang cerdas dan kuat dalam menghadapi tantangan, baik berupa tantangan dari 

kaum kafir maupun tantangan perkembangan zaman. 

Pola pembaharuan ini di rintis oleh Muhammad bin Abd Al-Wahab,

kemudian dicanangkan kembali oleh Jamaludin al-Afghani dan Muhammad

Abduh. Menurut Jamaludin al-Afghani, pemurnian ajaran agama Islam dengan

kembali ke Al-Qur’an dan Al-Hadist dalam arti yang sebenarnya tidaklah

mungkin. Ia berkeyakinan bahwa Islam adalah sesuai dengan semua bangsa,

semua zaman dan semua keadaan.
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Menurut Muhammad Abduh, bahwa pengetahuan modern dan Islam adalah 

sejalan dan sesuai, karena dasar ilmu pengetahuan modern adalah sunnatulah 

sedangkan dasar Islam adalah wahyu Allah swt. Kedua-duanya berasal dari Allah 

swt. Oleh karena itu umat Islam harus menguasai keduanya.64

c. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada Nasionalisme

Rasa nasionalisme timbul bersamaan dengan berkembangnya pola

kehidupan modern dan di mulai dari Barat. Bangsa-bangsa Barat mengalami

kemajuan rasa nasionalisme yang kemudian menimbulkan kekuatan-kekuatan

politik yang berdiri sendiri. Keadaan tersebut mendorong pada umumnya bangsa-

bangsa Timur dan bangsa terjajah lainnya untuk mengembangkan nasionalisme

masing-masing. Umat Islam mendapati kenyataan bahwa mereka terdiri dari

berbagai bangsa yang berbeda latar belakang dan sejarah perkembangan

kebudayaannya. Mereka pun hidup bersama dengan orang-orang yang beragama

lain tapi sebangsa. Inilah yang juga mendorong perkembangannya rasa

nasionalisme di dunia Islam.

Disamping itu, adanya keyakinan dikalangan pemikir-pemikir

pembaharuan di kalangan umat Islam, bahwa pada hakekatnya ajaran Islam bisa 

diterapkan dan sesuai dengan segala jaman dan tempat. Oleh karena itu, ide

pembaharuan yang berorientasi pada nasionalisme ini dianggap sesuai dengan

ajaran Islam.

                                                          
64 Widda Djuhan, Sejarah Pendidikan Islam Klasik, (Ponorogo: LPPI STAIN, 2010), h. 69-

70.
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Ide kebangsaan atau nasionalisme inilah yang pada tahap perkembangan

berikutnya mendorong timbulnya usaha-usaha merebut kemerdekaan dan

mendirikan pemerintahan sendiri di kalangan bangsa-bangsa pemeluk Islam.

Dalam bidang pendidikan umat Islam yang telah membentuk pemerintahan

nasional tersebut mengembangkan sistem dan pola pendidikan nasionalnya

sendiri-sendiri.65

B. Tinjauan tentang Pondok Pesantren

1. Pondok Pesantren dalam Tinjauan Definitif

Menurut pendapat para ilmuwan, istilah pondok pesantren adalah 

merupakan dua istilah yang mengandung satu arti. Orang Jawa menyebutnya 

“pondok” atau “pesantren”. Sering pula menyebut sebagai pondok pesantren. 

Istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang 

disebut pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu atau barangkali 

berasal dari bahasa Arab “funduq” artinya asrama besar yang disediakan untuk 

persinggahan.

Jadi pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapat 

awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi pe-santria-an yang bermakna kata 

“shastri” yang artinya murid. Sedang C.C. Berg. berpendapat bahwa istilah 

pesantren berasal dari kata shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang 

tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab-kitab suci 
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agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci,

buku-buku suci agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.66

Dari pengertian tersebut berarti antara pondok dan pesantren jelas 

merupakan dua kata yang identik (memiliki kesamaan arti), yakni asrama tempat 

santri atau tempat murid atau santri mengaji.

Sedangkan secara terminologi pengertian pondok pesantren dapat penulis 

kemukakan dari pendapatnya para ahli antara lain:

M. Dawam Rahardjo memberikan pengertian pesantren sebagai sebuah 

lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, itulah identitas pesantren pada 

awal perkembangannya. Sekarang setelah terjadi banyak perubahan di masyarakat, 

sebagai akibat pengaruhnya, definisi di atas tidak lagi memadai, walaupun pada 

intinya nanti pesantren tetap berada pada fungsinya yang asli, yang selalu 

dipelihara di tengah-tengah perubahan yang deras. Bahkan karena menyadari arus 

perubahan yang kerap kali tak terkendali itulah, pihak luar justru melihat 

keunikannya sebagai wilayah sosial yang mengandung kekuatan resistensi 

terhadap dampak modernisasi.67

Pesantren sebagai suatu lembaga keagamaan mengajarkan 

mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam keadaan semacam ini masih 

terdapat pada pesantren-pesantren di Pulau Jawa dan Pulau Madura yang bercorak 

tradisional. Namun pesantren yang modern tidak hanya mengajarkan agama saja, 

                                                          
66 Yasmadi, Modernisasi Pesantren: Kritik nurcholish Madjid terhadap Pendidikan Islam 

Tradisional, cet. ke- 2, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 62.
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tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum, keterampilan dan sebagainya, 

sebagaimana yang kita ketahui pada Peranan Pondok Pesantren Gontor, yang 

sudah menerapkan sistem dan metode yang menggabungkan antara sistem 

pengajaran non klasikal (tradisional) dan sistem klasikal (sekolah).

Dari uraian panjang lebar di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengertian pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan keagamaan 

yang berusaha melestarikan, mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam serta 

melatih para santri untuk siap dan mampu mandiri.

Atau dapat juga diambil pengertian dasarnya sebagai suatu tempat dimana 

para santri belajar pada seseorang kyai untuk memperdalam atau memperoleh 

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

santri dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun akhirat.

2. Pondok Pesantren dalam Tinjauan Historis

Pada mulanya, pesantren merupakan lembaga pendidikan penyiaran agama 

Islam konon tertua di Indonesia. Berbanding lurus dengan dinamika kehidupan 

masyarakat, fungsi itu telah berkembang menjadi semakin kaya dan bervariasi, 

walaupun pada intinya tidak lepas dari fungsi yang mula-mula.68

Banyak sekali asal usul berdirinya sebuah pondok pesantren. Pada 

umumnya lembaga ini berdiri karena masyarakat mengakui keunggulan sosok kyai 

dalam ketinggian ilmu dan kepribadian yang arif. Kemudian mereka 

mendatanginya dan belajar bersama untuk memperoleh ilmu tersebut. Masyarakat 
                                                          

68 Dawam Rahardjo (ed), Pesantren dan Pembaharuan, (Jakarta: LP3S, 1985), h. 2.
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ada yang berasal dari lingkungan sekitar dan luar daerah. Sehingga mereka 

membangun bangunan di dekat rumah kyai sebagai tempat tinggal.

Berdirinya suatu pesantren mempunyai latar belakang yang berbeda, yang 

pada intinya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang haus akan ilmu. Pada 

umumnya diawali karena adanya pengakuan dari suatu masyarakat tentang sosok 

kyai yang memiliki kedalaman ilmu dan keluhuran budi. Kemudian masyarakat 

belajar kepadanya baik dari sekitar daerahnya, bahkan luar daerah. Oleh karena itu 

mereka membangun tempat tinggal disekitar tempat tinggal Kyai.

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, pendidikan Islam merupakan 

kepentingan tinggi bagi kaum muslimin. Tetapi hanya sedikit sekali yang dapat 

kita ketahui tentang perkembangan pesantren di masa lalu, terutama sebelum 

Indonesia dijajah Belanda, karena dokumentasi sejarah sangat kurang. Bukti yang 

dapat kita pastikan menunjukkan bahwa pemerintah penjajahan Belanda memang 

membawa kemajuan teknologi ke Indonesia dan memperkenalkan sistem dan 

metode pendidikan baru. Namun, pemerintahan Belanda tidak melaksanakan 

kebijaksanaan yang mendorong sistem pendidikan yang sudah ada di Indonesia, 

yaitu sistem pendidikan Islam. Malah pemerintahan penjajahan Belanda membuat 

kebijaksanaan dan peraturan yang membatasi dan merugikan pendidikan Islam. Ini 

bisa kita lihat dari kebijaksanaan berikut.

Pada tahun 1882 pemerintah Belanda mendirikan Priesterreden

(Pengadilan Agama) yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan 

pendidikan pesantren. Tidak begitu lama setelah itu, dikeluarkan Ordonansi tahun 
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1905 yang berisi peraturan bahwa guru-guru agama yang akan mengajar harus 

mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Peraturan yang lebih ketat lagi dibuat 

pada tahun 1925 yang membatasi siapa yang boleh memberikan pelajaran mengaji. 

Akhirnya, pada tahun 1932 peraturan dikeluarkan yang dapat memberantas dan 

menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau yang memberikan 

pelajaran yang tak disukai oleh pemerintah.69

Peraturan-peraturan tersebut membuktikan ketidakadilan kebijakan 

pemerintah penjajahan Belanda terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Namun 

demikian, pendidikan pondok pesantren juga menghadapi tantangan pada masa 

kemerdekaan Indonesia. Setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949, 

pemerintah Republik Indonesia mendorong pembangunan sekolah umum seluas-

luasnya dan membuka secara luas jabatan-jabatan dalam administrasi modern bagi 

bangsa Indonesia yang terdidik dalam sekolah-sekolah umum tersebut. Dampak 

kebijaksanaan tersebut adalah bahwa kekuatan pesantren sebagai pusat pendidikan 

Islam di Indonesia menurun. Ini berarti bahwa jumlah anak-anak muda yang dulu 

tertarik kepada pendidikan pesantren menurun dibandingkan dengan anak-anak 

muda yang ingin mengikuti pendidikan sekolah umum yang baru saja diperluas. 

Akibatnya, banyak sekali pesantren-pesantren kecil mati sebab santrinya kurang 

cukup banyak.70

                                                          
69 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Op.Cit., 41.
70 Ibid.
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Jika kita melihat peraturan-peraturan tersebut baik yang dikeluarkan 

pemerintah Belanda selama bertahun-tahun maupun yang dibuat pemerintah RI, 

memang masuk akal untuk menarik kesimpulan bahwa perkembangan dan 

pertumbuhan sistem pendidikan Islam, dan terutama sistem pesantren, cukup pelan 

karena ternyata sangat terbatas. Akan tetapi, apa yang dapat disaksikan dalam 

sejarah adalah pertumbuhan pendidikan pesantren yang kuatnya dan pesatnya luar 

biasa. Seperti yang dikatakan Zuhairini, ternyata “jiwa Islam tetap terpelihara 

dengan baik” di Indonesia.71

3. Unsur-Unsur Pondok Pesantren

Ada beberapa aspek yang merupakan elemen dasar dari pesantren yang 

perlu dikaji lebih mendalam mengingat pesantren merupakan sub kultur dalam 

kehidupan masyarakat kita sebagai suatu bangsa. Walaupun pesantren dikatakan 

sebagai sub kultur, sebenarnya belum merata dimiliki oleh kalangan pesantren 

sendiri karena tidak semua aspek di pesantren berwatak sub kulturil. Bahkan 

aspek-aspek utamanya pun ada yang bertentangan dengan adanya batasan-

batasannya yang biasanya diberikan kepada sebuah sub kultur.

Namun di lain pihak beberapa aspek utama dari kehidupan pesantren yang 

dianggap mempunyai watak sub kulturil ternyata hanya tinggal terdapat dalam 

rangka idealnya saja dan tidak didapati pada kenyataan, karena itu hanya kriteria 

paling minim yang dapat dikenakan pada kehidupan pesantren untuk dapat 

                                                          
71 Zuhairini dkk, Op.Cit., h. 150.
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menganggapnya sebagai sebuah sub kultur. Kriteria itu diungkapkan oleh 

Abdurrahman Wahid sebagai berikut:

a. Eksistensi pesantren sebagai sebuah lembaga kehidupan yang menyimpang 
dari pola kehidupan umum di negeri ini.

b. Terdapatnya sejumlah penunjang yang menjadi tulang kehidupan
pesantren.

c. Berlangsungnya proses pembentukan tata nilai yang tersendiri dalam 
pesantren, lengkap dengan simbol-simbolnya.

d. Adanya daya tarik keluar, sehingga memungkinkan masyarakat sekitar 
menganggap pesantren sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di 
masyarakat itu sendiri.

e. Berkembangnya suatu proses pengaruh mempengaruhi dengan masyarakat 
di luarnya, yang akan berkulminasi pada pembentukan nilai-nilai baru yang 
secara universal diterima oleh kedua belah pihak.72

Dengan demikian dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren 

sekurang-kurangnya ada unsur-unsur: kyai yang mengajar dan mendidik serta jadi 

panutan, santri yang belajar kepada kyai, masjid sebagai tempat penyelenggaraan 

pendidikan dan shalat jamaah, dan asrama tempat tinggal santri. Sementara itu 

menurut Zamakhsyari Dhofier ada lima elemen utama pesantren yaitu pondok, 

masjid, santri, kyai, dan pengajaran kitab-kitab klasik.73

Elemen-elemen tersebut antara lain ialah:

1. Pondok atau asrama

Sebuah pesantren pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan 

Islam tradisional, dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah 

pimpinan dan bimbingan seorang kyai. Asrama tersebut berada dalam 

lingkungan kompleks pesantren dimana kyai menetap. Pada pesantren 
                                                          

72 M. Dawam Rahardjo, Pesantren dan Pembaharuan, Opt. Cit, hal. 40.
73 Zamakhsyari Dhofier, Op.Cit., h. 44.
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terdahulu pada umumnya seluruh komplek adalah milik kyai, tetapi dewasa 

ini kebanyakan pesantren tidak semata-mata dianggap milik kyai saja, 

melainkan milik masyarakat. Ini disebabkan karena kyai sekarang 

memperoleh sumber-sumber untuk mengongkosi pembiayaan dan 

perkembangan pesantren dari masyarakat. Walaupun demikian kyai tetap 

mempunyai kekuasaan mutlak atas dasar pengurusan kompleks pesantren 

tersebut. 

Pondok bagi para santri merupakan ciri khas yang khusus dari tradisi 

pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional di 

masjid-masjid yang berkembang dikebanyakan wilayah Islam di negara-

negara lain. Pondok sebagai tempat latihan bagi para santri agar mampu hidup 

mandiri dalam masyarakat. 

2. Masjid

Masjid berasal dari bahasa Arab “sajada-yasjudu-sujuudan” dari kata 

dasar itu kemudian dimasdarkan menjadi “masjidan” yang berarti tempat 

sujud atau setiap ruangan yang digunakan untuk beribadah.74 Menurut M. 

Quraish Shihab, masjid dalam akar kata “sajada” mengandung arti patuh, 

taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takdzim. Sedangkan secara 

terminologis, masjid merupakan tempat aktifitas manusia yang mencerminkan 

kepatuhan kepada Allah.75

                                                          
74 Al-Munjid fi al-Lughah wal adab wal ulum, Beirut, cet. XVIII, 1958, h. 321.
75 M, Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’ani, (Bandung: Mizan 1996) cet.2, h. 459.
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Masjid juga bisa berarti tempat shalat berjamaah. Fungsi masjid dalam 

pesantren bukan hanya sebagai tempat untuk shalat saja, melainkan sebagai 

pusat pemikiran segala kepentingan santri termasuk pendidikan dan 

pengajaran.

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan 

pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para 

santri terutama dalam praktek shalat, khutbah dan pengajaran kitab-kitab 

klasik (kuning). Pada sebagian pesantren masjid juga berfungsi sebagai tempat 

i’tikaf, melaksanakan latihan-latihan (riyadhah) atau suluh dan dzikir maupun 

amalan-amalan lainnya dalam kehidupan thariqat dan sufi.

Upaya menjadikan masjid sebagai pusat pengkajian dan pendidikan 

Islam berdampak pada tiga hal. Pertama, mendidik anak agar tetap beribadah 

dan selalu mengingat Allah. Kedua, menanamkan rasa cinta pada ilmu 

pengetahuan menumbuhkan solidaritas sosial yang tinggi sehingga bisa 

menyadarkan hak-hak dan kewajiban manusia. Ketiga, memberikan 

ketenteraman, kedamaian, kemakmuran dan  potensi-potensi positif melalui 

pendidikan kesabaran, keberanian, dan semangat dalam hidup beragama.76

3. Santri

Adanya santri merupakan unsur penting, sebab tidak mungkin dapat 

berlangsung kehidupan pesantren tanpa adanya santri. Seorang alim tidak dapat

                                                          
76 Amien Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan 

Tantangan Kompleksitas Global (Jakarta: IRD PRESS, 2004). h. 34.
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disebut dengan kyai jika tidak memiliki santri. Biasanya terdapat dua jenis 

santri, yaitu:

a. Santri mukim, yaitu santri yang datang dari jauh dan menetap di

lingkungan pesantren. Santri mukim yang paling lama biasanya diberi

tanggung jawab untuk mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari dan

membantu kyai untuk mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar 

dan menengah.

b. Santri Kalong, yaitu santri-santri berasal dari desa sekitar pesantren dan

tidak menetap di pesantren, mereka mengikuti pelajaran dengan berangkat 

dari rumahnya dan pulang ke rumahnya masing-masing seusai pelajaran 

diberikan.

4. Kyai

Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. 

Biasanya kyai itulah sebagai pendiri pesantren sehingga pertumbuhan 

pesantren tergantung pada kemampuan kyai sendiri. Dalam bahasa Jawa kata 

kyai dapat dipakai untuk tiga macam jenis pengertian yang berbeda 

sebagaimana dinyatakan oleh Hasyim Munif, yaitu:

a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang tertentu yang dianggap

keramat. Umpamnya “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan  

kereta emas yang ada di keraton Yogyakarta.

b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.

c. Gelar yang diberikan masyarakat kepada orang ahli ilmu.
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Menurut Manfred Ziemek bahwa kyai merupakan gelar oleh seorang 

tokoh ahli agama, pimpinan pondok pesantren, guru dalam rangka ceramah, 

pemberi pengajian dan penafsir tentang peristiwa-peristiwa penting di dalam 

masyarakat sekitar.77

5. Pengajaran Kitab-kitab Klasik

Elemen lain yang sudah menjadi tradisi di pesantren adalah adanya 

pengajaran kitab-kitab Islam klasik yang dikarang oleh ulama-ulama besar 

terdahulu tentang berbagai macam ilmu pengetahuan agama Islam dan bahasa 

Arab. Kitab klasik yang diajarkan di pesantren terutama bermadzab 

Syafi’iyah.

Pengajaran kitab klasik ini bukan hanya sekedar mengikuti tradisi 

pesantren pada umumnya tetapi mempunyai tujuan tertentu untuk mendidik 

calon ulama’ yang mempunyai pemahaman komprehensif terhadap ajaran 

agama Islam.

Menurut keyakinan yang berkembang di pesantren dipelajari kitab-

kitab kuning yang merupakan jalan untuk memahami keseluruh ilmu agama 

Islam. Dalam pesantren masih terhadap keyakinan yang kokoh bahwa ajaran-

ajaran yang terkandung dalam kitab kuning tetap merupakan pedoman dan 

kehidupan yang sah dan relevan. Sah artinya bahwa ajaran itu bersumber pada 

kitab Allah (Al-Qur’an) dan Sunnah Rasul (Hadits). Relevan artinya bahwa 

                                                          
77 Zamakhsyari Dhofier, Op.Cit., h. 55.
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ajaran itu masih tetap mempunyai kesesuaian dan berguna untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Keseluruhan kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat 

digolongkan menjadi delapan kelompok sebagaimana M. Hasyim Munif 

mengemukakan:

a. Nahwu (syntax) dan Shorof (morfologi), misalnya kitab Jurumiyah, 

Imrithy, Alfiyah dan Ibu Aqil.

b. Fikih (tentang hukum-hukum agama atau Syari’ah), misalnya kitab Fathul 

Qorib, Sulam Taufiq, Al Umm dan Bidayatul Mujtahid.

c. Usul Fikih (tentang pertimbangan penetapan hukum Islam atau Syari’at), 

misalnya Mabadi’ul Awaliyah.

d. Hadits, misalnya Bulughul Maram, Shahih Bukhori, Shahih Muslim dan 

sebagainya.

e. Aqidah atau Tauhid atau Ushuludin (tentang pokok-pokok keimanan), 

misalnya Aqidathul Awam, Ba’dul Amal.

f. Tafsir pengetahuan tentang makna dan kandungan Al-qur’an, misalnya 

Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Maraghi.

g. Tasawuf dan etika (tentang sufi atau filsafat Islam), misalnya kitab Ihya’ 

Ulumuddin.

h. Tarikh, misalnya kitab Khulashatun Nurul Yaqin.78

                                                          
78 Departemen Agama, Op.Cit, h. 33-35, lihat Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, 

Op.Cit.,h.145-168.
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4. Pendidikan Pondok Pesantren

1. Model Pendidikan Pesantren

Sejak lahirnya Islam yang dibawa Rasulullah pusat pendidikan Islam 

adalah masjid atau rumah sang guru, di mana murid-murid duduk di lantai, 

menghadapi sang guru, dan belajar mengaji. Waktu mengajar pun biasanya 

diberikan pada waktu malam hari agar tidak mengganggu pekerjaan orang tua 

sehari-hari. Menurut Zuhairini, tempat-tempat pendidikan Islam nonformal 

seperti inilah yang “menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan pondok 

pesantren”79. Ini berarti bahwa sistem pendidikan di langgar atau masjid, hanya 

lebih intensif dan dalam waktu yang lebih lama.

Penyelenggaraan pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan 

komunitas tersendiri dibawah pimpinan kyai atau ulama, dibantu seorang atau 

beberapa ustadz (pengajar) yang hidup ditengah-tengah para santri dengan 

masjid atau surau sebagai pusat peribadatan, gedung-gedung sekolah atau 

ruang-ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar serta pondok-

pondok sebagai tempat tinggal para santri. Kegiatan pendidikannya pun 

diselenggarakan menurut aturan pesantren itu sendiri dan didasarkan atas 

prinsip keagamaan.80

                                                          
79 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, Op.Cit., h.212.
80 Ngarifin Shiddiq, Humanisme Pendidikan Pesantren, (Wonosobo: Jurnal UNSIQ , tt).h. 6.
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2. Tujuan Pendidikan Pesantren

Tujuan pendidikan pesantren menurut Nurcholish Madjid secara umum 

diserahkan kepada proses improvisasi menurut perkembangan pesantren yang 

dipilih sendiri oleh Kyai atau bersama-sama pembantunya secara intuitif. 

Tujuan umum pesantren adalah untuk mendidik dan meningkatkan ketakwaan 

dan keilmuan seseorang sehingga dapat mencapai manusia insan kamil. Hal itu 

akan lebih laras apabila aspek humanistik berusaha memberikan pengalaman 

yang memuaskan secara pribadi bagi setiap santri, dan aspek teknologi yang 

memanfaatkan proses teknologi untuk menghasilkan calon ulama yang kaffah 

dapat direalisasikan sebagai tambahan tujuan pendidikan pesantren. Selaras 

dengan Al-Qur’an yang memberikan perhatian seimbang anatara kepentingan 

duniawi dan ukhrawi (QS. 28:77), yakni agar gemar bekerja keras dalam 

menuntut ilmu sehingga mencapai kemajuan dan kemahiran (QS. 13:11 dan 

QS. 94:7). Di samping yang umum, perlu adanya tujuan khusus yang justru 

mengarah pada tujuan lokal yang sesuai dengan situasi dan kondisi pesantren 

berada.

3. Proses Pembelajaran

Dalam pesantren pola hidup bersama antara santri dengan kyai dan masjid 

merupakan pusat aktifitas suatu sistem pendidikan yang khas yang tidak ada 

dalam lembaga pendidikan lain. Keunikan lain yang terdapat dalam sistem 

pendidikan pesantren adalah tentang metode pengajarannya, yaitu sorogan, 

wetonan, dan bandongan.
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Ketiga sistem tersebut merupakan sistem yang pertama kali dipergunakan 

dalam pondok pesantren. Dalam sistem ini tidak ada teknik pengajaran yang 

dijabarkan dalam bentuk kurikulum dan tak ada jenjang tingkatan pendidikan 

yang ditentukan. Sedang banyak atau sedikitnya pelajaran yang diperoleh para 

santri menurut pola pembinaan kyai dan ketentuan para santri. Evaluasi hasil 

pendidikannya dilakukan oleh santri yang bersangkutan. 

Dalam sistem ini santri mempunyai kebebasan dalam memilih mata 

pelajarannya dan menentukan kehadiran tingkat pelajaran, sikap dalam 

mengikuti pelajaran dan waktunya belajar. Santri merasa puas dan cukup 

ilmunya akan meninggalkan pesantren untuk pulang ke kampung halamannya 

atau pergi belajar ke pondok lain untuk menambah ilmu dan pengalamannya.

Ada dua metode yang digunakan dalam sistem non klasikal ini, yaitu:

1. Metode Sorogan atau cara belajar individual

Dalam metode ini setiap santri memperoleh kesempatan sendiri untuk 

memperoleh pelajaran secara langsung dari kyai. Tentang metode sorogan 

ini digambarkan oleh Dawam Rahardjo sebagai berikut:

Para santri menghadap guru atau kyai seorang demi seorang dengan 
membawa kitab yang akan dipelajarinya, kemudian guru membacakan 
pelajaran yang berbahasa Arab itu kalimat demi kalimat, kemudian 
menterjemahkan dan menerangkanannya. Santri menyimak dan mengasahi 
dengan memberi catatan pada kitabnya untuk mensyahkan bahwa ilmu itu 
sudah diberikan oleh guru atau kyai.81

                                                          
81 M. Dawam Rahardjo, Pergaulan dunia Pesantren, (Jakarta: P3M, 1985), h. VII.
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Istilah sorogan tersebut mungkin berasal dari kata sorog (Jawa) yang berarti 

menyodorkan. Sebab, setiap santri menyodorkan kitabnya di hadapan guru 

atau kyainya. Metode sorogan ini terbukti sangat efektif sebagai taraf pemula 

bagi seorang santri yang bercita-cita menjadi seorang alim. Di samping itu 

metode ini memungkinkan bagi seorang guru atau ustadz untuk mengawasi, 

menilai dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang santri dalam 

menguasai bahasa Arab atau kitab-kitab yang diajarkan.

2. Metode Bandongan atau Waton (Khalaqah atau Klasikal)

Dalam metode ini sering disebut dengan sistem melingkar atau 

lingkaran, yang mana para santri duduk di sekitar kyai dengan membentuk 

lingkaran. Kyai mengajarkan kitab tertentu kepada sekelompok santri yang 

masing-masing memegang kitab sendiri. 

Tentang metode ini, Zamakhsyari Dhofier menyatakan sebagai 

berikut:

Sekelompok murid yang berjumlah antara lima sampai lima ratus orang 
mendengarkan seorang guru atau kyai yang membaca, menterjemahkan 
dan menerangkan dan seringkali memberikan ulasan buku-buku Islam
yang berbahasa Arab, dan setiap murid membuat catatan baik mengenai 
arti maupun keterangannya yang dianggap agak sulit.82

Dalam khalaqah ini para santri didorong untuk belajar sendiri 

secara mandiri. Santri yang mempunyai kecerdasan tinggi tentu akan cepat 

menjadi alim. Melalui pengajaran secara khalaqah ini dapat diketahui 

                                                          
82 Zamakhsyari Dhofier, Op.Cit., h. 28.
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kemampuan para santri pemula dan secara tidak langsung akan teruji 

kealiman serta kepandaiannya.

Dalam perkembangannya di samping mempertahankan sistem 

ketradisionalannya, juga mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan 

madrasah. Pengembangan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan 

yang terjadi di masyarakat, serta untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat yang semakin maju dalam bidang pendidikan. Perubahan itu bisa 

bersifat memperbaharui atau bisa juga upaya untuk menyempurnakan sistem 

lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat. 

Perubahan dalam sistem pendidikan adalah mengubah dari sistem non 

klasikal (sorogan, bandongan atau wetonan), menjadi sistem klasikal yaitu 

mulai dimasukkan sistem madrasah pada pondok pesantren dengan berbagai 

jenjang pendidikan mulai tingkat Ibtidaiyah (SD), Tsanawiyah (SLTP), Aliyah 

(SMU) sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi. 

Kedua sistem tersebut memepunyai perbedaan, pada sistem madrasah 

terkesan lebih maju dan modern karena adanya sistem klasikal, pelajaran 

umum, pendidikan keterampilan (seperti PKK, jahit menjahit, perkoperasian 

atau mungkin juga pertanian, kerajinan, pertukangan dan sebagainya), 

pendidikan kesenian, pendidikan olah raga dan kesehatan, pendidikan 

kepramukaan serta memakai bahasa pengantar menggunakan bahasa Indonesia. 

Sedang dalam sistem pokok pesantren (non klasik), meskipun tidak didapatkan 

seperti sistem yang terdapat pada sistem madarasah, namun memiliki kelebihan 
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dan keahlian yaitu biasa mengajarkan pengetahuan agama secara lebih 

mendalam.

Dengan melakukan perubahan semacam itu yakni dengan memasukkan 

sistem klasikal kedalam pondok pesantren sudah barang tentu akan 

mempengaruhi sistem pendidikannya.

Adapun mengenai gambaran sistem pendidikan Nasional, sebagaimana 

dijelaskan oleh M Habib Chirzin sebagai berikut:

Sistem madrasah atau klasikal yaitu dengan menggunakan alat peraga, 
evaluasi dengan berbagai variasinya dan juga latihan-latihan ,prinsip-prinsip 
psikologi perkembangan pendidikan dan proses belajar mulai diterapkan, dan 
metode pengajaran baru pada masing-masing fakultas dipraktekkan. Kenaikan 
kelas/tingkat pembahasan masa sekolah/balajar diadakan sembari administrasi 
sekolah pun dilaksanakan dalam organisasi yang tertib.83

Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas pada sistem ini sebagaimana 

diungkapkan oleh M. Chirzin, yaitu dalam sistem klasikal ini sudah 

menggunakan alat peraga sebagai penunjang proses belajar mengajarnya. 

Evaluasi dilaksanakan secara terencana. Menerapkan psikologi perkembangan 

dalam menghadapi anak didik berbagai metode dalam mengajar dan 

pembatasan masa belajar dan penjejangan sudah jelas, serta administrasi 

sekolah tertib dan teratur.

Pesantren yang menggunakan sistem klasikal ini sudah banyak mengadopsi 

sistem pendidikan modern meskipun masih nampak karakteristik aslinya yang 

membedakan dirinya dengan lembaga-lembaga yang lain, sehingga variasi 
                                                          

83 M. Dawam Rahardjo, Op. Cit., h. 89.
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sistem pendidikan yang dilaksanakan banyak kesamaannya dengan sistem 

pendidikan umum atau modern dan juga sudah dimasukkan mata pelajaran 

sebagai sistem pengetahuan bagi para santrinya serta untuk memperluas 

wawasan keilmuannya.

5. Pola Hidup Pondok Pesantren

Dalam pola hidup pondok pesantren yang terpenting bukanlah pelajaran 

semata-mata, melainkan juga jiwanya. Pondok pesantren sangat memperhatikan 

pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku. Pesantren 

merupakan tempat hidup bersama santri untuk belajar sosialisasi dengan 

kehidupan orang lain, melatih kemandirian, menumbuhkan sikap gotong-royong 

dan kebersamaan meskipun berasal dari berbagi daerah yang berbeda-beda. 

Pondok pesantren adalah sebuah kehidupan yang unik, sebagaimana dapat 

disimpulkan dari gambaran lahiriahnya. Pondok pesantren adalah sebuah 

kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan di sekitarnya. 

Dalam kompleks itu berdiri beberapa buah bangunan: rumah kediaman pengasuh 

(didaerah berbahasa Jawa disebut kyai, di daerah berbahasa Sunda anjengan, dan 

di daerah berbahasa Madura nun atau bendara disingkat ra); sebuah surau atau 

masjid, tempat pengajaran diberikan (bahasa Arab madrasah, yang juga terlebih 

sering mengandung konotasi sekolah); dan asrama tempat tinggal para siswa 

pesantren (santri). Dalam konteks ini perlu dikaji sejauh mana nilai-nilai 

dibeberapa tradisi yang berkembang di pesantren yang terkait dengan etika santri 

di pesantren untuk diaktualkan dalam masyarakat.
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Dalam banyak hal, gaya hidup pondok pesantren tidak banyak berubah dari 

waktu ke waktu, lebih mengedepankan aspek kesederhanaan, mekipun kehidupan 

di luar memberikan perubahan gaya hidup dan standar yang berbeda. Gaya hidup 

pesantren cenderung asketis (pertapaan). Menurut salah seorang pengasuh pondok 

pesantren di Jawa Timur bahwa gaya hidup asketis di pesantren akan 

mempersiapkan para santri untuk menjadi kaya atau miskin. 

Seluruh pola hidup santri di Pondok Pesantren didasarkan pada nilai-nilai 

yang dijiwai oleh suasana yang dapat dirangkum dalam panca jiwa hidup santri, 

lima prinsip hidup santri itu adalah :

1. Sikap Hormat dan Ta’dzim

Sikap horrnat, ta’dzim dan kepatuhan mutlak kepada kyai adalah salah 

satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan itu diperluas 

lagi, sehingga mencakup penghormatan kepada para ulama sebelumnya dan 

ulama yang mengarang kitab-kitab yang dipelajari. Kepatuhan ini, bagi 

pengamat luar, tampak Iebih penting daripada usaha menguasai ilmu; tetapi 

bagi kiai hal itu merupakan bagian integral dari ilmu yang akan dikuasai. 

Hasyim Asy'ari, foundingfather NU, dikenal sangat mengagumi tafsir 

Muhammad `Abduh, namun ia tidak suka santrinya membaca kitab tafsir 

tersebut. Keberatannya bukan terhadap rasionalisme `Abduh, tetapi ejekan yang 

ditunjukkannya terhadap ulama tradisional.84

                                                          
84 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren, (Yogyakarta: LkiS, 

2001), h. 88.
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Nilai-nilai etika atau moral lain yang ditekankan di pondok pesantren 

meliputi: persaudaraan Islam, keikhlasan, kesederhanaan, dan kemandirian. Di 

samping itu, pesantren juga menanamkan kepada santrinya kesalehan dan 

komitmen atas lima rukun Islam: syahadat (keimanan), shalat (ibadah lima kali 

sehari), zakat (pemberian), puasa (selama bulan Ramadhan), dan haji (ziarah ke 

Mekkah bagi yang mampu).

Guru-guru pondok pesantren menekankan kepada santrinya agama dan 

moralitas. Pendidikan etika atau moral dalam pengertian sikap yang baik perlu 

pengalaman sehingga pesantren berusaha untuk menciptakan lingkungan 

tempat moral keagamaan dapat dipelajari dan dapat pula dipraktikkan. 

Biasanya, para santri mempelajari moralitas saat mengaji dan kemudian diberi 

kesempatan untuk mempraktikkannya di sela-sela aktivitasnya di pesantren.

2. Persaudaraan

Sebagai contoh, shalat lima kali sehari adalah kewajiban dalam Islam, 

tetapi kadang belum menekankan pada pentingnya berjamaah. Bagaimanapun, 

berjamaah dianggap sebagai cara yang lebih baik dalam shalat dan pada 

umumnya diwajibkan oleh para pengasuh pondok pesantren. Sebuah pesantren 

yang tidak mewajibkan shalat jamaah dianggap bukan lagi pesantren yang 

sebenarnya.85

                                                          
85 Prof. Ronald Alan Lukens-Bull, Ph.D, Jihad Ala Pesantren di mata Antropolog Amerika, 

(Yogyakarta: Gama Media, 2004), h. 73.
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Para Kyai biasanya mengatakan bahwa praktik jama’ah ini mengajarkan 

persaudaraan dan kebersamaan, yaitu nilai-nilai yang harus ditumbuhkan dalam 

masyarakat Islam. Jika jamaah sekali dalam shalat Jum’at akan membentuk 

masyarakat yang solid, maka berjemaah tiap hari akan memperkuat tali 

persaudaraan. Di samping itu shalat jamaah juga mendidik model 

kepemimpinan. Jika mereka yang belakang sebagai makmum, melihat 

pemimpinnya (imam) membuat kesalahan, mereka akan mengingatkannya 

sambil berkata "Subhanallah" (segala puji bagi Allah), bukan protes, melainkan 

sebuah peringatan. Di sisi lain jika imam kentut sehingga batal wudlunya, ia 

berhenti dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil alih 

menjadi imam salat. Dengan begitu shalat tidak batal, tetap berlangsung dan 

kekompakan jamaah tetapi terlindungi. Dalam konteks politis, hal ini 

mendorong sinergi hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin.

3. Keikhlasan dan Kesederhanaan

Nilai seperti ikhlas dan kesederhanaan diajarkan spontan dan hidup 

dalam kebersamaan. Di kebanyakan pondok pesantren, santri tidur di atas lantai 

dalam satu ruangan yang mampu menampung delapan puluh santri. Sebuah 

kamar yang dirasa cocok untuk satu sampai dua orang, ternyata dihuni enam 

sampai delapan orang. Semakin populer pesantren, semakin banyak ruangan 

dihuni orang. Menu yang dimakan pun hanya sekedar nasi dan sayur-sayuran.

Lebih jauh, meskipun ada pengakuan hak milik pribadi, dalam 

praktiknya, hak milik itu umum. Barang-barang yang sepele, seperti sandal 
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dipakai secara bebas. Untuk barang yang lain, jika tidak dipakai akan 

dipinjamkan bila diminta. Santri yang menolak meminjamkan barang-barang 

tersebut akan mendapatkan sanksi ‘sosial’ dari kawan-kawannya. Sebab, santri 

yang tidak ikut kebiasaan seperti ini akan mendapatkan ejekan ataupun 

peringatan keras akan pentingnya persaudaraan lslam (ukhuwah islamiyah).

4. Nilai Kemandirian

Nilai kemandirian diajarkan dengan cara santri mengurusi sendiri 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ide esensial dari kemandirian sering 

diplesetkan, akar kata dari kemandirian adalah kepanjangan dari "mandi 

sendiri". Prinsip yang termuat dalam kemandirian adalah bahwa menjaga dan 

mengurus diri sendiri tanpa harus dilayani dan tidak menggantungkan pada 

yang lain adalah merupakan nilai yang penting. 

Di pesantren tradisional, mandiri termanifestasikan dalam banyak hal 

salah satunya memasak, para santri memasak untuk mereka sendiri atau 

setidaknya dalam kelompok kecil. Saat ini, selain kehilangan banyak waktu 

mengaji, banyak pesantren yang memahami sistem cafeteroziz (kos makan). 

Meskipun begitu, santri masih banyak memiliki kesempatan belajar 

kemandirian dengan cara lain seperti mencuci sendiri, menyetrika, dan menjaga 

kamar masing masing dan lain-lain.

5. Nilai keteladanan

Untuk menanamkan nilai-niai tersebut, instruksi kepada santri harus 

dibarengi pula dengan contoh yang baik. Untuk mengajar santrinya akan 
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pentingnya shalat jamaah, seorang kyai harus atau perlu menjadi imam salat. 

Karena kyai dianggap sebagai waratsatul anbiya’, maka kyai menjadi teladan 

bagi santrinya sehingga pesantren tidak saja mendidik pengetahuan agama, 

tetapi juga moral yang baik.

Dalam hal ini, seorang kyai harus hidup di pondok sehingga beliau akan 

bisa memberikan contoh pola hidup islami. Jika ia tidak memberi contoh seperti 

itu, pendidikan pesantren hanyalah instruksi (pengajaran saja) dan bukan 

pendidikan yang sejati. Beberapa pimpinan pesantren ada yang terlibat dalam 

dunia politik sehingga mereka jarang berada di pondok. 

6. Tasawuf merupakan inti etika di pesantren

Tasawuf (mistisisme) adalah inti pendidikan moral. Dia menjelaskan 

bahwa dalam Islam dikenal adanya "segitiga" pokok-pokok ilmu tauhid, fikih 

(hukum Islam),dan tasawuf. Masing-masing ilmu ini memiliki kontribusi yang 

berbeda. Tauhid mengatur dasar-dasar keimanan. Karena iman saja tidak hanya 

cukup dengan ucapan sehingga memerlukan amal untuk mempertahankannya, 

maka fikih melengkapi kaum beriman dengan petunjuk-petunjuk tentang 

bagaimana hidup secara benar, dan tasawuf berperan dalam menanamkan nilai-

nilai moral dan etika. lnti tasawuf adalah mempelajari moral dan etika. 

Penggabungan sufisme dan etika mungkin bisa dilacak sebagai akibat 

pengaruh yang kuat dari pemikir Islam, imam Al-Ghazali. Al-Ghazali terkenal 

dengan mistisismenya yang tenang dan sederhana yang mampu 

menyeimbangkan teologi dan tasawuf serta terkenal dengan karya tentang 
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etikanya. Banyak pesantren mengaitkan mistisisme dan etikanya dengan karya-

karya al-Ghazali.

6. Bentuk-Bentuk Pondok Pesantren

Sejak awal pertumbuhannya, dengan bentuknya yang khas dan bervariasi, 

pondok pesantren terus berkembang. Namun perkembangan yang signifikan 

muncul setelah terjadi persinggungan dengan sistem persekolahan atau juga 

dikenal dengan sistem madrasi, yaitu sistem pendidikan dengan pendekatan 

klasikal sebagai lawan dari sistem individual yang berkembang di pondok 

pesantren sebelumnya.

1. Pondok Pesantren tipe A; yaitu pondok yang sepenuhnya dilaksanakan secara

tradisional;

2. Pondok Pesantren tipe B; yaitu pondok yang menyelenggarakan pengajaran 

secara klasikal (madrasi);

3. Pondok Pesantren tipe C; yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan

asrama sedangkan santrinya belajar di luar;

4. Pondok pesantren tipe D; yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan 

sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah;

5. Pondok pesantren tipe E; yaitu kelompok pesantren besar dan berfasilitas

lengkap, terdiri dari pesantren induk dan pesantren cabang. Di sini terdapat 
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penambahan elemen madrasah dari yang primer hingga tersier dan fasilitas 

penunjang ruang keterampilan.86

Hasil penelitian Arifin di Bogor menunjukkan kelima tipe fisik pondok 

pesantren tersebut, yaitu:87

Tipe pertama: Terdiri dari masjid dan rumah Kyai, pondok pesantren ini masih 

berifat sederhana, dimana Kyai mempergunakan masjid atau rumahnya sendiri 

sebagai sarana untuk tempat interaksi belajar mengajar. Dalam pola semacam ini, 

santri hanya datang dari daerah sekitar pondok pesantren itu sendiri, sehingga 

tidak diperlukannya sarana untuk bermukim bagi santri. Tipe kedua: Pada pola 

berikut ini terdiri dari masjid, rumah Kyai dan pondok (asrama) sebagai tempat 

menginap para santri yang datang dari jauh. Sehingga tidak mengganggu mereka 

dalam menuntut ilmu pada Kyai tersebut. Tipe ketiga: Terdiri dari masjid, rumah 

kyai dan pondok dengan sistem wetonan dan sorogan. Pada pondok pesantren yang 

merupakan tipe ini telah menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah 

sebagai sarana  penunjang bagi pengembangan wawasan para santri. Tipe 

keempat: Untuk pola ini, pondok pesantren selain memiliki, komponan-komponen 

fisik seperti pola ketiga, memiliki pula tempat untuk pendidikan keterampilan 

seperti kerajinan, perbengkelan, toko, koperasi, sawah ladang dan sebagainya. 

Sehingga sebagi sarana edukatif lainnya sebagai penunjang memiliki nilai lebih 

                                                          
86 Taqiyuddin, Pendidikan Islam dalam Lintas Sejar Nasional, (Cirebon: CV. PANGGER, 

2011), cet. 1, h.112-113.
87 Iman Arifin, Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng, (Malang: 

Kalimasada Press, 1993), h. 7.
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dibanding dengan pola ketiga. Tipe kelima : Dalam pola yang terakhir ini pondok 

pesantren telah berkembang dengan pesatnya sesuai dengan perkembangan zaman 

dan yang lazim disebut dengan pondok pesantren modern atau pondok pesantren 

pembangunan. Disamping masjid, rumah kyai/ustadz, pondok, madrasah dan atau 

sekolah umum, terdapat pula bangunan-bangunan fisik lainnya sebagai penunjang 

seperti; perpustakaan, dapur umum, rumah makan umum, kantor administrasi, 

toko atau unit usaha, koperasi rumah penginapan tamu, ruang operasi dan 

sebagainya.

Walaupun demikian secara mendasar bentuk pesantren dilihat dari segi 

aliran, orientasi dan kitab kuning yang disampaikan kyai serta sistem 

pendidikannya dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe, yaitu pesantren salaf

(tradisional) dan pesantren khalaf (modern).

C. Pembaruan Pendidikan Pesantren

1. Perkembangan Zaman dan Pendidikan Pesantren

Pesantren merupakan institusi pendidikan di Indonesia yang mengenyam 

sejarah paling panjang. Institusi ini lahir, tumbuh dan berkembang telah lama. 

Bahkan, semenjak belum dikenalnya lembaga pendidikan lainnya di Indonesia, 

pesantren telah hadir lebih awal.

Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang itu, pesantren terus berhadapan 

dengan banyak rintangan, di antaranya pergulatan dengan modernisasi. M. Dawam 

Raharjo, salah seorang pemikir muslim Indonesia, pernah menuduh pesantren 
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merupakan lembaga yang kuat dalam mempertahankan keterbelakangan dan 

ketertutupan. Dunia pesantren memperlihatkan dirinya bagaikan bangunan luas, 

yang tak pernah kunjung berubah. Ia menginginkan masyarakat luar berubah. Oleh 

karena itu, ketika isu-isu modernisasi dan pembangunan yang dilancarkan oleh 

rezim negara jelas orientasinya adalah pesantren.88

Di sini, pesantren tengah berada dalam proses pergumulan antara “identitas 

dan keterbukaan”. Di satu pihak, pesantren di tuntut untuk menemukan 

identitasnya kembali sebagai lembaga pendidikan Islam. Sementara di pihak lain, 

ia juga harus bersedia membuka diri terhadap sistem pendidikan modern yang 

bersumber dari luar pesantren. Salah satu agenda penting pesantren dalam 

kehidupan dewasa ini adalah memenuhi tantangan modernisasi yang menuntut 

tenaga terampil di sektor-sektor kehidupan modern.

Dalam kaitan dengan perkembangan zaman ini, pesantren diharapkan 

mampu menyumbangkan sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam kehidupan 

modern. Mempertimbangkan proses perubahan di pesantren, tampaknya bahwa 

hingga dewasa ini pondok pesantren telah memberi kontribusi penting dalam 

menyelenggarakan pendidikan formal dan modern.

2. Respon Pondok Pesantren Terhadap Perkembangan Zaman

Gelombang pembaruan sistem pendidikan di Indonesia pada awalnya 

dikumandangkan oleh kalangan muslim. Sistem pendidikan modern pertama yang 

pada gilirannya mempengaruhi sistem pendidikan Islam justru diperkenalkan oleh 
                                                          

88 Suwendi, Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: 2004), h. 157.
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pemerintah kolonial Belanda, terutama dengan mendirikan volkschoolen, sekolah 

rakyat atau desa.

Di samping menghadapi tantangan dari sistem pendidikan Belanda, 

pendidikan tradisional Islam, dalam hal ini pesantren, juga berhadapan dengan 

tantangan yang datang dari kaum reformis atau modernis muslim. Gerakan 

reformis yang menemukan momentum sejak awal abad ke-20 menuntut diadakan 

reformulasi sistem pendidikan Islam guna menghadapi tantangan kolonialisme dan 

ekspansi Kristen. Dalam konteks, ini reformasi kelembagaan pendidikan modern 

Islam diwujudkan dalam dua bentuk. Pertama, sekolah-sekolah umum model 

Belanda tetap diberi muatan pengajaran Islam. Kedua, madrasah-madrasah modern 

yang pada titik tertentu menganulir subtansi dan metodologi pendidikan modern 

Belanda.89

Meskipun demikian dewasa ini proses perkembangan zaman telah 

mengubah kehidupan manusia, tak terkecuali sistem kehidupan yang telah lama 

mengakar di pondok pesantren. Arus modernisasi dewasa ini disadari ataupun 

tidak telah membawa berbagai macam perubahan hampir disemua lini kehidupan. 

Salah satu perubahan kongkrit adalah gencarnya penetrasi teknologi yang masuk 

yang pada tahapan berikutnya memungkinkan manusia menjadi lebih mudah 

melakukan aktifitas-aktifitas sehari-hari. Teknologi seperti halnya alat komunikasi 

telah mampu mengubah persepsi masyarakat akan batas-batas ruang teritorial yang 

selama ini dianggap susah (Untouchable) untuk dijangkau. Namun fakta telah 
                                                          

89 Ibid., h. 161.
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mampu mengubah segalanya dimana kecanggihan teknologi telah memberikan 

tawaran kemudahan bagi manusia sehingga mereka bisa secara bebas berhubungan 

atau berkomunikasi dengan siapapun tanpa harus bertemu (face to face) 

dimanapun mereka berada. Pada tataran tertentu, kenyataan ini dapat memberikan 

efek negatif dimana hal ini pada gilirannya memiliki kecenderungan 

berkuranganya rasa setiakawan dalam bentuk lahiriah (fisik) dimana manusia pada 

hakikatnya butuh untuk berinteraksi secara langsung dalam bentuknya yang 

kongkrit.

Pada sisi yang lain proses kemoderenan juga telah secara pelan tapi pasti 

merubah kultur lokal menjadi lebih terbuka (inklusif) dengan mengikuti perubahan 

yang terjadi. Pada titik ini, budaya lokal yang dianggap keramat oleh masyarakat 

dan selalu dijadikan pijakan dalam setiap tindakannya lambat laun megalami 

pergeseran. Fakta ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya manusia adalah 

dinamis sehingga arus perubahan yang masuk tidak direspon dalam bentuk 

resistensi, namun sebaliknya masyarakat mencoba lebih terbuka (Open-Minded) 

dengan tradisi baru yang dianggap memberikan makna positif dalam rangka 

mendorong sebuah kemajuan. Lebih jauh fakta perubahan juga memungkinkan 

mereka untuk tidak tunduk pada tradisi lama yang dianggap tidak mendukung 

kemajuan.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, ada benarnya jika kemudian analisis 

Karel A. Stenbrink dimunculkan. Menurut pengamat keislaman asal Belanda itu, 

pesantren merespon atas kemunculan dan ekspansi sistem pendidikan modern 
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Islam dengan bentuk menolak sambil mengikuti. Komunitas pesantren menolak 

paham dan asumsi-asumsi keagamaan kaum reformis, tetapi pada saat yang sama 

mereka juga mengikuti jejak langkah kaum reformis dalam batas-batas tertentu 

yang sekiranya mampu tetap bertahan. 90

3. Wacana Pembaruan Pendidikan Pesantren

Menghadapi gejala modernitas yang kian dinamis, pesantren sebagaimana 

diistilahkan oleh Gus Dur sebagai ‘sub kultur’ memiliki dua tanggung jawab 

secara bersamaan, yaitu sebagai lembaga pendidikan agama Islam dan sebagai 

bagian integral masyarakat yang bertanggung jawab terhadap perubahan dan 

rekayasa sosial.91 Pesantren secara lembaga kependidikan Islam yang memiliki 

model pendidikan dan cara belajar sendiri, sudah selayaknya menjadi lembaga 

tafaqquh fiddin dalam arti luas, bukan malah dipersempit dan hanya dimaknai 

menjadi lembaga pendidikan fiqih.

Pesantren seperti halnya dunia akademik dan bagian integral dari 

masyarakat, bertanggung jawab atas fenomena sosial yang berkembang dan 

berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan perspektif yang 

universal atau pendekatan yang komprehensif, ilmu-ilmu yang diajarkan di dalam 

pesantren dapat mendekati persoalan-persoalan kontemporer dengan memberi 

interpretasi ayat dan hadis, tetapi juga tidak menafikan kacamata empiris. Atau 

                                                          
90 Ibid., h. 159.
91 Amin Haedari, dkk. Masa Depan Pesantren. Op.Cit., h.76-77.
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dengan istilah populernya tidak sekedar berijtihad secara qauly tetapi sudah 

mengarah ke ijtihad manhajy (metodologi).92

Dalam kaitannya dengan modernitas, pesantren setidaknya harus 

memperhatikan dua hal dalam upaya merespon masalah tersebut. Pertama,

keilmuan pesantren muncul sebagai upaya pencerahan bagi kelangsungan 

peradaban manusia di dunia. Ini dapat dilakukan dengan upaya menafsirkan teks-

teks Islam menjadi shalihun likulli zaman, dinamis, dan terbuka. Kedua, sebagai 

lembaga pendidikan, maka kurikulum pengajarannya setidaknya memiliki 

orientasi terhadap dinamika kekinian. Maksudnya adalah keilmuan pesantren juga 

penting mengadopsi metode yang dikembangkan ilmu-ilmu sosial.93

Dalam struktur pendidikan di Indonesia, pesantren merupakan institusi 

penting. Hal ini bukan karena sejarah kelahirannya yang cukup tua, tetapi karena 

pesantren telah ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari perspektif 

sejarah, pesantren merupakan pendidikan yang berbasis masyarakat (society based 

education) sekaligus menjadi lembaga sosial yang berpengaruh. Keberadaannya 

memberikan pengaruh dan warna keberagamaan dalam kehidupan masyarakat 

sekitarnya.

Melihat pentingya peran pesantren dalam masyarakat, maka selaiknya 

pesantren harus menjadi laboratoruim dalam mengembangkan keilmuan. Dengan 

                                                          
92 Ibid.
93 Ibid., h. 78-79.
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berpegangan pada formula al-Muhafadat ala qadim as-salih wa al-akhdu bi al-

jadid al-aslah, sehingga pesantren dalam perkembangannya menjadi lebih terbuka.

Dewasa ini, pesantren yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia telah 

mengalami berbagai perubahan baik disadari ataupun tidak, perkembangan 

tersebut secara alami terjadi sebagai respon dari institusi ‘saingan’ seperti sekolah-

sekolah atau madrasah-madrasah (modern). Pesantren kemudian mengembangkan 

model pengajaran klasikal yang kerap disebut dengan diniyyah awwaliyah. 

Dengan metode tersebut pesantren berupaya menggabungkan model pengajaran 

modern dan klasik. Selain itu, pesantren kini mulai melihat pentingnya keberadaan 

pendidikan ilmu umum/keterampilan melalui upaya pesantren mendirikan institusi

pendidikan berupa madrasah dan sekolah-sekolah di bawah naungan dan kontrol 

yayasan pesantren.94

                                                          
94 Ibid., h. 158-159,
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BAB III

PEMBARUAN PENDIDIKAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF 

NURCHOLISH MADJID

A. Riwayat Hidup

1. Asal Usul Keluarga

Nurcholish Madjid dilahirkan di Jombang Jawa Timur, enam tahun 

menjelang Indonesia merdeka. Tepatnya, ia dilahirkan pada tanggal 17 Maret 

1939 M, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 H, dari keluarga kalangan 

pesantren tradisional. Ayahnya bernama Abdul Madjid, adalah seorang lulusan

pesantren Tebuireng, dan termasuk keluarga besar Nahdatul Ulama (NU) yang 

secara personal memiliki hubungan sangat akrab dengan Hasyim Asy’ari pendiri 

Nahdatul Ulama. Sementara ibunya adalah adik rais akbar NU dari ayah seorang 

aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri, sewaktu organisasi ini masih 

banyak dipegang oleh Kyai.95

Disamping itu, ayah Nurcholish Madjid adalah seorang Kyai dan 

termasuk di antara tokoh masyarakat sekaligus tokoh NU di daerahnya yang tetap 

konsisten memegang pilihan politisnya kepada Masyumi. Sangat dimungkinkan 

sekali ayah Nurcholish Madjid berlangganan bulettin-bulettin dan majalah-

                                                          
95 Siti Nadroh, Wacana Keagamanaan dan Politik Nurcholish Madjid,(Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1999), h. 21.
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majalah yang berisi pemikiran para tokoh-tokoh Masyumi.96 Dengan demikian 

menjadi suatu hal yang sangat wajar Nurcholish Madjid telah berkenalan dengan 

pemikiran-pemikiran para tokoh Masyumi sejak dirumahnya, sekaligus ini akan 

memberikan manfaat besar dalam perkembangan pemikiran Nurcholish Madjid 

selanjutnya.97

2. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan dasar Nurcholish Madjid ditempuh di dua sekolah tingkat 

dasar yaitu di Madrasah Al-Wathoniyah yang dikelola oleh orang tuanya sendiri 

dan sekolah rakyat di Mojoanyar, Jombang. Kemudian, Nurcholish Madjid 

melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota yang sama. Jadi, sejak 

ditingkat Pendidikan Dasar, Nurcholish Madjid telah mengenal dua model 

pendidikan. Pertama, pendidikan dengan pola madrasah, yang sarat dengan 

penggunaan kitab-kitab kuning sebagai bahan rujukannya. Kedua, Nurcholish 

Madjid juga memperoleh pendidikan umum secara memadai, sekaligus 

berkenalan dengan metode pengajaran modern. Pada masa pendidikan dasarnya 

inilah, khususnya di Madrasah Al-Wathaniyah Nurcholish Madjid sudah 

menampakkan kecerdasannya dengan berkali-kali menerima penghargaan atas 

prestasinya.98

                                                          
96 Nurcholish Madjid, Khazanah Intelektual Muslim, (Jakarta: Paramadina 1984), h. 23.
97 Muhammad Hari Zamharir, Op.Cit., h. 93.
98 Siti Nadroh, Op.Cit., h. 22.
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Selanjutnya, Nurcholish Madjid melanjutkan studinya di Pondok 

Pesantren Darul ‘Ulum, Rejoso, Jombang. Tetapi, pendidikan yang ditempuhnya 

di tempat ini tidak begitu lama, hanya kurang lebih selama dua tahun saja.99

Nurcholish Madjid kemudian pindah ke pesantren Darussalam Gontor, 

Ponorogo, Jawa Timur (sekitar 120 KM dari Jombang), sebuah pesantren yang 

relatif cukup memberikan nuansa pemikiran reformis. Sebagaimana diketahui, 

bahwa Pesantren Gontor ini menerapkan semboyan “berpikir bebas setelah 

berbudi tinggi, berbadan sehat dan berpengetahuan luas”. Sehingga terbentuklah 

iklim pendidikan yang menawarkan berpikir kritis, tidak berpihak kepada salah 

satu mazhab secara fanatik dan mengajarkan kehidupan sosial yang relatif 

modern. Disamping itu, menekankan kepada santri-santrinya kemampuan 

berbahasa Arab dan Inggris. Bahkan, bahasa pengajaran sehari-hari pun dalam 

kedua bahasa tersebut.100

Di Pesantren inilah, Nurcholish Madjid masuk ke KMI (Kuliyat Al-

Mu’alimin Al-Islamiyah) dan tamat enam tahun kemudian (1960). Setelah 

menyelesaikan pendidikan menengahnya tersebut, Nurcholish Madjid masih 

sempat mengajar di pondok pesantren yang telah membesarkannya, selama 

kurang lebih satu tahun.

Melihat pendidikan dasar dan menengah yang diterimanya inilah, kita 

dapat melihat bahwa Nurcholish Madjid dididik dalam ilmu-ilmu ke-Islaman, 

                                                          
99 Tamsil Linrung, ICMI Beberapa Catatan Kritis, Kata Pengentar Zuhal Abdul Qadir 

(Jakarta: Amanah Putra Bangsa, 1995), h. 228.
100 Nurcholish Madjid, Khazanah Intelektual Muslim, Op.Cit., h. 24.
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ditambah dengan kemampuan berbahasa internasional Arab-Inggris ia dapat 

mengakses bacaan buku-buku umum yang cukup luas, termasuk kepustakaan 

asing-arab maupun inggris dan khazanah kitab-kitab klasik.

Diperkuat lagi, Nurcholish Madjid memilih untuk melanjutkan 

pendidikan tingginya yang dilakukan di luar Jawa Timur, yakni masuk ke Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta, dan memilih jurusan yang sangat relevan 

dengan latar belakang pendidikan yang telah diterimanya. Ia memilih Fakultas 

Adab Jurusan Sastra Arab dan Sejarah Pemikiran Islam. Salah satu Fakultas yang 

mengantarkan para mahasiswanya ke khazanah kebudayaan Islam, baik klasik 

maupun modern. Selanjutnya, Nurcholish Madjid berhasil menyelesaikan 

program sarajana lengkapnya pada tahun 1968, dengan menulis skripksi: Al-

Qur’an, “Arabiyyun Lughatan Wa’alamiyyun Ma’naan, yang dimaksudkan 

adalah Al-Qur’an dilihat secara bahasa bersifat lokal, sedangkan dari segi makna 

mengandung arti yang bersifat universal.101

Kemudian dorongan lain yang bisa disampaikan dalam membuat 

pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid berwawasan luas adalah pergaulannya 

dengan Buya Hamka. Kurang lebih 5 (lima) tahun Nurcholish sempat menjalin 

hubungan yang sangat akrab dengan Buya Hamka, pada saat itu masih menjadi 

mahasiswa dan tinggal di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. 

Dalam kaitan ini, Komaruddin Hidayat mengungkapkan tentang kedekatan dan 

rasa kagum Nurcholish Madjid kepada almarhum Buya Hamka. Dalam berbagai 
                                                          

101 Siti Nadroh, Op.Cit., h. 24.
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forum obrolan maupun dalam perkuliahan di Paramadina, berulang kali 

Nurcholish mengemukakan respek dan kekagumannya kepada Buya Hamka yang 

dinilai mampu mempertemukan pandangan kesufian, wawasan budaya dan 

semangat al-Qur’an sehingga dakwah dan paham ke-Islaman yang ditawarkan 

Buya Hamka sangat menyentuh dan efektif untuk masyarakat Islam kota.102

Setelah beberapa tahun mengajar di almamaternya, IAIN Sayrif 

Hidayatullah Jakarta dan bekerja di Leknas/LIPI (Lembaga Penelitian Ilmiah 

Indonesia) sebagai peneliti, Nurcholish tertarik untuk melanjutkan studinya 

kejenjang yang lebih tinggi yakni tingkat doktoral dengan mengambil tempat di 

Chicago University, AS. Antara tahun 1978-1984 di bidang filsafat pada jurusan 

ke-Islaman. Pendidikan doktoralnya dilewatkan selama enam tahun, dengan 

menulis disertasi yang berjudul Ibnu Taimiyyah On kalam and Filsafah: Problem 

of Reason and Revelation In Islam.103

3. Aktifitas dan Kegiatan Intelektual Nurcholish Madjid

Selain aktif dibangku kuliah, Nurcholish juga terlibat dalam kegiatan 

organisasi di luar kampus. Ia menambah pengalaman organisasinya sekaligus 

berpartisipasi dalam sebuah organisasi Islam yang cukup solid pada waktu itu 

yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia memasuki organisasi HMI pada 

                                                          
102 Komaruddin Hidayat, “Pengantar”, dalam Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban, 

(Jakarta: Paramadina, 1995), h. 7.
103 Siti Nadroh, Op.Cit., h. 25.
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tahun 1963, kira-kira setelah empat semester dalam masa perkuliahannya.104

Dimulai di tingkat cabang, karir organisasinya semakin diperhitungkan ketika 

tahun 1966 HMI melakukan kongres di Solo, Nurcholish Madjid sebagai Ketua 

Cabang pinggiran (Ciputat) menjadi calon kuat Ketua Pengurus Besar HMI. Dan 

karena citra kepemimpinannya yang menonjol sekaligus personalitinya yang 

menarik ia terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar HMI. Bahkan, Nurcholish 

terpilih menjadi Ketua PB HMI selam dua periode berturut-turut (1966-1969 dan 

1969-1971).

Selanjutnya Nurcholish juga banyak menempati formasi penting di

organisasi-organisasi kemahasiswaan dunia. Antara lain, ia pernah menduduki 

presiden PEMIAT (persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara, 1967-1969). Juga 

menjadi Wakil Sekjen IIFSO (International Islamic Federation of Student 

Organization, 1973-1971). Selanjutnya menjadi pemimpin umum majalah 

mimbar Jakarta (1973-1976). Kemudian bersama teman-temannya mendirikan 

sekaligus menjadi Direktur LSIK (Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan) 

1972-1976 dan LKIS (Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi) 1974-1977.

Nurcholish Madjidm juga dikenal sebagai seorang pendiri Yayasan 

Wakaf Paramadina. Sebuah yayasan yang dikenal tempat orang-orang menengah 

kota berdiskusi masalah-masalah keagamaan. Di Paramadina inilah pemikiran-

pemikiran Nurcholish menemukan solusinya. Sehingga forum kuliah di 

                                                          
104 Nurcholish Madjid dalam Ahmad Ibtrahim, et.al. Membaca Islam di Asia Tenggara,

(Singapore: Institute Of Southheast Asia, 1989), h. 56.
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Paramadina dikenal orang memiliki nuansa iklim yang demokratis, kritis dan 

anilitis, sekaligus mengakrabkan diri dengan persoalan-persoalan substansial. 

Melalui Paramadina inilah Nurcholish membangun cita-cita untuk menciptakan 

suatu tatanan masyarakat madani.

Nurcholish juga merupakan seorang anggota Komnas HAM, tepatnya 

sebagai Wakil Ketua Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan Komnas HAM 

Indonesia. Ia juga menjadi Dewan Penasehat Komite Independen Pemantau 

Pemilu (KIPP) dan jabatan formal adalah sebagai Rektor Univertas Paramadina 

mulya yang didirikannya pada tahun 1996. Pada masa aktif di organisasi-

organisasi, khususnya di HMI, aktifitas intelektual Nurcholish menunjukkan 

perkembangannya yang pesat, yang mana ia banyak berhadapan dengan realitas 

yang mendorongnya ikut aktif memikirkan solusi tentang persoalan-persolan 

yang dihadapi negara dan bangsa sekaligus agamanya.

Modernisasi merupakan tema hangat pada waktu itu yang 

diperbincangkan dalam konteks perubahan sosial-politik di Indonesia. 

Nurcholish Madjid yang pada waktu itu telah menjabat sebagai Ketua Umum PB 

HMI menulis artikel panjang berjudul “Modernisasi ialah nilai rasionalisasi 

bukan westernisasi”. Nurcholish Madjid ingin memberikan jawaban terhadap 

masalah modernisasi yang intinya dituturkan oleh Dawam:

Kita sepenuhnya berpendapat bahwa modernisasi ialah rasionalisasi yang 

ditopang oleh dimensi-dimensi moral, dengan berpihak pada prinsip iman kepada 

tuhan yang maha esa, akan tetapi kita juga sepenuhnya menolak pengertian yang 
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mengatakan bahwa modernisasi adalah wasternisasi, sebab kita menolak 

westernisasi dan westernisasi yang dimaksud itu adalah suatu total way of life, 

dimana faktor paling menonjol ialah sekularisme, dengan segala 

percabangannya.105

Kemudian ketika isu modernisasi merambah dalam persoalan dibidang 

politik, muncul persoalan apakah sistem politik di Indonesia harus bersifat 

ideologis atau berorientasi pada program. Oleh karena itu, diusulkan agar 

dilakukan restrukturisasi sistem perpolitikan di Indonesia. Sayangnya, hal ini 

mendapat tanggapan negatif dikalangan tokoh muslim.106

Dalam konteks ini, Nurcholish Madjid telah menunjukkan 

responsibilitinya sebagai seorang intelektual Muslim muda dengan berupaya 

memberikan landasan teologis-filosofis terhadap terma-terma disekitar

modernisasi. Gagasannya keadilan demokrasi, egalitarianisme, sampai 

masyarakat madani yang dilontarkannya sejak tahun 70-an masih sangat relevan 

dengan kehidupan politik era reformasi ini. Terlepas dari apakah gagasannya 

dipandang memberikan legitimasi kepada rezim Orde Baru.107

B. Karya-karya Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid dapat di golongkan sebagai seorang cendikiawan yang 

produktif. Dalam perjalanan hidupnya sekitar 60 tahun, sudah banyak karya-

                                                          
105 Kata Pengantar Dawam Rahardjo dalam Nurcholish Madjid, Islam Kemoderanan dan Ke-

Indonesiaan, (Bandung: Mizan, 1987), h. 18.
106 Siti Nadroh, Op.Cit., h. 30.
107 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 

50.
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karya ilmiah baik berupa artikel, makalah maupun artikel atau makalah yang 

dibukukan dan lain-lain. Karyanya yang kini telah beredar dalam bentuk buku 

dipasaran Indonesia antara lain:

1. Khazanah Intelektual Muslim (editor, 1984)

2. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah 

Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan. (1992). 

3. Islam Kemoderan dan Keindonesiaan (1987). 

4. Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-Pikiran “Nurcholish Muda” 

(1994).

5. Pintu-Pintu Ijtihad (1994). 

6. Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam 

Indonesia, (1995). 

7. Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam 

dalam Sejarah (1995). 

8. Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia (1997). 

9. Masyarakat Religius (1997). 

10. Kaki Langit Peradaban Islam (1997). 

11. Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan (1997). 

12. Kontekstual Doktrin Islam dan Sejarah (1997).

13. Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik 

Kontemporer (1997). 

14. Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi (1997). 

Adapun yang berupa karya tulis, disertasi artikel-artikel baik yang 

berbahasa Arab, Inggris ataupun Indonesia, Antara lain:

1. Al-Qur’an, ‘Arabiyyun Lughat-An Wa ‘Alamiy-Un Ma’n-‘An (1968). 

2. Ibnu Taimiyyah On Kalam And Falsafah: Problem Of Reason And Relevation 

In Islam, 1984. 
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3. “Pesantren dan Tasawuf”, dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), Pesantren dan 

Pembaharuan, Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-2, 1983. 

4. “Tasawuf Sebagai Inti Keberagamaan”dalam Pesantren No. 3/Vol.II/1985. 

5. “Akhlaq dan Iman” dalam Adi Badjuri (Peny.) dalam Pelita Hati (1989). 

6. “Pengaruh Kisah Israiliyat dan Orientalisme Terhadap Islam dalam KH. 

Abdurrahman Wahid, et.al., Kontroversi Islam di Indonesia, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1991. 

7. “Al-Quds” dalam Wahyu Nafis (Ed), Rekonstruksi dan Renungan Religius 

Islam, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1996.

8. “Akulturasi Ajaran Ahlusunnah Wal-Jama’ah dalam M. Dawam Rahardjo 

(Pengantar), Islam Indonesia Menatap Masa Depan, Jakarta: Perhimpunan 

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1989.

9. “The Issue Of Modernization Among Muslim In Indonesia: From A 

Participant’s View”. Dalam Gloria Davis (ed.)

10. “What Is Modern in Indonesia Culture?” (Athen Ohio: University Of Ohio 

Southeast Asia Studies, 1979).

11. “Islam In Indonesia: Challenger And Opportunities”. Dalam Cyriac K. 

Pullaphilly (ed.)

12. “Islam In The Contemporary World” (Notre Dame, Indiana: Cros Road 

Books, 1980).108

Nurcholish Madjid merupakan seorang intelektual muslim yang 

produktif. Pemikirannya dalam berbagai bidang telah diakui, khususnya dalam 

wacana pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Lebih dari itu, pemikiran-

pemikirannya baik yang dituangkan dalam buku, artikel, makalah atau ceramah-

ceramahnya dalam berbagai kesempatan senantiasa menarik untuk didiskusikan. 

Bahkan, tak jarang menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Inilah kemudian 
                                                          

108 Siti Nadroh, Ibid, h. 47.
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yang membedakan sosok Nurcholish Madjid begitu berbeda dengan sosok-sosok 

intelektual muslim Indonesia lainnya.109

C. Pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid

1. Sekularisasi

Polemik seputar pemikiran sekularisasi Cak Nur muncul ketika beliau 

menyampaikan makalahnya yang berjudul, “Keharusan Pembaruan Pemikiran 

Islam dan Masalah Integrasi Umat” yang dipresentasikan pada pertemuan 

silaturahim antara para aktivis, anggota, dan keluarga dari empat organisasi 

Islam, yaitu Persami, HMI, GPI, dan PII yang diselenggarakan oleh PII Cabang 

Jakarta, di Jakarta 3 Januari 1970.110

Adapun kutipan ide sekularisasi dari makalah tersebut:

“Dengan sekularisasi tidaklah dimaksudkan penerapan sekularisme, 

sebab, secularism is the name of an ideology, a new closed world view which 

functions very much like a new religion. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah 

setiap bentuk liberating development. Proses pembebasan ini terutama diperlukan 

karena umat Islam, akibat daripada perjalanan sejarahnya sendiri, tidak sanggup 

lagi membedakan di antara nilai-nilai yang disangkanya Islamis itu mana yang 

transendental dan mana yang temporal. Malahan hirarki nilai itu sering dalam 

keadaan terbalik, transendental menjadi temporal dan sebaliknya atau menjadi 

transendental semuanya, bernilai ukhrowi tanpa kecuali. Sekalipun mungkin 

                                                          
109 Ibid, h. 48.
110 Rahman Budi Munawar, Ensiklopedi Nurcholis Madjid, (Bandung: Mizan, 2006) hlm. Lxi
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mereka tidak mengucapkannya secara lisan, malahan memungkirinya, namun 

sikap itu tercermin dalam tindakan-tindakan mereka sehari-hari. Akibat dari hal 

itu, sudah maklum, cukup parah: Islam menjadi senilai dengan tradisi dan 

menjadi Islamis sederajat dengan menjadi tradisionalis. Karena pembelaan Islam 

menjadi sama dengan pembelaan tradisional inilah maka timbul kesan bahwa 

kekuatan Islam adalah kekuatan tradisi yang bersifat reaksioner.

Kacamata hirarki nilai di kalangan kaum Muslimin telah menjadikannya 

tidak sanggup mengadakan respon yang wajar terhadap perkembangan pemikiran 

yang ada di dunia dewasa ini. Jadi dengan sekularisasi tidaklah dimaksudkan 

penerapan sekularisme dan mengubah kaum Muslimin menjadi kaum sekularis. 

Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya 

bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk 

mengukhrawikannya. Dengan demikian kesediaan mental untuk selalu menguji 

dan menguji kembali kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan, 

materiil, moril maupun historis menjadi sifat kaum Muslimin. Lebih lanjut 

dengan sekularisasi dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas duniawi 

manusia sebagai Khalifah Allah di bumi. Fungsi sebagai Khalifah Allah itu 

memberikan ruangan bagi adanya kebebasan manusia untuk menetapkan dan 

memilih sendiri cara dan tindakan-tindakan dalam rangka perbaikan hidupnya di 
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atas bumi ini, dan sekaligus memberikan pembenaran bagi adanya 

tanggungjawab manusia atas perbuatan-perbuatan itu di hadapan Tuhan.”111

Walaupun gagasan ini sampai sekarang ini masih tetap menjadi polemik, 

namun subtansi pemikiran Nurcholish Madjid yang ingin dikembangkan melalui 

gagasan sekularisasi telah banyak diikuti oleh kalangan intelektual Islam, 

termasuk mereka yang semula menentangnya.

Secara sederhana ide sekularisasi Nurcholish Madjid adalah melakukan 

sekularisasi tanpa sekularisme, yaitu proses penduniawian tanpa paham 

keduniawian (hubbu dunya). Secara sederhana adalah proses menempatkan 

sesuatu yang transendental dan yang profan sebagaimana tempatnya 

(proprsional). Bahkan langkah sekularisasi menurut Nurcholish Madjid harus 

dilakukan sesuai firman Allah Swt. yang berbunyi :

    

          

      

  

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

                                                          
111 Nurcholish Madjid, Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat, 

makalah didownload dari formuda.files.wordpress.com. pada 28 Januari 2018.
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Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-
Qhashas : 28:77).

2. Modernisasi

Modernisasi yang ditawarkan Cak Nur bukanlah modernisasi dengan 

mengikuti Barat (westernisasi), melainkan hampir identik dengan pengertian 

rasionalisasi. Hal itu berarti proses perombakan pola berfikir dan tata kerja lama 

yang tidak aqliah (rasional), dan menggantinya dengan pola berfikir dan tata 

kerja baru yang aqliah. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan 

efisiensi yang maksimal. Hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan 

mutakhir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan.112

3. Liberalisasi

Pemikiran Nurcholish Madjid ini menimbulkan perdebatan dan kritik 

berbagai kalangan, dalam makalahnya ia menjelaskan:

Salah satu balai pendidikan Islam yang liberal, yaitu Balai Pendidikan 

Darussalam di Gontor, Ponorogo (Jawa Timur) mencantumkan sebagai motonya 

berfikir bebas, setelah berbudi tinggi, berbadan sehat dan berpengetahuan luas. 

Di antara kebebasan-kebebasan perorangan, kebebasan berfikir dan menyatakan 

pendapat adalah yang paling berharga. Seharusnya kita mempunyai kemantapan 

kepercayaan bahwa semua bentuk fikiran dan ide, betapapun anehnya 

kedengaran di telinga, haruslah mendapatkan jalan untuk dinyatakan. Tidak 

jarang dari pikiran-pikiran dan ide-ide itu yang umumnya semula dikira salah dan 

                                                          
112 Madjid, Nurcholis, Islam; Kemodernan dan Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 2013).hlm. 

208-209.
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palsu, ternyata kemudian benar. Kenyataan itu merupakan pengalaman dari 

setiap gerakan pembaruan, perorangan maupun organisasi, di mana saja di muka 

bumi ini. Selanjutnya di dalam pertentangan pikiran-pikiran, ide-ide, kesalahan 

sekalipun memberikan kegunaan yang tidak kecil, sebab ia akan mendorong 

kebenaran untuk menyatakan dirinya dan tumbuh menjadi kuat. 

Agaknya tidaklah sama sekali omong kosong bila Nabi kita menyatakan 

bahwa perbedaan pendapat di kalangan umatnya merupakan rahmat. Kebebasan 

berfikir ini dengan baik sekali diterangkan oleh OW Holmes ketika dia 

mengatakan: The ultimate good desire is better reached by free trades in indeas 

that the best test of truth is the power of thought to get itself accepted 

competition of the market, and that truth is the only ground upon which their 

wishes safely can be carried out. (kebaikan terakhir yang dikehendaki adalah 

lebih baik dicapai melalui perdagangan-perdagangan bebas dalam ide-ide. Bahwa 

sebaik-baiknya ujian bagi suatu kebenaran ialah kekalutan fikiran untuk 

membuat dirinya dapat diterima dalam kompetisi pasar, dan bahwa kebenaran 

adalah satu-satunya landasan di atas mana keinginan-keinginan mereka dengan 

selamat dapat dilaksanakan). Karena tiadanya pikiran-pikiran yang segar, kita 

telah kehilangan apa yang dikemukakan di muka, yaitu psychological striking 

force (kekuatan maknawi yang ampuh), sebab tidak ada suatu badan dengan 

pikiran yang bebas yang memusatkan perhatiannya kepada tuntutan-tuntutan 

segera dari pada kondisi-kondisi masyarakat yang tumbuh terus, baik di bidang 
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ekonomi, politik, maupun sosial. Walaupun begitu masih harus diakui bahwa 

pikiran-pikiran kita yang berdasarkan Islam itu dapat menyelesaikan problema-

problema itu sebaik-baiknya jika dipersesuaikan, dipersegar, diperbaharui, dan 

diorganisir (dikoordinir) untuk membuat ide-ide sejalan dengan kenyataan zaman 

sekarang. Sebagai contoh ajaran tentang syura atau musyawarah umpamanya, 

telah diterima oleh umat Islam secara umum sebagai sama atau dekat dengan 

ajaran demokrasi yang berasal dari Barat itu. Tetapi di pihak lain ajaran prinsipil 

Islam tentang keadilan sosial dan pembelaan kaum lemah, miskin dan tertindas 

yang terdapat di mana-mana dalam kitab suci belum menemukan jalan keluarnya 

untuk menjadi ide-ide dengan perumusan aplikatifnya yang dinamis dan 

progresif, sebab umat Islam nampaknya masih tabu terhadap kata-kata 

sosialisme, yaitu ide yang seperti halnya dengan demokrasi juga berasal dari 

Barat dan kira-kira sama artinya dengan pokok-pokok ide Islam tersebut. 

Halangan psychologis apakah yang ada pada umat Islam jika karena bukan 

ketiadaan kebebasan berfikir? Karenanya kemudian umat Islam tidak mampu 

mengambil inisiatif-inisiatif dalam perkembangan masyarakat duniawi ini, dan 

inisiatif-inisiatif selalu direbut oleh orang lain, sehingga posisi-posisi strategis di 

bidang pemikiran dan ide berada di tangan mereka, kemudian Islam di-

excludekan dari padanya. Sebenarnya penting untuk diketahui bahwa persis 

sebagaimana dalam operasi-operasi militer seseorang merebut posisi di medan 

pertempuran dan dengan begitu menghalangi musuh untuk mendudukinya, maka 

dalam percaturan politik yang maknawi itu mungkin saja untuk merebut posisi-
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posisi abstrak dan mempertahankannya jangan sampai jatuh ke tangan musuh 

atau orang lain. Dalam hal inilah kita melihat kelemahan utama umat Islam. 

Kesemuanya itu sekali lagi akibat dari pada tiadanya kebebasan berfikir, 

kacaunya hirarki antara nilai-nilai mana yang ukhrawi dan mana yang duniawi, 

sistem berfikir yang masih terlalu tebal diliputi oleh tabu dan apriori dan 

sebagainya.113

4. Masyarakat Madani

Nurcholish Madjid menggunakan tiga istilah, (demokrasi, masyarakat 

madani “civil society”, dan cvility) sebagai satu kesatuan konsep ketika 

membicarakan rumusan masyarakat madani. Menurutnya masyarakat madani 

sangat ditentukan oleh sejauh mana kualitas civility (kualitas etik) seperti 

toleransi, keterbukaan, dan kebebasan yang bertanggung jawab dimiliki 

warganya.114

Kata madani diambil dari kata madinah yang memiliki akar kata “dana” 

atau “madana”. Secara etimologi dana berarti ketundukan atau ketaatan (agama), 

hutang (kredit), taqwa, wara’, maut, kemenangan, hari pembalasan, dan 

sebagainya. Sedangkan madana (mudun, tamaddun), yang berarti peradaban, 

kota, membangun kota, dan lain-lain.115

                                                          
113 Nurcholis Madjid, Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat, 

Op.Cit., didownload pada 28 Januari 2018.
114 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik, Islam Era Reformasi, cet. ke-1, (Jakarta: 

Paramadinah, 1999), h. 148.
115 Yasmadi, Modernisasi Pesantren, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), h.18,
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Masyarakat madani dalam pandangan Nurcholish Madjid adalah bentuk 

masyarakat yang mengisyaratkan identitas “bersama”. Masyarakat dengan hak 

dan kewajibannya adalah bagian utuh dari masyarakat madani, dimana hak azasi 

masyarakat sebagai warga negara mendapat pengakuan oleh negara dan 

sebaliknya setiap warga negara juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya 

kepada negara.116 Disinilah letak demokratisnya suatu masyarakat madani bagi 

Nurcholish Madjid.

Sebuah masyarakat madani dapat di identifikasi melalui beberapa azas 

nilai yang merupakan ciri kekhususannya, seperti: pluralisme, toleransi, akhlak 

(etika dan moral), tertib hukum, predictability dan keadilan. Karakter masyarakat 

tersebut telah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad lebih kurang 14 abad yang 

lalu. Dengan kata lain, melalui keteladanan, Nabi berhasil mewujudkan 

masyarakat egaliter, partisipatif, gambaran sebuah masyarakat yang adil, terbuka 

dan demokratis.117

Sifat yang dimiliki masyarakat Madinah ketika berada di bawah pimpinan 

nabi Muhammad yang tunduk dan taat pada konstitusi yang diciptakan bersama, 

sehingga dengan berbagai kebijakan nabi tersebut tidak salah kiranya bila dia 

                                                          
116 Nurcholish Madjid, “Budaya Nasional, Masyarakat Madani, dan Masa depan Bangsa”,

dalam Tim MAULA (ed), jika Rakyat Berkuasa, h. 265-266.
117 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin., Op.Cit., h. 114.
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dikatakan sebagai “Kepala Agama” dan “Kepala Negara”. Sebab, dalam diri 

Nabi berkumpul dua kekuasaan; kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi.118

Wawasan kenegaraan dan kemasyarakatan Madinah sangat tepat dan

mungkin itu yang dijadikan dasar pemikiran Nurcholish Madjid tentang bentuk 

masyarakat madani. Madinah pula, yang dapat dijadikan contoh dan rujukan 

dalam mewujudkan masyarakat “ideal” madani. Hal ini berangkat dari beberapa 

azas yang tumbuh subur dalam masyarakat Madinah yang amat relevan dengan 

konteks masyarakat modern.

5. Universalisme Islam

Pemikiran ini secara tersirat Nurcholish Madjid jelas pada karyanya yang 

berjudul Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, 

Kemanusiaan dan Kemoderenan. Nurcholish Madjid mengenalkan islam 

“subtantif”. Komitmen ini berawal dari nilai Universalisme Islam yang diadopsi 

Nurcholish Madjid dari pandangan Al-Qur’an dan Sunnah, kemudian didukung 

pula oleh pemikiran Ibnu Taimiyah. Universalisme Islam menuntut muslim 

untuk bersikap Inklusif terhadap golongan diluar Islam.119

Pemikiran Universalisme Islam berangkat dari isyarat Al-Qur’an, 

misalnya QS. Saba’ (34) :28 dan al-Anbiya’ (21):107 yang berbunyi:

                                                          
118 Quraish Shihab, Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan, cet. ke-14, (Bandung: 

Mizan, 1998), h. 44.
119 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin, h.iv
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Artinya: “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia 
seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.(QS. Saba’ 
34:28).

          

  
Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya’, 21:107).

Sehubungan dengan ini, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa yang pertama-

tama menjadi sumber ide tentang universalisme Islam ialah pengertian perkataan 

“islam” itu sendiri. Term “islam” diartikan sebagai sikap pasrah kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.120

Nurcholish Madjid mengemukakan bahwa jika “islam” dipahami sebagai 

ajaran yang universal, maka hal ini tidak saja menghasilkan pandangan bahwa ia 

berlaku untuk semua tempat dan waktu, seperti yang telah dibuktikan oleh 

muslim klasik. Sebaliknya universalisme Islam juga menghasilkan pandangan 

dari arah lain yaitu bahwa kebenaran Islam dapat didekati dari berbagai pola 

budaya.121 Dari sini terlihat bahwa islam yang universal selalu memiliki 

                                                          
120 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, h. 426-427.
121 Nurcholish Madjid, “kata sambutan tentang universalisme Agama, h. xxxi-xxxii. Lihat 

juga Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan,h. Xvii.
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kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya dimana ia tumbuh dan 

berkembang.

D. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pendidikan Pesantren

Ribuan pesantren yang tersebar dikawasan republik ini telah  berhasil 

mengisi sebagian kekosongan pendidikan di Indonesia. Lembaga pendidikan 

memiliki khazanah sejarah tersendiri karena lama sudah ada sebelum lahirnya 

Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Demikian beruratnya sehingga 

tiap pesantren memiliki sifat-sifat khas tersendiri, dengan kelebihan dan 

kekurangannya.122 Dilihat dari sejarah pendidikan Islam Indonesia, pesantren 

sebagai sistem pendidikan Islam Tradisional telah memainkan peran yang cukup 

penting dalam membentuk kualitas sumberdaya manusia Indonesia, dalam 

pemandangan Nurcholish Madjid tentang pesantren sebagai sesuatu yang dapat 

dijadikan alternatif terhadap sistem yang ada. Menurutnya sistem pendidikan 

waktu itu masih sangat “pegawai oriented” sehingga menjadikan salah satu 

problem pendidikan di Indonesia.123

Lebih lanjut Nurcholish Madjid mengatakan bahwa, “Dari segi historis, 

pesantren tidak hanya mengandung makna keIslaman, tetapi juga keaslian 

                                                          
122 Beberapa kelebihan sistem pendidikan pondok oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar 

Dewantara, selain murah biayanya juga interaksi edukatif antara guru dan murid terjadi selama 24 jam 
terus menerus. Lihat “Faedahnya Sistem Pondok”, Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama: 
Pendidikan, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1962/hal. 3677C. 

123 Nurcholish Madjid, Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan,cet ke-3, (Bandung: Mizan, 
1996), h. 222-223.
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(indegenous) Indonesia: sebab lembaga yang serupa, sudah ada pada kekuasaan 

Hindu-Budha, sedangkan Islam meneruskan dan mengislamkannya”.124

Kendatipun lembaga tersebut mengikuti warna pembaharuan 

(pendidikan), tetapi masih saja terdapat sisi-sisi kelemahan dalam pandangan 

Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid sebagai salah seorang santri yang egalitir 

bersifat terbuka, kosmopolit, dan demokratis mengadakan penelaahan terhadap 

kondisi dunia pesantren, penelaahan tersebut ditujukan pada kritik pedas yang 

dilontarkan Nurcholish Madjid terhadap dunia pesantren.

Secara terperinci penelaahan Nurcholish Madjid di atas berkisar pada: 

perumusan tujuan pesantren, penyempitan orientasi kurikulum, dan sistem nilai 

di pesantren.

Lembaga pendidikan Islam (pesantren) sebagai lembaga alternatif 

diharapkan mampu menyiapkan kualitas masyarakat yang bercirikan semangat 

keterbukaan, egaliter, kosmopolit, demokratis, dan berwawasan luas, baik 

menyangkut ilmu agama maupun ilmu-ilmu modern.

Menyikapi realitas pendidikan saat ini. Nurcholish Madjid tampil 

mengemukakan konsep pembaharuan pendidikan Islam (pesantren). Usaha ini 

dimaksudkan untuk menemukan format pendidikan yang ideal sebagai sistem 

pendidikan alternatif bangsa Indonesia masa depan. Kelebihan dan keunggulan 

lembaga pendidikan masa lampau dijadikan sebagai kerangka acuan untuk 

                                                          
124 Nurcholish Madjid, “Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren” dalam Dawam 

Rahardjo (ed). Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah, (Jakarta: P3M, 1985), h.3.
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merekonstruksi konsep pendidikan yang dimaksud. Sedang sistem yang lama 

yang kurang relevan akan ditinggalkan dan dibuang.

Salah satu konsep yang mendasar menurut Nurcholish Madjid ialah: 

Bagaimana menempatkan kembali ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam 
daerah pengawasan nilai agama, moral, dan etika.125 Karena pada prinsipnya, 
asal mula semua cabang ilmu pengetahuan adalah pangkal pada ilmu. Ketika 
para intelektual muslim mampu mengembangkan dan mengislamkan ilmu 
pengetahuan yang modern itu, dunia Islam akan mencapai kemakmuran dalam 
berbagai bidang, seperti yang dicontohkan pada masa klasik.126

Berdasarkan ungkapan di atas, konsep pembaruan pendidikan pesantren 

yang ditawarkan oleh Nurcholish Madjid ialah: konsep keterpaduan antara, 

keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan. Hal ini sesuai dengan platform 

pembaharuan Nurcholish Madjid sendiri yaitu keindonesiaan, keimanan dan 

kemodernan.

Menurutnya problem yang ada dalam umat Islam ialah kesenjangan yang 

cukup parah antara ajaran dan kenyataan. Hal yang paling diperlukan oleh umat 

Islam melalui sarjananya ialah keberanian untuk menelaah kembali ajaran-ajaran 

Islam yang mapan (sebagai hasil interaksi sosial dalam sejarah), dan 

mengukurnya kembali dengan sumber suci Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur’an dan 

Al-Sunnah.127

Demikian pula dalam menetapkan nilai-nilai modern, harusnya 

berorientasi pula pada nilai-nilai besar Islam. Melakukan pembaruan berarti 

                                                          
125 Nurcholis Madjid, Dialog Keterbukaan, h. 247-248.
126 Yasmadi, Modernisasi Pesantren, h. 126.
127 Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan,Op.Cit., h. 181.
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berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sanatullah. Oleh sebab itu, dalam 

menghadapi tantangan zaman modern dunia pendidikan Islam tidak cukup hanya 

mengimpor IPTEK Barat secara mentah-mentah melainkan melihat pada 

hubungan antara ilmu dan iman atau iman dengan ilmu. Kesadaran akan adanya 

hubungan tersebut akan mendekatkan orientasi tujuan pendidikan Islam itu 

sendiri. Karena pendidikan diharuskan menumbuhkan keseimbangan terhadap 

kepribadian total manusia. Yang meliputi spiritual, intelektual, imajinatif, fisikal, 

ilmiah, dan linguistik untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan.

Dalam sejarah perkembangannya ketika Makkah dan Madinah pusat 

kajiannya terruju pada keislaman (baca: Al-Qur’an dan Al-hadits), kemudian 

mengalami kemerosotan. Pada abad ke-9 H atau 15 M, Makkah dan Madinah 

kembali melirik bidang-bidang yang pernah digelutinya yauitu Islam. Seluruh 

lembaga-lembaga yang ada berkonsentrasi pada bidang tersebut guna memahami 

secara keseluruhan kemudian di tajdid-kan sesuai dengan perkembanngan zaman 

dan tuntutan masyarakat sekitar. Alhasil Makkah dan Madinah mampu keluar 

dari keterbelakangan dan menemukan kembali masa keemasan seperti abad ke-1 

dimana Islam baru berkembang.

Pembaruan pendidikan Islam (pondok pesantren) yang merupakan 

perpaduan antara tradisional dan modern diharapkan mampu menjadi sarana 

yang efektif dalam membentuk manusia modern. Namun bagi Nurcholish Madjid 

ada hal yang lebih penting dalam hal itu ialah pendidikan Islam diharapkan 

mampu menyelesaikan masalah moral dan etika ilmu pengetahuan modern. Hal 
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tersebut di latarbelakangi oleh kekecewaan Nurcholish Madjid terhadap 

peradaban modern dengan tekhnologi dan ilmu pengetahuannya miskin moral 

dan etika.

Dalam tulisannya Nurcholish Madjid mengatakan:

Kini muncul banyak kritikan kepada peradaban modern dengan teknologi 
dan ilmu pengetahuannya itu. Dari sudut pandang Islam, hanya segi
metode dan empirissme ilmu pengetahuan modernlah yang nampaknya 
absah (valid). Sedangkan dalam hal moral dan etika, ilmu pengetahuan 
modern amat miskin. Hal ini bisa menjadi sumber ancaman lebih lanjut 
umat manusia. Di sinilah letak inti sumbangan Islam dengan sistem 
keimanan berdasarkan tauhid itu, kaum muslimin diharapkan mampu 
menawarkan penyelesaian atas masalah moral dan etika ilmu 
penegetahuan modern. Manusia harus disadarkan kembali atas fungsinya 
sebagai ciptaan tuhan, yang dipilih untuk menjadi khalifahnya, dan harus 
mampu memepertanggung jawabkan seluruh tindakannya di muka bumi 
ini kepadanya. Ilmu pengetahuan berasal dari tuhan, dan harus digunakan 
dalam semangat mengabdi kepadanya.128

Dengan demikian Nurcholish Madjid begitu terobsesi terhadap potensi 

pendidikan pesantren begitu tinggi dan besar. Dalam hal ini Nurcholish Madjid 

membandingkan, kalau pendidikan non Islam mampu melahirkan lembaga yang 

berkualitas, kenapa pendidikan Islam tidak?. Harapan tersebut dilatarbelakangi 

oleh masyarakat modern (rasional dan ilmiah) tidak akan terwujud tanpa adanya 

peran yang begitu besar dari pendidikan. Dengan kata lain pendidikan memiliki 

peran yang strategis dalam membentuk masyarakat modern dalam pengawasan 

khazanah keislaman.

                                                          
128 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, h. 276.
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E. Kritik Nurcholish Madjid terhadap Kondisi Objektif Pendidikan Pesantren

Pesantren atau pondok merupakan lembaga yang dikatakan menjadi  

interpretasi proses wajar pengembangan sistem pendidikan nasional. Secara 

historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga 

mengandung makna keaslian (indigenous).129 Sebab, lembaga yang serupa 

pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak pada masa kekuasaan Hindu-Budha. 

Sehingga setelah masuknya pengaruh Islam yang dibawa oleh para sunan (para 

penyebar ajaran Islam pada masa walisongo) tinggal mengislamkan pendidikan 

yang sudah ada. Tentunya ini tidak berarti mengecilkan peranan Islam dalam 

memelopori pendidikan Islam. 

Menurut Nurcholish Madjid, seandainya negeri kita ini tidak mengalami 

penjajahan, kemungkinan pertumbuhan sistem pendidikannya akan mengikuti 

jalur-jalur yang ditempuh pesantren-pesantren itu. Kemungkinan tersebut bisa 

kita tarik setelah melihat dan membandingkan dengan pertumbuhan sistem 

pendidikan di negeri-negeri Barat sendiri, dimana hampir semua universitas 

terkenal cikal-bakalnya adalah perguruan-perguruan yang semula berorientasi 

keagamaan. 

Mungkin juga, seandainya kita tidak pernah dijajah, pesantren-pesantren itu 

tidak mengisolasikan diri jauh di daerah pedesaan seperti kebanyakan pesantren 

yang kita jumpai sekarang, melainkan akan berada di kota-kota pusat kekuasaan 

atau ekonomi, atau sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dari sana, sebagaimana 
                                                          

129 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Op.Cit., h.3.
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halnya sekolah-sekolah keagamaan di Barat yang kemudian tumbuh menjadi 

universitas-universitas tersebut.130

Dari pemaparan sederhana di atas, kita dapat menarik suatu proyeksi 

tentang apa peranan dan di mana letak sebenarnya sistem pendidikan pesantren 

dalam masyarakat Indonesia yang merdeka (artinya: tidak dijajah), untuk masa 

depan bangsa yang lebih “berkepribadian”.  Gambaran kongkrit untuk 

menganalogikan sebuah pesantren di Indonesia, misalnya kita mengambil contoh 

“pesantren” di Amerika yang didirikan oleh pendeta Harvard di dekat Boston, 

menghasilkan apa yang bisa dilihat oleh rakyat Indonesia sekarang ini, 

“pesantren” Harvard itu telah tumbuh menjadi sebuah universitas yang paling 

“prestigious” di Amerika, dan hampir secara pasti memegang kepeloporan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan modern dan gagasan-gagasan mutakhir. 

Namun di Indonesia, seperti yang kita ketahui, peranan “Harvard” itu tidak 

dimainkan oleh Tebuireng, Tremas, Lasem, ataupun Ploso, melainkan oleh suatu 

perguruan tinggi “umum” yang sedikit banyak merupakan kelanjutan lembaga 

pendidikan penjajahan.

Fenomena umum yang terjadi sekarang bila kita tinjau agak mendalam 

antara dunia pesantren dengan panggung dunia global abad XX sampai sekarang, 

sebenarnya terjadi kesenjangan atau “gap”. Di satu sisi, dunia global didominasi 

oleh pola budaya Barat dan sedang diatur mengikuti pola-pola tersebut. Sedang 

di sisi lain pesantren-pesantren kita, disebabkan faktor-faktor historisnya, 
                                                          

130 Nurcholish Madjid, Ibid. h. 4.
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terbebani dalam mengikuti pola budaya Barat yang biasanya dikatakan budaya 

“modern”.

Kata “kesenjangan” memang mengandung konotasi ada yang berposisi 

ketinggalan, konservatif, ataupun kolot. Tetapi membentuk persepsi keagamaan 

sebagai kekolotan merupakan prilaku yang tidak dapat dibenarkan. Seperti kasus 

Universitas Harvard di atas misalnya, relevansinya dengan perkembangan 

zaman, bahkan kepemimpinan, tidaklah meninggalkan sama sekali jiwa 

“kepesantrenannya”, (dalam arti: fungsi pokok atau historis sebagai tempat 

pendidikan keagamaan). Di Universitas Harvard bahkan dalam bidang teologi 

tetap meneruskan peranan historisnya sebagai penganut mazhab unitarianisme. 

Lantas apakah Harvard dicap konservatif? Hal tersebut justru menunjukkan ciri 

khas atau kepribadian yang melekat pada universitas tersebut.

Penyajian fenomena di atas menunjukkan bahwa untuk memainkan 

peranan besar dan menentukan dalam ruang lingkup nasional, pesantren-

pesantren kita tidak perlu kehilangan kepribadiannya sendiri sebagai tempat 

pendidikan keagamaan. Bahkan tradisi-tradisi keagamaan yang dimiliki 

pesantren-pesantren itu sebenarnya merupakan ciri khusus yang harus 

dipertahankan, karena di sinilah letak kelebihannya.

Namun untuk mewujudkan pendidikan pesantren yang sesuai dengan 

tantangan modern, pesantren masih memiliki bebarapa kekurangan mendasar. 

Sebagaimana yang disesalkan oleh Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid 

mengatakan: “Kekurangan pertama adalah terletak pada lemahnya visi dan tujuan 
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yang dibawa pendidikan pesantren. Agaknya tidak banyak pesantren yang 

mampu secara sadar merumuskan pendidikannya dan menuangkannya dalam 

tahapan-tahapan rencana kerja atau program.”131

Secara umum hal-hal yang menjadi sorotan tajam dari Nurcholish Madjid 

dalam memandang pendidikan pesantren, dan menjadi koreksi Nurcholish 

tersendiri untuk mendidikan pesantren dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Merumuskan kembali tujuan Pendidikan Pesantren

Pendidikan merupakan proses sehingga pengukuran dari proses pendidikan 

tersebut adalah bagaimana tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Tujuan yang 

hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya merupakan sebuah perwujudan 

dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam diri manusia. Terbentuknya nilai-nilai

tersebut dapat diaplikasikan ke dalam perencanaan kurikulum pendidikan sebagai 

landasan dasar operasional pelaksanaan itu sendiri.

Adapun letak ketidak-mampuan pendidikan pesantren dalam mengikuti dan 

menguasai perkembangan zaman adalah lemahnya visi dan tujuan yang dibawa 

pendidikan pesantren relatif sedikit pesantren yang mampu secara sadar 

merumuskan tujuan pendidikan serta menuangkannya dalam rencana kerja atau 

program.

Menurut Nurcholish Madjid kecenderungan tersebut dikarenakan:

Adanya proses improvisasi yang dipilih sendiri oleh kyai atau bersama-sama 
para pembuatnya secara intuitif yang disesuaikan dengan perkembangan 
pesantrennya. Malahan pada dasarnya memang pesantren itu sendiri dalam 

                                                          
131 Ibid, h. 6.
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semangatnya adalah pancaran kepribadian pendirinya. Maka tidak heran 
kalau timbul anggapan bahwa hampir semua pesantren itu merupakan hasil 
usaha pribadi atau individu (individual enterprise).132

Nampaknya Nurcholish Madjid melihat ketidak jelasan arah, sasaran yang 

ingin dicapai pesantren terlebih disebabkan oleh faktor kyai dalam memainkan 

peran sentral sebuah pondok pesantren, kyai yang merupakan elemen yang paling 

esensial dalam pesantren sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren 

semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kyainya.

Senada dengan hal itu Komaruddin Hidayat mengatakan bahwa: Pesantren 

dalam melakukan sesuatu biasanya tidak mendasarkan pada strategi dan teori 

pembangunan yang digariskan pemerintah, melainkan berangkat dari 

penghayatan dan pemahaman keberagamaan sang kyai yang kemudian 

direfleksikan dan diaktualisasikan sebagai amal shaleh.133 Oleh karena itu, 

dengan pendektan normatif dan teoritis dalam mengamati dunia pesantren atas 

ilmu-ilmu sosial barat, selalu tidak mengena dan tidak mampu merasuki realitas 

yang lebih dalam dari dunia pesantren.

Kiranya tidak berlebihan Zamakhsyari Dhofier mensinyalir bahwa 

kebanyakan kyai-kyai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat 

diibaratkan sebagai suatu kerjaan kecil dimana kyai merupakan sumber mutlak 

dari kekuasaan dan kewenangan (Power ang Outhority) dalam kehidupan dan 

                                                          
132 Nurcholish Madjid, Ibid, h. 6.
133 Dawam Rahardjo, Pergulatan Dunia Pesantren, h. 74.
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lingkungan pesantren.134 Oleh karena itu, cukup logis bila dikatakan bahwa 

kebijakan tujuan pesantren berada pada kebijakan kekuasaan otoritas kyai. 

Sehingga hampir tidak ada rumusan tertulis tentang kurikulum, tujuan, dan 

sasaran pendidikan pesantren kecuali pada otoritas kyai.

Keberlangsungan sebuah pesantren semata-mata otoritas kyai di atas

menurut Nurcholish Madjid punya dampak negatif bagi pesantren dalam

perkembangannya. Hal ini berdasarkan atas profil kyai sebagai pribadi yang

punya keterbatasan dan kekurangan. Salah satu keterbatasannya tercermin dalam 

kemampuan menghadapkan responsi pada perkembangan-perkembangan

masyarakat.135

Berkaitan dengan hal ini Nurcholish Madjid mencontohkan seorang kyai

yang kebetulan tidak dapat membaca-menulis huruf latin mempunyai

kecenderungan lebih besar untuk menolak dan menghambat dimasukkannya

pengetahuan baca-tulis kedalam kurikulum pesantren.136 Sehingga tidak heran

bila pada gilirannya pesantren hanya melahirkan produk-produk pesantren yang 

dianggap kurang siap untuk “lebur” dan mewarnai kehidupan modern. Dengan 

kata lain pesantren hanya mampu memunculkan santri-santri dengan kemampuan 

yang terbatas.137

                                                          
134 Zamkhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, h. 56.
135 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Op.Cit., h. 7.
136 Ibid, h. 7.
137 Yasmadi, Modernisasi Pesantren,Op.Cit., h. 74.
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Disamping itu metode yang digunakan kyai dalam proses belajar mengajar

telah mengabaikan aspek kognitif yang berdampak negatif pada out put pesantren 

itu sendiri. Lebih jauh Nurcholish Madjid menulis:

Pengajian adalah kegiatan penyampaian materi pengajaran oleh seorang kyai 
kepada para santrinya. Tetapi dalam pengajian ini ternyata segi kognitifnya 
tidak cukup diberi tekanan, terbukti dengan tidak adanya sistem kontrol 
berupa test atau ujian-ujian terhadap penguasaan santri pada pelajaran yang 
diterimanya. Di sini para santri kurang diberi kesempatan menyampaikan 
ide-idenya apalagi untuk mengajukan kritik bila menemukan kekeliruan 
dalam pelajaran sehingga daya nalar dan kreatifitas berfikir mereka agak 
melambat.138

Memang disadari bahwa pendidikan pesantren tersebut hanya menitik

beratkan pada aspek kognitif seperti lembaga-lembaga pendidikan modern

sekarang, tetapi justru pada aspek afektif dan psikomotorik, jelasnya bagaimana 

santri mau dan mampu menyadari nilai-nilai ajaran islam dan

menginternalisasikan pada dirinya dan mewujudkan dalam prilaku dan

kehidupan.139 Jika arah dan tujuan pendidikan dianggap titik kelemahan dan

kepincangan dalam dunia pesantren. Maka, Nurcholish Madjid mengatakan, hal 

yang harus dibenahi dalam pesantren adalah bagaimana menyeimbangkan antara 

tujuan yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Iik arifin noor dalam pengantar buku 

Intelektual Pesantren. pada dasarnya kyai memang lamban dan bersahaja dalam 

merespon perubahan. Namun, perjalanan panjang kyai telah menjadikannya 

                                                          
138 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Op.Cit., h. 23.
139 Muhammad Rofanggi, Posisi Kyai, h. 174.
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berhati-hati dalam mendukung hal-hal yang baru. Kemudahan yang diberikan 

kyai untuk masuk di pendidikan pesantren membuat keterlibatan semua 

masyarakat menjadi mungkin. Kekuatan kyai dan pesantrennya tetaplah penting 

untuk menempatkan persoalan ini kedalam konteks perubahan yang sangat cepat 

dan globalisasi dunia dimana kita hidup sekarang ini. Kyai senantiasa relevan 

bukan karena kebajikan dari simbol-simbol itu atau institusi-institusi fisik yang 

dibuat dalam menerjemahkan nilai-nilai dan norma keagamaan, bukan pula 

dalam memelihara spritualitas atau intelektualitas, yang jelas apa yang telah ia 

berikan tidaklah tabu dan statis.140

2. Penyempitan Orientasi Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu instrumen dari suatu lembaga pendidikan, 

termasuk pendidikan pesantren. Untuk mendapatkan gambaran tentang 

pengertian kurikulum, akan disinggung terlebih dahulu definisi tentang

kurikulum. Menurut Iskandar Wiryokusumo, kurikulum adalah “Program

pendidikan yang disediakan sekolah untuk siswa”.141 Sementara itu, menurut S.

Nasution, kurikulum adalah “Suatu rencana yang disusun untuk melancarkan

proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung-jawab sekolah atau

lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya”.142

                                                          
140 Abdurrahman Mas’ud, Intelektual Pesantren, Perhelatan agama dan tradisi, h. xvii.
141 Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum,

(Jakarta: Binda Aksara, 1988), h. 6.
142 Nasution, Kurikulum, h. 5.
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Pandangan Nurcholish Madjid tentang kurikulum pendidikan pesantren

terlihat bahwa pelajaran agama masih dominan di lingkungan pesantren, bahkan

materinya lebih khusus disajikan dalam berbahasa arab. Mata pelaran meliputi:

Fiqh, nahwu, aqa’id sharaf, sedangkan tasawuf serta rasa agama (religiusitas)

yang merupakan inti dari kurikulum “keagamaan” cenderung terabaikan.

Istilah pelajaran Nurcholish Madjid mengatakan bahwa:

Perkataan “agama” lebih tertuju pada segi formil dan ilmunya saja. 
Sedangkan “keagamaan” lebih mengenai semangat dan rasa agama 
(religiusitas). Materi “keagamaan” ini hanya dipelajari sambil lalu saja tidak 
secara sungguh-sungguh. Padahal justru inilah yang lebih berfungsi dalam 
masyarakat zaman modern, bukan fiqh atau ilmu kalamnya apalagi nahwu-
sharafnya serta bahasa arabnya. Di sisi lain pengetahuan umum nampaknya 
lebih dilaksanakan secara setengah-setengah, sehingga kemampuan santri 
biasanya sangat terbatas dan kurang mendapat pengakuan dari masyarakat 
umum.143

Secara terperinci Nurcholish Madjid menyebutkan penyempitan orientasi

kurikulum pendidikan pesanten tersebut berkisar pada. Nahwu-Sharaf, Fiqih,

Aqa’id, Tasawuf, Tafsir, Hadits, dan bahasa Arab. Dimana penelahan terhadap

ilmu-ilmu tersebut tidak hanya secara gramatiknya saja, tetapi bagaimana

menguasai ilmu-ilmu tersebut secara lisan ataupun teks sehingga produk (santri) 

tidak hanya sebagai konsumen melainkan produsen.144

Dalam menyikapi kurikulum pesantren nampaknya Nurcholish Madjid

menekankan agar penerapan kurikulum di pesantren adanya check and balance. 

                                                          
143 Yasmadi, Modernisasi Pesantren, Op.Cit., h. 78.
144 Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren, Op.Cit., h.100-101.
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Perimbangan antara khasanah Islam klasik, pengetahuan keislaman, dan 

pengetahuan umum.145

Akan tetapi menurut Abdul Munir Mulkan, usaha integrasi kedua sistem

ilmu (ilmu agama dan ilmu umum) hanya akan menambah persoalan makin

ruwet. Ini disebabkan belum tersusunnya konsep ilmu integral yang ilmiah yang 

mampu mengatasi dikotomi ilmu umum dan agama itu sendiri. Integrasi

kurikulum pesantren tidak lebih sebagai penggabungan dua sistem ilmu tanpa

konsep. Akibatnya, tujuan praktis untuk meningkatkan daya saing lulusan dengan

sekolah umum, menjadi sulit dipenuhi.146

Keadaan tersebut menurut Ahmad El Chumaedy, pesantren dipaksa

memasuki ruang konstestasi dengan institusi pendidikan lainya, sehingga

memposisikan institusi pesantren untuk mempertaruhkan kualitas out-put

pendidikannya agar tetap unggul dan menjadi pilihan masyarakat. Menurutnya

pesantren perlu banyak melakukan pembenahan internal dan inovasi baru agar

tetap mampu meningkatkan mutu pendidikannya. Oleh karena itu, Chumaedy

mengharapkan pengembangan pesantren tidak saja dilakukan dengan cara

memasukkan pengetahuan non-agama, melainkan agar lebih efektif dan

signifikan, praktek pengajaran harus menerapkan metodologi yang lebih baru dan 

modern. Kalau masih berkutat pada cara lama yang kuno dan ketinggalan zaman, 

                                                          
145 Yasmadi, Modernisasi Pesantren, Op.Cit, h. 90.
146 Abdul Munir Mulkhan, Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia, hhtp://www.iias/Dilema 

madrasah/annex5 html (diakses pada tgl 20 Januari 2018).
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maka pesantren menurutnya, akan sulit untuk berkompetisi dengan institusi 

pendidikan lainnya.147

Apa yang dilakukan beberapa pesantren tersebut adalah agar pesantren tetap 

terus bertahan dan tetap eksis. “Ini berarti mereka mengikuti jejak kaum

modernis. Pesantren melakukan akomodasi dan penyesuaian tertentu tanpa

mengorbankan esensi dan hal-hal lainnya agar eksistensi pesantren tetap

dipertahankan.”148

Azra memandang : “Pemasukan ilmu umum dalam pelajaran atau kurikulum 

pesantren banyak permasalahannya. Muncul persoalan tentang bagaimana secara 

epistemologis untuk menjelaskan ilmu-ilmu empiris atau ilmu-ilmu alam dari 

kerangka epistemologi Islam tersebut.”149 Hal ini memang menimbulkan 

persoalan tersendiri dalam tubuh pesantren yang mengalami modernisasi. 

Kebanyakan ilmu alam yang mereka (pesantren) masukkan dalam kurikulum 

tidak mempunyai hubungan dengan Islam. Sebagai contoh Pondok Modern 

Gontor salah satunya yang memasukkan kurikulum pelajaran umum, bahasa 

Inggris. Jelas sekali pelajaran bahasa Inggris tidak ada hubungannya dengan 

tradisi keilmuan dalam Islam. Hal ini beda dengan bahasa Arab yang digunakan 

untuk mempelajari kitab kuning dalam pesantren tradisional. Bahasa Arab 

mempunyai hubungan yang erat dengan bahasa Al-Qur’an.
                                                          

147 Ahmad El Chumaedy, Membongkar Tradisionalisme Pendidikan Pesantren, Sebuah 
Pilihan Sejarah, http://artikel.us/achumaedy.html (diakses pada tgl 20 Januari 2018).

148 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru
(Jakarta: Logos, 1999), 101.

149 Azyumardi Azra, Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1999). H. 95.
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Apapun itu menurut Nurcholish Madjid dalam tulisannya.

Tidak jarang seorang santri yang telah mondok bertahun-tahun, pulang 
hanya membawa keahlian “mengaji” beberapa kitab saja. Jika seorang santri 
merasa betul-betul menguasai sebuah kitab, dia bisa menghadap kyainya 
meminta tashih dan ijazah kelulusan. Jika ijazah itu diberikan, maka santri 
tersebut mempunyai wewenang untuk mengajarkan kitab itu kepada orang 
lain, dan mulailah dia menjadi seorang kyai baru.150

Fenomena seperti itu menurut Nurcholish Madjid orientasi kulturnya

menjadi lebih kental dan kurang memenuhi perkembangan zaman. Terjadinya

integritas keilmuan (“ilmu-ilmu umum” dan “ilmu-ilmu Islam”) yang selama ini 

dianggap tidak dapat dikompromikan. Nampaknya bagi Nurcholish Madjid

penggabungan antara bahasa Arab (ilmu Islam) dan bahasa inggris (ilmu umum) 

melambangkan perpaduan antara unsur islam dan unsur keislaman dan unsur 

kemodernan.151 Melihat pemikiran Nurcholish Madjid tersebut nampaknya, hal 

semacam itulah yang memenuhi selera bagi kaum muslim dalam memasuki era 

modernisasi saat ini.

3. Sistem Nilai di Pesantren

Dalam dunia pesantren pelestarian pengajaran kitab-kitab klasik perjalanan

terus-menerus dan secara kultural telah menjadi ciri khusus pesantren sampai

saat ini. Di sini peran kelembangan pesantren dalam meneruskan tradisi keilmuan 

klasik sangat besar. Pengajaran kitab-kitab klasik tersebut pada gilirannya telah 

menumbuhkan warna tersendiri dalam bentuk paham dan sistem nilai tertentu. 

Sistem nilai ini berkembang secara wajar dan mengakar dalam kultur pesantren, 
                                                          

150 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Presantren, Op.Cit., h. 31.
151 Yasmadi, Modernisasi Pesantren, Op.Cit., h. 89.
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baik terbentuk pengajaran kitab-kitab klasik, maupun yang lahir dari pengaruh 

lingkungan pesantren itu sendiri.

Menurut pandangan Nurcholish Madjid dalam tulisannya mengatakan:

Sistem nilai yang digunakan dikalangan pesantren adalah yang berakar 
dalam agama Islam. Tetapi tidak semua yang berakar dalam agama itu 
dipakai oleh mereka. Kalangan pesantren itu sendiri, menamakan sistem 
nilai yang dipakainya itu dengan ungkapan Ahl-u ‘l-Sunnah wa ‘l Jama’ah. 
Kalau kita lihat, Ahl-u ‘l-Sunnah wa ‘l Jama’ah itu sendiri pertama-tama 
adalah mengacu pada golongan Sunni. Maka dalam hal kalam atau ilmu 
ketuhanan pesantren mengikuti Mazhab sunni, sebagaimana dirumuskan 
oleh Abu Hasan Al-Asy’ari dan kemudian tersebar antara lain melalui karya-
karya Imam Ghazali.152

Meskipun menamakan dirinya Ahl-u ‘l-Sunnah wa ‘I Jama’ah tetapi kaum

santri tidak banyak yang menyadari adanya golongan-golongan lain diluar

mereka (Ahl-u ‘l-Sunnah wa ‘I Jama’ah), kecuali mu’tazilah. Kaum mu’tazilah

menjadi target kutukan kalangan pesantren sampai saat ini. Sedangkan golongan 

syi’ah yang merupakan gologan terbesar di luar Ahl-u ‘l-Sunnah wa ‘I Jama’ah, 

tidak begitu disukai ke hadirannya oleh kaum santri.

Sedangkan, perkataan Ahl-u ‘l-Sunnah wa ‘I Jama’ah itu sendiri ialah para 

pengikut tradisi Nabi Muhammad dan ijma’ ulama. Definisi in dapat diartikan 

suatu golongan yang berpegang teguh pada norma-norma dalam sunnah Rasul 

dan para Khulafaur Rasyidin dan mengamalkan apa-apa yang telah diamalkan 

Rasul dan para Sahabatnya.

Faham Ahl-u ‘l-Sunnah wa ‘I Jama’ah, menjadi ciri utama pesantren di

Indonesia dan telah dijadikan pula sebagai sistem nilai yang standar pada setiap 
                                                          

152 Nurcholish Madjid, Op.Cit., h. 33.



115

yang ada. Untuk memperkuat pendapat Nurcholish Madjid di atas perlu

dikemukakan pendapat Bisyri Musthafa yang sebagaimana dikutip oleh

Zamakhsyari Dhofier.

Faham Ahl-u ‘l-Sunnah wa ‘l Jama’ah adalah paham yang berpegang teguh 
kepada tradisi sebagi berikut: (1). Dalam bidang hukum-hukum Islam 
menganut ajaran-ajaran dari salah satu mazhab empat. Dalam praktek, para 
kyai adalah penganut kuat dari mazhab Syafi’i. (2). Dalam soal-soal tauhid 
menganut ajaran-ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur 
Al-Maturidi. (3). Dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam 
Abu Qasim Al-Junaid.153

Tiga aspek tersebut (fiqh mazhab, tauhid, dan tasawuf) sangat mengakar

dalam kultur pesantren yang selanjutnya dilihat sebagai suatu bangunan sistem

nilai yang dikenal dengan Ahl Al-Sunnah wa al-Jama’ah, teologi Asy’ari

menempati urutan pertama sebagai tempat yang mewarnai kehidupan pesantren.

a. Teologi Al-Asy’ari

Nurcholish Madjid memandang bahwa teologi Asy’ari yang dipelajari 

para santri masih terlalu dangkal dan sempit, karena masih tertuju pada 

rumusan tentang dua puluh sifat tuhan. Meskipun demikian Nurcholish 

Madjid tetap menganggap bagus rumusan tersebut dan rasionalistik. Hanya 

saja kelemahannya adalah terletak pada sistem dan metodologinya. Santri 

dituntut menghafal diluar kepala dengan suatu keyakinan bahwa hal itu akan 

menjadi pertanyaan di dalam kubur.

                                                          
153 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, h. 149.
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b. Fiqh Mazhab

Keengganan dalam mencari sumber-sumber hukum adalah gambar dari 

ketidak-mampuan mengembangkan pikiran-pikiran islam, sehingga

seringkali pesantren melontarkan “pintu ijtihad telah ditutup”pada akhirnya 

budaya ijtihad tidak ditemukan kembali dalam kultur pesantren sedangkan 

ijtihad mujtahid masa lalu masih dianggap relevan dengan perkembangan 

zaman. Sedangkan tradisi taklid selalu dipelihara dan dilestarikan dikalangan 

pesantren.

Fenomena di atas menurut Nurcholihs Madjid masuk dalam

pembahasan fiqh (fiqh mazhab). Fiqh merupakan inti dari pendidikan

pesantren, pentingnya ilmu fiqh dapat dilihat dari hakekat fiqh itu sendiri

sebagaimana diungkapkan Nurcholish Maadjid:

Titik berat orientasi fiqh kepada masalah pengaturan hidup bersama 
manusia dalam tatanan sosialnya, yang inti kerangka pengaturan itu 
ialah masalah-masalah hukum, bahkan meskipun masalah-masalah 
ibadat juga termasuk kedalam fiqh, justru yang merupakan pertama-
tama dibahas. Namun cara pandang fiqh terhadap ibadat pun tetap 
bertitik beratkan orientasi hukum.154

Akhirnya Abdurrahman Wahid menggarisbawahi, bahwa pranata nilai 

yang berkembang dalam pesantren adalah berkaitan dengan visi untuk 

mencapai penerimaan disisi Allah dihari kelak menempati kedudukan 

terpenting, visi itu berkaitan dengan terminologi “keikhlasan”, yang 

mengandung muatan nilai ketulusan dalam menerima, memberikan dan 

                                                          
154 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin Peradaban, h. 239.
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melakukan sesuatu diantara makhluk. Hal demikian itulah yang disebut 

dengan orientasi kearah kehidupan akhirat (pandangan hidup  ukhrawi).155

Bentuk lain dari pandangan hidup tersebut adalah kesediaan tulus menerima 

apa saja kadar yang diberikan kehidupan, walaupun dengan materi yang 

terbatas, akan tetapi yang terpenting adalah terpuaskan oleh kenikmatan 

rohaniah yang sangat eskatologi (ukhrawi). Maka dari hal demikian pranata 

nilai ini memiliki makna positif, ialah kemampuan penerimaan perubahan-

perubahan status dengan mudah serta fleksibilitas santri dengan melakukan 

kemandirian hidup.

c. Tasawuf Praktis

Ajaran tasawuf salah satu aspek yang mencirikan sistem nilai Ahl al-

Sunnah wa al-Jamaah yang dianut pesantren. tasawuf yang berkembang di

pesantren identik dengan ajaran al-Ghazali, karena memang secara umum

karya-karya al-Ghazali dijadikan buku wajib di pesantren-pesantren.

Tasawuf identik dengan kehidupan para sufi, sufisme di Indonesia

menurut Nurcholish Madjid masih terbatas pada segi segi yang praktis,

sedangkan segi pemikiran yang kontemplatifnya sangat kurang. Anehnya

tasawuf yang sifatnya praktis lebih dikenal dikalangan masyarakat awam.

Sejalan dengan apa yang sampaikan Nurcholish Madjid Abdurrahman 

Wahid mengatakan bahwa, tata nilai dalam lingkungan pesantren lebih 

ditekankan pada pembentukan nilai-nilai praktis yang diperlukan guna 
                                                          

155 Dawam Rahardjo, Pesantren dan Pembaharuan, h. 45.
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mengatur kehidupan sehari-hari, sehingga ia kehilangan nilai spekulatifnya. 

Hal ini juga sesuai dengan watak gerakan tasawuf yang ada di negeri ini. 

Penekanan pada nilai-nilai yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari 

tersebut membawa akibat tersendiri yaitu kedangkalan tata nilai, 

kedangkalan tata nilai ini pada gilirannya menghasilkan sikap hidup yang 

doktriner, yang menggolongkan manusia kepada dua kelompok belaka: 

pihak kita dan pihak lawan. Dalam bentuknya yang paling buruk, 

kedangkalan ini dapat dilihat pada sikap angkuh yang sebagian santri, 

disamping verbalisme yang sangat kaku dan formalistis dalam menilai suatu 

perbuatan.156

Oleh karena itu Nurcholish Madjid mengatakan: “Sudah saatnya

meninjau kembali segi-segi kebaikan dan kekuatan gerakan-gerakan tasawuf

tradisional pesantren serta meneliti segi kelemahannya.”157

Segi positif yang berpengaruh cukup luas dalam pesantren, dapat dilihat 

dari adanya kyai atau ulama yang menganut ajaran tasawuf tertentu, atau 

mengamalkan “wirid-wirid” yang hanya diamalkan sendiri. Ajaran-ajaran

sufi tersebut membentuk tingkah laku para kyai. Secara mendalam 

Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa, tata nilai yang menekankan 

pekerjaan praktek relatif menghasilkan akibat sampingan berupa relativitas 

yang sangat besar dalam menilai arti waktu, uang, dan hal keduniaan 

                                                          
156 Abdurrahman Wahid, dalam editor Dawam Rahardjo, Pesantren dan Pembaharuan, h.53.
157 Nurcholish Madjid, Pesantren dan Tasawuf. h. 114-115.
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lainnya. Pada akhirnya menghilangkan urgensi usaha manusia yaitu rituil 

keagamaan yang dianggap utama.158

Apa yang dikatakan Abdurrahman Wahid di atas menurut Nurcholish 

Madjid perlu dipertanyakan kembali, sampai dimana kesetiaan pesantren 

atas sikap non-materialistik. Suasana kesedehanaan yang kadang-kadang 

diindoktrinasikan secara verbalistik lebih merupakan pelarian diri dari 

sebuah kegagalan. Bagaimana kalau seorang tokoh pesantren dihadapkan 

pada kesempatan yang leluasa untuk mendapatkan kekayaan materi? 

Bagaimana jika mereka dibandingkan dengan penganut ajaran Budhisme 

Zen, Yoga, Sufi dan mungkin Zuhud?159 Walau bagaimanapun menurut 

Nurcholish Madjid pesantren diharapkan bisa berperan di bidang tersebut 

(materialistik), sebab potensinya ada dan luas.

F. Konsep Pembaruan Pendidikan Pesantren dalam Perspektif Nurcholish 

Madjid

Setelah menelaah lebih jauh kritik Nurcholish Madjid terhadap dunia

pendidikan pesantren dan mempelajari pikiran-pikirannya, nampaknya

Nurcholish Madjid berobsesi menciptakan suatu sistem pendidikan yang

memiliki keterpaduan antara unsur keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan,

sisitem pendidikan yanng dimaksud tersebut diproyeksikan sebagai alternatif

untuk menuju era mutakhir saat ini. Untuk membuktikan skripsi ini, penulis akan 

                                                          
158 Dawam Rahardjo, Pesantren dan Pembaharuan, h. 53.
159 Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren, Op.Cit., h. 106-107.
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memaparkan konsep modernisasi atau pembaruan pesantren dalam perspektif 

Nurcholish Madjid yang tergabung dalam tiga unsur tersebut.

1. Konsep keIslaman

Orang islam selalu berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Rahmatan 

li Al-Amin, hal tersebut dibuktikan dalam percakapan sehari-harinya, bahwa 

agama mereka adalah “sesuai dengan segala zaman dan tempat”. Ini 

dibuktikan antara lain oleh pengamatan bahwa Islam adalah agama yang 

paling banyak mencakup berbagai ras dan kebangsaan, dengan kawasan 

pengaruh yang meliputi hampir semua ciri klimatologis dan geografis. 

Seperti dalam kehidupan Nabi yang membawa agamanya dalam 

kemajemukan ras dan budayanya. Sehingga dalam perjalanannya Islam 

selalu ada dalam setiap lini kehidupan.

Pada masa berikutnya (khalifah Abbasiyah) Islam juga selalu berada di 

barisan terdepan baik yang berhubungan dengan ukhrawi maupun dunia, hal 

ini dibuktikan dengan penemuan Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran. 

Sehingga tidak heran hal semacam itu mengundang perhatian banyak ilmuan 

dari Amerika dan Eropa khususnya. Masa keemasan Islam pada waktu itu 

tidak terlepas dengan peran pendidikan yang begitu rapi dan disiplin.

Langit biru menjadi hitam ketika para ilmuan Eropa sudah banyak yang 

menguasai sains dan teknologi. Islam tidak lagi berada dalam masa

keemasan, orang Islam sudah meninggalkan amanah (Islam agama

kemajemukan) yang diwariskan Nabi.
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Fenomena di atas pada akhirnya merambah ke negara Asia tenggara

tepatnya Indonesia. Di sinilah banyak orang menganggap bahwa Islam sudah 

termarginalkan dalam bangunan sistem pendidikan, karena ada anggapan 

bahwa Islam sebagai penghambat kemajuan. Islam diklaim sebagai tatanan 

nilai yang tidak dapat hidup berdampingan dengan sains modern.

Menurut Nurcholihs Madjid, Islam yang dipandang sebagai penyebab 

kegagalan dan keterbelakangan adalah klaim-klaim warisan kolonial yang 

pada masa dahulu digunakan sebagai alat untuk menghadapi sikap 

permusuhan non-koperatif kaum ulama, kyai, dan santrinya. Anggapan 

terhadap Islam sebagai musuh kemajuan dalam pandangan Nurcholish 

Madjid berarti orang tersebut tidak memahami keuniversalan ajaran Islam. 

Oleh karenanya belajar nilai universalitas islam amat diperlukan.160

Ajaran Islam dengan jelas menunjukkan adanya hubungan organik 

antara ilmu dan iman. Dengan dasar kosmopolitanisme Islam klasik mampu 

membangun peradaban yang sebenar-benarnya yang berdimensi universal.161

Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa 

konsep dasar yang dimunculkan oleh Nurcholish Madjid ialah:

Bagaimana menempatkan kembali ilmu pengetahuan dan teknologi ke 
dalam daerah pengawasan nilai agama, moral, dan etika.162 Karena pada 

                                                          
160 Konsep “universal Islam” selalu jadi bagian penting dalam pembicaraan Nurcholish 

Madjid, bahkan telah melandasi keseluruhan dari pola pikirnya. Selanjutnya dapat dibaca karya-karya 
Nurcholish Madjid. Terutama, Islam doktrin peradaban, sebuah telaah kritis tentang masalah 
keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 1997).

161 Nurcholish Madjid, Islam dan Doktrin Peradaban, h. 24.
162 Dalam hal ini Nurcholish Madjid tidak sependapat dengan kalangan yang bersikap 

askriptif terhadap ilmu dan teknologi, antara lain Nuqaib Al-Attas. Bagi Nurcholish Madjid, ilmu dan 
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prinsipnya, asal mula semua cabang ilmu pengetahuan adalah pada ilmu. 
Ketika para intelektual muslim mampu mengembangkan dan 
mengislamkan ilmu pengetahuan yang modern itu, dunia islam akan 
mencapai kemakmuran dalam berbagai bidang seperti yang dicontohkan 
pada masa islam klasik. Saat ini, umat islam hanya bisa menyaksikan 
bekas-bekasnya saja.163

Nurcholish Madjid nampaknya menyerukan terhadap sarjana-sarjana

Islam mengenal apa yang disebut dengan “kitab kuning”. seruan tersebut

bukan yang bersifat doktrinal dan dogmatik, melainkan jenis intelektual dan 

akademik.

Tujuan utama pendidikan Islam adalah melahirkan jenis manusia

tertentu yang tertanam dalam dirinya kepedulian spiritual, moral dan sosial, 

yakni, orang-orang yang digerakkan oleh semangat Islam, metode

pendidikan Islam tradisional, seperti diamati oleh Dhofier, “bukanlah

mengisi otak siswa dengan informasi, melainkan menghaluskan akhlak

mereka, mendidik jiwa mereka, dan mempersiapkan siswa agar hidup jujur

dan bersih. Setiap siswa diajarkan untuk mengutamakan etika mereka.”164

Dengan kata-kata Syed Ali Ashraf, seketaris panitia konferensi dunia

pertama tentang pendidikan Islam di Makkah pada 1977, mendukung

sepenuhnya atas pandangan Dhofier tersebut. Menurutnya:

                                                                                                                                                                     
teknologi yang dipelajari sekarang sebagiannya memang berasal dari Barat, tetapi yang terpenting 
adalah bagaiman ilmu dan teknologi itu bisa ditundukkan pada suatu sistem etika yang terkuat. Dalam 
hal ini tentu saja sistem etika universal yang dimiliki umat Islam. Nurcholish Madjid, Dialog 
Keterbukaan, h. 247-248.

163 Yasmadi, Modernisasi Pesantren, Op.Cit., h. 126.
164 F Denny, An. Introdaktionto Islam, h. 354-357.
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Pendidikan Islam adalah pendidikan untuk melatih kepekaan siswa yang 
sedemikian rupa sehingga dalam sikap mereka terhadap hidup, tindakan 
mereka, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala macam 
pengetahuan, mereka digerakkan oleh nilai-nilai spiritual dan etika 
Islam yang dihayati secara mendalam. Mereka terlatih, dan secara 
mental begitu disiplin, sehingga mereka ingin memperoleh pengetahuan 
bukan semata-mata untuk memuaskan keingintahuan intelektual atau 
sekedar mengejar yang rasional, berbudi dan membawa kesejahteraan 
spiritual, moral, fisik bagi keluarga mereka, rakyat mereka dan umat 
manusia. Sikap ini berasal dari keyakinan yang mendalam kepada tuhan 
dan penerimaan sepenuh hati aturan moral; yang diberikan oleh 
tuhan.165

Dalam bukunya Muzayyin Arifin (Kapita Selekta Pendidikan Islam)

Jamaluddinal-Afghani menyerukan kepada umat Islam agar kembali kepada 

kemurnian umat Islam dengan menggunakan Ijtihad, taklid dan sikap 

dokmatis akan membawanya kepada kejumudan dan kemunduran. Tanpa 

menjiplak kemajuan barat (westernisasi) sebenarnya Islam mampu

menjadikan umat Islam maju dalam ilmu dan teknologi seperti yang dialami 

orang barat saat ini.166

Proses pendidikan islam tidak hanya berhenti pada satu titik tujuan,

tetapi yang terpenting adalah tujuan akhir dalam pendidikan itu sendiri.

Tentunya proses pendidikan tersebut harus mengacu pada prinsip tertentu

untuk mencapai pendidikan yang ideal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu: 

Universal, dengan memandang keseluruhan aspek agama, manusia, dan 

tatanan masyarakat guna menyelesaikan semua masalah dalam menghadapi 

tuntutan masa depan. Keseimbangan, menyeimbangkan semua aspek 

                                                          
165 M. Ahmad, The Holy Qur’an, h. 165-169.
166 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 82.
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kehidupan baik individu maupun komunitas, serta memelihara budaya silam 

dengan kebutuhan budaya masa kini dalam mengatasi masalah yang sedang 

dan akan dihadapi. Dinamis, menerima segala perubahan dan perkembangan 

yang terjadi dimana pendidikan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, 

tujuan dalam pendidikan Islam (pesantren) harus lengkap (comprehenshive) 

yang mencakup semua aspek kehidupan yang telah ditawarkan oleh agama 

itu sendiri yaitu internalisasi nilai-nilai Islami (iman, Islam, dan ihsan), dan 

ilmu pengetahuan adalah pilar utamanya.

Dengan demikian, menurut Nurcholish Madjid salah satu cara dalam

memodernisasi pendidikan di pesantren dalam merespon tantangan zaman 

(modern) haruslah terlebih dahulu dengan menangkap pesan dari kitab suci. 

kemudian secara kritis mempelajari sosok ilmu pengetahuan yang dihasilkan 

oleh modernitas. Upaya seperti ini menurutnya merupakan salah satu upaya 

untuk menemukan kembali pengetahuan baru yang merupakan tujuan sejati 

intelektual muslim.

2. Konsep Keindonesiaan

Bagi bangsa Indonesia, kita harus mengartikan pendidikan adalah

sebagai perjuangan bangsa, yaitu pendidikan yang berakar pada kebudayaan 

bangsa Indonesia. Lebih jauh lagi, pembaruan pendidikan dimaksud dan 

diharapkan mampu menciptakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai 

identitas kultural yang lebih sejati sebagai konsep pendidikan masyarakat 

Indonesia baru yang di dalamnya akan ditemukan nilai-nilai universalitas 
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Islam yang mampu melahirkan peradaban masyarakat Indonesia masa depan. 

Di samping itu lembaga tersebut juga mencirikan keaslian indegenous 

Indonesia, karena secara kultural terlahir dari budaya Indonesia yang asli. 

Konsep inilah yang agaknya relevan dengan konsep pendidikan untuk 

menyongsonng masyarakat modern.

Nurcholish Madjid begitu terobsesi dalam mengupayakan modernisasi 

pendidikan yang berakar pada budaya asli Indonesia yang dilandasi 

keimanan, pada kesempatan selanjutnya Nurcholish Madjid juga

menegaskan bahwa, ketika bangsa gagal memahami masa lalu, maka yang

akan terjadi adalah kemiskinan intelektual.

Dalam konsep keindonesiaan ini Nurcholish Madjid membandingkan 

dua negara (Turki dan Jepang), kedua negara tersebut sama-sama 

bersamangat dalam mengejar ke-modernan. Hal ini dapat dilihat dalam 

tulisannya:

Pemimpin bangsa turki Mustafa Kamal Attaturk yang bersifat positif 
secara berlebihan dan ekstrim menerjemahkan modern sama dengan 
westernisasi, sehingga diterapkan mulai dari hal yang sederhana (seperti 
model pakaian yang ketat harus meniru barat, dan pelarangan pakaian 
Turki Usmani), sampai agenda yang serius sekali, yaitu mengganti 
bahasa Arab dengan huruf latin. Usaha modernisasi tersebut 
menyebabkan turki tercerabut dari masa lalunya. Mereka tidak lagi 
dapat membaca warisan intelektual masa lalunya, yang ditulis dalam 
bahasa Arab.167

                                                          
167 Yasmadi, Modernisasi Pesantren, h. 128.
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Turki adalah negara yang super power dimana penduduknya adalah

mayoritas muslim. Ketika terjadi revolusi besar-besaran di Eropa, Turki

menjadi negara yang lemah bahkan sering disebut dengan the sick men di

Eropa. Kehancuran yang dialami Turki menurut Nurcholish Madjid

dikarenakan Turki tidak dapat membedakan antara modernisasi dan

westrenisasi.

Penulis dalam hal ini akan mengulas maksud tentang makna

modernisasi dan westrenisasi perbedaan antara kedua istilah tersebut 

seringkali Nurcholish Madjid ungkapkan dalam beberapa tulisan beliau.

Menurut Nurcholish Madjid modernisasi tidak sama dengan westernisasi.

Modernisasi adalah perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang 
tidak akliyah (rasional), dan menggantinya dengan pola berpikir dan tata 
kerja baru yang akliyah. Jadi sesuatu disebut modern apabila bersifat 
rasional, ilmiyah, dan bersesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku 
dalam alam.168

Sedangkan westernisasi menurutnya ialah:

“Suatu keseluruhan pemahaman yang membentuk suatu total way of 
life, yang di dalamnya faktor yang paling menonjol ialah sekularisme 
dengan segala percabangannya.”169

Turki yang telah dijelaskan oleh Nurcholish Madjid di atas merupakan 

salah satu negara dari sekian negara yang lemah akibat kurang dapat 

memaknai modernisasi. Budaya yang merupakan pondasi dari suatu bangsa 

mereka rombak dan menggantinya dengan konsep modernisasi buta yang 

                                                          
168 Nurcholis Madjid, Islam, kemoderenan, dan keindonesiaan, h. 180.
169 Ibid., h. 200.
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mereka pahami, akibatnya bukan hidup modern yang mereka dapatkan, 

tetapi keterbelakangan sepanjang masa yang mereka rasakan.

Berbeda dengan Jepang, dalam mengadakan modernisasi berhasil

mencapai kemajuan yang menakjubkan bahkan boleh dibilang Jepang dapat 

mengungguli barat. Modernisasi yang diterapkannya berbeda dengan Turki 

Jepang tidak sampai mengganti huruf kanji dengan huruf latin. Sehingga 

jepang dapat bertahan dalam kurun waktu yang begitu lama dengan 

kontiniutas budayanya.

Berangkat dari pengalaman Turki Usmani dan Jepang, Nurcholish

Madjid berobsesi melirik lembaga pesantren sebagai institusi pendidikan

yang lahir dari budaya Indonesia yang asli.

Karel A. Strenbrink mempunyai paradigma yanng sama dengan

pandangan Nurcholis di atas. Sistem pendidikan kolonial Belanda yang

berbeda dengan sistem pendidikan pesantren sangat tidak tepat untuk

dijadikan model bagi pendidikan masa depan dalam rangka menyongsong 

Indonesia “baru” yang berdimensi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan. 

Sejak awal munculnya sistem pendidikan kolonial hanya berpusat pada 

pengetahuan dan keterampilan duniawi yaitu pendidikan umum.170

Pesantren diharapkan dapat memberi responsi atas tuntutan era

mendatang yang meliputi dua aspek, universal (ilmu pengetahuan) dan

nasional (pembangunan Indonesia). Pesantren sebagai lembaga yang bersifat 
                                                          

170 Yasmadi, Op.Cit., h. 129.
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indegenous sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia diharapkan mampu 

berposes didalam memberikan landasan moril dan etika pada pembangunan 

bangsa saat ini yang sedang berjalan.

Dengan demikian, konsep keindonesiaan dalam pembaruan pendidikan 

pesantren menjadi modal awal dalam mewujudkan pendidikan yang 

bercorak Islam dan asli Indonesia untuk masa sekarang dan masa yang akan 

datang demi kemajuan pendidikan Indonesia pada umumnya, dengan 

kekayaan khazanah Islam klasik terletak pada tradisi belajar kitab

kuningnya.

3. Konsep keilmuan

Problema yang mendasar yang terjadi hampir merata di dunia

pendidikan kaum muslim kontemporer adalah terpisahnya lembaga-lembaga

pendidikan yang memiliki konsentrasi dan orientasi yang berbeda. Ada yang 

menitik beratkan pada “ilmu-ilmu modern” ada pula yang memfokuskan 

pada “ilmu-ilmu tradisional”. pendidikan seperti itu disebut dengan dualisme 

pendidikan.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa pada abad ke-20. Tipe pendidikan

Islam yang paling awal ialah pondok pesantren, dalam perkembangannya

pesantren mampu melahirkan intelektual-intelektual muslim yang religius

dengan mengajarkan disiplin ilmu keagamaan (ilmu-ilmu tradisional). pada 

tahap selanjutnya (masa penjajahan) kolonial belanda datang serta membawa 

model pendidikan baru yang digagas oleh para modernitas bercirikan 
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modern (ilmu-ilmu modern) pondok pesantren menjadi menyendiri. 

Anehnya dua model pendidikan tersebut dengan rentang waktu yang cukup 

panjang tidak dapat dikompromikan.

Sejarah pendidikan di Malaysia hampir mirip dengan apa yang terjadi di 

Indonesia. Lulusan pondok pesantren menemukan jalannya di pesantren 

sebagai guru, qadhi, dan pejabat birokrasi lokal. Kendatipun demikian 

banyak lembaga pendidikan keagamaan tidak peduli dengan bagaimana

untuk mengembangkan pekerjaan tersebut lebih profesional. Akibatnya 

kebanyakan siswa berpindah lembaga memasuki sekolah-sekolah

pemerintah yang mengajarkan ilmu-ilmu umum.

Pengalaman berbeda terjadi di Muangthai kalau di Indonesia dan

malaysia besifat dualistik Muangthai sifatnya kontradiktif. Pondok pesantren 

lebih disenangi dari pada sekolah sekolah pemerintah, sehingga

pemerintahan setempat melakukan perombakan dengan memasukkan

kurikulum sekulernya ke dalam kurikum agama, sehingga dengan perlahan-

lahan pendidikan pesantren menjadi tenggelam.

Di Filipina pendidikan yang sejenis dengan pondok pesantren adalah

sekolah pandita. Sekolah ini tidak mampu mengembangkan dirinya sebagai 

pandita atau pesantren modern, juga kurang menarik perhatian bagi 

masyarakat yang negeri.171

                                                          
171 Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Intrerpretasi dan aksi, h. 57-60.
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Pembaruan pendidikan yang digagas oleh Nurcholish Madjid pada

prinsipnya menghilang dualisme pendidikan tersebut. Kedua bentuk lembaga 

tersebut sama-sama memiliki sisi positif yang patut dikembangkan juga 

sama-sama mempunyai sisi negatif yang harus ditinggalkan. Usaha untuk 

mengkompromikan kedua lembaga tersebut adalah bentuk konsep 

pembaruan pendidikan dalam memadukan sisi baik keduanya, sehingga pada 

gilirannya akan melahirkan sistem pendidikan yang ideal. Nurcholish Madjid 

menyebutkan dengan sitem pendidikan Indonesia menuju ke arah titik temu 

atau konvergensi.172 Usaha ini berawal pada perpaduan unsur-unsur ilmu.

Hal ini dapat dilihat pada tulisan Nurcholish Madjid ialah:

Agar suatu pertimbangan tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat 
material saja tetapi juga (secara positif) hendaknya mencakup 
pembangunan spiritual. Jika memang agama merupakan suatu dimensi 
pembangunan yang mengimbangi dimensi lainnya, secara ilmu 
berhitung biasa ia memiliki harga sama dengan lainnya.173

Sejarah pendidikan Islam telah menunjukan bahwa keseimbangan antara 

ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum terdapat pada masa kejayaan dan 

gemilang Islam itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Hasan

Langgulung pakar pendidikan, keseimbangan ini tidak akan hilang kecuali

pada zaman kelemahan. Jadi kelemahan dan kemundurun umat Islam bukan 

                                                          
172 Nurcholish Madjid, Tradisi Islam, h. 22.
173 Nurcholis Madjid, islam, kemodernan, dan keindonesiaan, h. 306.
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karena Islam, tetapi karena menjahui Islam.174 Artinya umat Islam pada 

waktu itu tidak mau menerima ilmu-ilmu modern yang bersumber dari barat.

Di sisi lain kekhawatiran datang dalam pandangan Azra menyangkut

identitas atau distingsi Islam pada madrasah-madrasah yang banyak

didirikan di lingkungan pesantren. Karena sesuai dengan UUSPN 1989

madrasah telah dijadikan equivalen atau sama dengan sekolah-sekolah

umum. Menurut Azra, “Di mana identitas dan distingsi Islamnya ?”.175

Hal ini berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Dr.Budiono,

Ka.Balitbang Depdiknas RI, pada dasarnya pemerintah melalui sistem

pendidikan nasionalnya mencoba memayungi lebih nyata seluruh jalur

pendidikan di negeri ini tanpa ada diskriminasi pendidikan. Menurutnya

sekarang ini madrasah dan pesantren selalu termarginalkan oleh pemerintah, 

padahal pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang 

sudah banyak memberikan pengaruhnya di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat. Dengan demikian Budiono mengharapkan perubahan-perubahan 

yang terjadi di pesantren dapat memberikan konstribusi pemikiran dalam 

menentukan arah serta warna pendidikan nasional di masa depan. Budiono 

juga sadar, pesantren dan sekolah lainnya memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, akan tetapi melalui kerjasama bersifat 

                                                          
174 Hasan Langulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, h. 117
175 Azyumardi Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Jakarta : Logos

Wacana Ilmu, 1999), 95.
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kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, kekurangan tersebut dapat 

diminimalisir.176

Dengan demikian, sistem pendidikan “baru” yang digagas Nurcholish 

Madjid tersebut mengacu pada perpaduan disiplin keilmuan tersebut. Dalam 

satu kesempatan Nurcholish Madjid mengatakan, dunia pendidikan Islam 

harus memodernisasi diri guna mengejar ketertinggalannya, dan untuk 

memenuhi tuntutan teknologi dimasa yang akan datang.177 Pengalaman 

memperlihatkan bahwa untuk menguasai teknologi, dunia pesantren masih 

kalah saing dibandingkan lembaga-lembaga pendidikan non-pesantren.

Pemikiran Nurcholish Madjid tersebut nampaknya tertuju pada upaya 

untuk memasukkan kurikulum “umum” yaang selama ini diterapkan di dunia 

pendidikan umum ke dalam pendidikan Islam yang telah memiliki

kurikulum tersendiri, sehingga yang terjadi nantinya kombinasi dua bentuk

unsur keilmuan dalam skala yang utuh. Meskipun dalam gagasan ini belum 

ada titik temu yang begitu konkrit apakah mengacu pada kurikulum penuh 

atau hanya sekedar memberikan label Islam terhadap ilmu-ilmu umum 

(Islamisasi dalam istilah Ismail Raji Al-Faruki),178 namun yang jelas obsesi 

                                                          
176 Budiono, Eksistensi Pesantren Di Tengah Perubahan Sistem Pendidikan Nasional,

http://www.maarif-nu.or.id/dunia_pddk/opini/eksistensi_pesantren__di_tengah.htm. (dikunjungi
tanggal 20 Januari 2018.)

177 Wawancara Nurcholish Madjid dengan Republika, “Untuk Menguasai MIPA Lembaga
Pendidikan Islam mesti Memodernisasi Diri, Senin,8 maret 1999, h. 9

178 Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara : Sejarah, Wacana dan Kekuasaan 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 12.
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Nurcholish Madjid adalah dengan perpaduan kedua unsur tersebut 

diharapkan lahir manusia-manusia yang memiliki kekayaan intelektual.

Nilai dalam pandangan Islam terbagi atas dua bagian yaitu nilai ilahiyah 

dan nilai insaniyah. Manusia sebagai hamba sekaligus khalifah Allah 

mempunyai kewajiban dalam melestarikan kedua nilai tersebut. Selanjutnya 

mengarah pada tugas kurikulum itu sendiri yaitu memberikan situasi-situasi 

dan program tertentu untuk melestarikan kedua nilai tersebut.

Amien rais M, mengklasifikasikan menjadi tiga bagian, konservatif,

mengarah pada pelestarian nilai-nilai lama yang sudah mapan, sungguhpun

irasional. Radikal-revolusioner, mengarah pada pencabutan semua nilai

sampai pada akar-akarnya, karena pelestarian nilai lama mengakibatkan

stagnasi sosial, iptek, sehingga klasifikasi tersebut cendrung pada “change

for the sake change”. Reformis, mengarah pad perpaduan antara konservatif 

dan Radikal-revolusioner, yaitu perubahan dan pergeseran nilai berlahan-

lahan mengarah pada tuntunan Rasulullah SAW.179

Pandangan berbeda disampaikan oleh Azra menurutnya Kalau terus

menerus dilanjutkan, hal ini akan berdampak lain seperti seorang santri yang 

intens dalam mempelajari bahasa Inggris atau matematika (hitung). Maka 

akan timbul asumsi atau opini dalam masyarakat tentang pemaknaan santri. 

Pemaknaan santri sekarang, orang atau murid yang menuntut ilmu agama 

                                                          
179 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Prenada Media,

2006), 136
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bukannya orang yang mahir berbahasa Inggris atau pandai berhitung. 

Rasanya tidak mungkin merumuskan Islamisasi sains seperti yang dikatakan

Ismail Roji Al-Faruqi. “Dikotomi santri-abangan terlanjur populer, bukan 

hanya dalam dunia keilmuan tetapi juga digunakan untuk menjelaskan 

pemilahan politik dalam masyarakat Jawa khususnya.”180 Dangan demikian 

perbedaan dan pemilahan di atas terjadi secara alami berkembang di 

masyarakat. Pemaknaan santri sejak dulu hingga sekarang masih sebagian 

mereka yang intens pada tradisi Islam, bukan sebaliknya.

Melihat pada kurikulum pendidikan pesantren yang lebih berorientasi 

kepada “kekinian”, di lingkungan pesantren menimbulkan berbagai 

komentar di beberapa pihak termasuk kalangan pesantren sendiri terjadinya 

kemerosotan identitas pesantren. “Kalau kurikulum yang berorientasi 

“kekinian” itu terus berlangsung, maka pesantren akan tidak mampu lagi 

memenuhi fungsi pokoknya, yakni menghasilkan manusia-manusia santri 

dan melakukan reproduksi ulama.”181

Menanggapi apa yang menjadi kekhawatiran Azra di atas Nurcholish

Madjid kembali mengaskan bahwa dalam memadukan kedua unsur ilmu

tersebut pesantren tidak harus kehilangan fungsi dan ciri khas

kepesantrenannya karena itu yang menjadi kekuatan yang dimiliki pesantren 

sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Dengan kata lain 

                                                          
180 Azyumardi Azra, Islam di Tengah Arus Transisi (Jakarta : Kompas, 2000), 215.
181 Azra, Pendidikan Islam…Op. Cit, 51.
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gagasan-gagasan ini adalah untuk melahirkan sistem pendidikan tunggal 

yang lebih efektif akibat terjadinya konvergensi total kedua sistem

pendidikan tersebut, sehingga ilmu-ilmu pengetahuan modern tidak lagi

terasa asing di lembaga-lembaga pendidikan islam.182

Munculnya konsep menghilangkan dualisme pendidikan dan

menjadikannya sistem pendidikan tunggal yang disampaikan Nurcholish

Madjid di atas berangkat dari ketidak-puasan terhadap lembaga pendidikan

yang selama ini hanya bergerak di bidang “ilmu-ilmu umum”. Pendidikan

seperti ini tidak jarang melahirkan tenaga-tenaga ahli dalam disiplin ilmu

dan iptek, namun memiliki jiwa yang kosong dari nilai-nilai moral. Ketidak 

puasan Nurcholish Madjid tersebut dapat dilihat dalam tulisannya, yaitu.

Kini muncul banyak kritikan kepada peradaban modern dengan
teknologi dan ilmu pengetahuannya itu. Dari sudut pandang Islam, 
hanya segi metode dan empirisme ilmu pengetahuan modernlah yang 
nampaknya absah (valid). Sedangkan dalam hal moral dan etika, ilmu 
pengetahuan modern amat miskin. Hal ini bisa menjadi sumber ancaman 
lebih lanjut umat manusia. Di sinilah letak anti sumbangan Islam 
dengan sistem keimanan berdasarkan tauhid itu, kaum muslimin 
diharapkan mampu menawarkan penyelesaian atas masalah moral dan 
etika ilmu penegetahuan modern. Manusia harus disadarkan kembali 
atas fungsinya sebagai ciptaan tuhan, yang dipilih untuk menjadi
khalifahnya, dan harus mampu memepertanggung jawabkan seluruh 
tindakannya di muka bumi ini kepada-Nya. Ilmu pengetahuan berasal 
dari tuhan, dan harus digunakan dalam semangat mengabdi kepada-
Nya.183

Dilain pihak, Nurcholish Madjid juga menaruh kekecewaan yang amat 

mendalam terhadap sistem pendidikan islam tradisional (pesantren) yang 
                                                          

182 Yasmadi, modernisasi pesantren, h. 137.
183 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, h. 276.
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masih melestarikan sikap non-koperatifnya terhadap kaum kolonial,

sehingga kurikulum yang dipergunakannya sama sekali terlepas dari ilmu-

ilmu modern tersebut. Padahal menurut Nurcholish Madjid hal itu hanyalah 

faktor psikologis politik semata.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Pemikiran Pembaruan Pendidikan Pesantren dalam Perspektif 

Nurcholish Madjid

1. Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Kondisi Objektif Pendidikan 

Pesantren

Nurcholish Madjid adalah salah seorang tokoh cendikiawan muslim di 

Indonesia yang lahir di Jombang, beliau cukup sering malang melintang di dunia 

pendidikan dan forum-forum pendidikan. Beliau sering mengangkat isu tentang 

perkembangan Islam, sosial dan pendidikan, istilah Modernisasi, Sekularisme, 

Masyarakat Madani, dan Weltanschauung-Universalisme Islam adalah istilah 

yang kerap didengungkan Nurcholish Madjid dalam melandasi pemikiran-

pemikirannya.184

Nurcholish Madjid dalam konteks pembaruan pendidikan pesantren, atau 

lebih familiar dalam kamus beliau disebut “modernisasi”, merupakan langkah 

mengenalkan Islam yang universal dan menggagas terbentuknya masyarakat 

Indonesia yang madani.185 Dalam upaya mengenalkan gagasan beliau: 

                                                          
184 Lihat Nurcholish Madjid, Khazanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang 1994), 

Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 2013), Bilik-Bilik Pesantren (Jakarta: 
Paramadina, 1997), dll. Juga dapat dilihat pada Yasmadi, Modernisasi Pesantren (Ciputat: Quantum 
Teaching 2005).

185 Konsep masyarakat madani dalam pandangan Nurcholish Madjid adalah bentuk 
masyarakat yang mengisyaratkan identitas “bersama”. Menurutnya masyarakat madani adalah wujud 
dari keseimbangan sistem (demokrasi), masyarakat, dan civility (kualitas masyarakat) baik 
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Weltanschauung Islam, yang membicarakan masalah Tuhan, Manusia, dan 

Alam,186 sehingga tujuan manusia sebagai khalifah di bumi dapat tercapai dan di 

emban oleh muslim yang paripurna (Insan al-Kamil).

Pembaruan yang dimaksud oleh Nurcholish Madjid adalah pendidikan 

pesantren yang bersedia mengadopsi metodologi modern dan keilmuan umum 

(sains) sehingga kemampuan santri tidak terbatas hanya ilmu agama. Nurcholish 

Madjid menyinggung ini dengan menulis:

Modernisasi adalah perombakan pola pikir dan tata kerja lama yang tidak 
akliyah (rasional), dan mengartikannya dengan pola berpikir dan tata kerja 
baru yang akliyah. Jadi sesuatu disebut modern apabila bersifat rasional, 
ilmiah, dan bersesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku dalam 
alam.187

Upaya tersebut dilakukan karena beliau merasa pesantren selama ini memiliki 

proyeksi yang bagus, namun karena manajemennya kurang memadai sehingga 

potensi pesantren turkubur dalam tradisi yang kaku.

Menurut Nurcholish Madjid pesantren kurang mengembangkan potensi 

pesantren disebabkan lemahnya tujuan yang dirumuskan pendidikan tersebut. Ia 

menulis:

                                                                                                                                                                     
diterjemahkan keterdidikan dan keberadaban, serta pemahaman nilai masyarakat terhadap nilai seperti 
toleransi, keterbukaan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Lihat Yasmadi, Modernisasi 
Pesantren, h. 13-27.

186 Weltanshauung berasal dari bahasa Jerman yang sepadan makna dengan istilah Inggris: 
World-view, world look (pandangan dunia). Weltanshauung berarti pengertian tentang realitas sebagai 
suatu keseluruhan, pandangan umum tentang kosmos. Pandangan umum tentang dunia ini berarti 
menyangkut soal hakikat, nilai, arti, dan tujuan dunia dan hidup manusia. http://arti-definisi-
pengertian. Info/arti-weltanschauung/&hl=id di akses pada 01 Maret 2018. Lihat juga Nurcholish 
Madjid, Bilik-Bilik Pesantren (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 14-15. http://arti-definisi-pengertian. 
Info/arti-weltanschauung/&hl=id di akses pada 01 Maret 2018. Lihat juga Nurcholish Madjid, Bilik-
Bilik Pesantren (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 14-15.

187 Nurcholish Madjid , Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Op.Cit., h. 208.
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Kekurangan pertama adalah terletak pada lemahnya visi dan tujuan yang 
dibawa pendidikan pesantren. Agaknya tidak banyak pesantren yang mampu 
secara sadar merumuskan tujuan pendidikannya dan menuangkannya dalam 
tahapan-tahapan rencana kerja atau program. Tidak adanya perumusan 
tujuan itu disebabkan adanya kecendrungan visi dan tujuan pesantren 
diserahkan pada proses improvisasi yang dipilih sendiri oleh seorang kyai 
atau bersama-sama para pembantunya secara intuitif yang disesuaikan 
dengan perkembangan pesantrennya.188

Bila melihat pendapat Nurcholish Madjid tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebanyakan pesantren tujuan, arah dan bentuk pendidikan sepenuhnya sesuai 

improvisasi kyai dan murni sesuai keinginan kyai. Atau dalam hal ini Nurcholish 

Madjid beranggapan, pada dasarnya memang pesantren itu sendiri dalam 

semangatnya adalah pancaran kepribadian pendirinya.189

Oleh sebab itu, cukup logis bila dikatakan bahwa penentu arah dan tujuan 

kebijakan pendidikan pesantren berada pada kekuasaan otoritas kyai. Sehingga 

hampir tidak ada rumusan tertulis tentang kurikulum, tujuan dan sasaran 

pendidikan pesantren.

Keberlangsungan sebuah pesantren semata-mata atas otoritas kyai di atas 

menurut Nurcholish Madjid punya dampak negatif bagi pesantren dalam 

perkembangannya ke arah yang lebih baik. Konsekuensinya, tidaklah 

mengherankan bila pada gilirannya pesantren hanya melahirkan produk-produk 

pesantren yang dianggap kurang siap “lebur” dan mewarnai kehidupan modern. 

                                                          
188 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Op.Cit., h. 6.
189 Ibid.
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Atau dengan kata lain pesantren hanya memunculkan santri-santri dengan 

kemampuan yang terbatas.190

Menurut Mastuhu pesantren dianggap tidak memiliki tujuan yang jelas baik 

dalam tataran institusional, kurikuler maupun intruksional umum dan khusus.

Tujuan yang dimilikinya hanya ada dalam angan-angan. Mastuhu melaporkan 

bahwa tidak pernah dijumpai perumusan tujuan pendidikan pesantren yang jelas 

dan standar yang berlaku umum bagi semua pesantren.191 Namun pendapat 

tersebut dibantah oleh Mujamil Qomar, beliau menulis: “Pokok persoalannya 

bukan terletak pada ketiadaan tujuan, melainkan tidak tertulisnya tujuan. 

Seandainya pesantren tidak memiliki tujuan, tentu aktifitas di lembaga 

pendidikan Islam yang menimbulkan penilaian kontroversial ini tidak 

mempunyai bentuk yang konkret. Proses pendidikan akan kehilangan orientasi 

sehingga berjalan tanpa arah dan menimbulkan kekacauan”.192

Jadi semua pesantren memiliki tujuan, hanya saja tidak dituangkan dalam 

bentuk tertulis. Akibatnya beberapa penulis merumuskan tujuan itu hanya 

berdasarkan perkiraan (asumsi). Perkiraan mungkin hanya didasarkan 

pengamatan dari sudut pandang parsial bukan holistik, sehingga tujuan yang 

dirumuskan belum merefleksi realitas sebenarnya atau hanya menunjuk pada 

rincian global.

                                                          
190 Ibid. h. 7
191 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai 

Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), h. 59.
192 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi 

(Jakarta: Erlangga, tt), h. 3.
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Seperti pendapat tentang tujuan pendidikan pesantren yang diutarakan 

Hiroko Horikoshi melihat dari segi otonominya, maka tujuan pesantren 

menurutnya adalah untuk melatih para santri memiliki kemampuan mandiri.193

Sedang Manfred Ziemek melihat dari sudut keterpaduan aspek prilaku dan 

intelektual menilai tujuan pesantren adalah membentuk kepribadian, 

memantapkan akhlak dan melengkapinya dengan pengetahuan.194

Tujuan pendidikan pesantren bila diamati secara holistik adalah mencetak 

generasi yang memahami secara mendalam ilmu agama Islam (mencetak ulama), 

namun tujuan institusional setiap pesantren tentunya berbeda-beda bahkan 

menurut Nurcholish Madjid hanya berdasarkan sesuai improvisasi Kyai dan para 

pembantunya.

Tujuan institusional pesantren yang lebih luas pernah diputuskan dalam 

Musyawarah/Lokakarya Intensifikasi Pengembangan Pondok Pesantren di 

Jakarta yang berlangsung pada 2 s/d 6 Mei 1978, berbunyi: “Tujuan umum 

pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian Muslim sesuai 

ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada 

semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi 

agama, masyarakat, dan negara”.195

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut:
                                                          

193 Hiroko Horikoshi, Kyai dan Perubahan Sosial, terj. Umar Basalim dan Andi Mauly 
Sunrawa, (Jakarta: P3M, 1987), h. 120.

194 Manfred Ziemek, Pesantren Dalam Perubahan Sosial, terj. Butche B. Soendjojo, (Jakarta: 
P3M, 1986), h. 157.

195 Keputusan A, Musyawarah/Lokakarya Intensifikasi Pengembangan Pondok Pesantren,
(Jakarta: PPBKPP, 1978), h. 2.
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1. Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang Muslim 

yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, 

keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila;

2. Mendidik siswa/santri untuk menjadi manusia Muslim selaku kader-kader 

ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam 

mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis;

3. Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal 

semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia 

pembangunan yang dapat membangun bangsa dan negara;

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

regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya);

5. Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam 

berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual;

6. Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat 

bangsa.196

Di samping itu, Nurcholish Madjid melihat bahwa metode yang digunakan 

kyai dalam proses belajar mengajar telah mengabaikan aspek kognitif. Dalam 

tulisannya dikemukakan:

Pengajian adalah kegiatan penyampaian materi pengajaran oleh seorang kyai 
kepada santrinya. Tetapi dalam pengajian ini ternyata segi kognitifnya tidak 
cukup diberi tekanan, terbukti dengan tidak adanya sistem kontrol berupa 

                                                          
196 Ibid.
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test atau ujian-ujian terhadap penguasaan santri pada pelajaran yang 
diterimanya. Di sini para santri kurang diberi kesempatan menyampaikan 
ide-idenya apalagi untuk mengajukan kritik bila menemukan kekeliruan 
dalam pelajaran sehingga daya nalar dan kreatifitas berpikir mereka agak 
melambat.197

Penelaahan tersebut bila melihat konteks sekarang memiliki dua 

interpretasi asumsi. Pertama, asumsi atau tesis Nurcholish Madjid tidak dapat 

diterima bila dikaitkan pada pondok pesantren yang telah membuka diri untuk 

menerima pembaruan. Terlebih saat ini, banyak pondok bahkan dapat dikatakan 

secara umum berbentuk yayasan dan menyelenggarakan pendidikan secara 

klasikal, berjenjang dan terjadwal. Biasanya pesantren-pesantren tersebut 

memiliki manajemen yang rapi, menggunakan baik dari penjenjangan, materi dan 

evaluasi. Dan tidak sedikit diantara pesantren-pesantren tersebut mendirikan 

sekolah-sekolah bahkan perguruan tinggi. Kedua, asumsi itu cukup beralasan bila 

dihadapkan pada model pesantren yang sangat salaf. Pesantren dengan kategori 

ini masih tergolong pada pesantren kecil dan pada umumnya berada di wilayah-

wilayah pedesaan.

Selanjutnya menurut Nurcholish Madjid, dalam aspek kurikulum terlihat 

bahwa pelajaran agama masih dominan di lingkungan pesantren, bahkan 

materinya hanya khusus yang disajikan dalam bahasa Arab. Mata pelajarannya 

                                                          
197 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Op.Cit., h. 23.
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meliputi fiqh (paling utama), aqa’id, nahwu-sharf (juga mendapat kedudukan 

penting), dan lain-lain.198

Pada umumnya pembagian keahlian di lingkungan pesantren telah 

melahirkan produk-produk pesantren yang berkisar pada; nahwu-sharf, fiqh, 

aqa’id, tasauf, hadits, bahasa Arab, dan lain-lain.199 Penyempitan orientasi 

kurikulum tersebut menurut Nurcholish Madjid selain ada sisi positifnya, tetapi 

juga mempunyai dampak negatif bagi lembaga pesantren itu sendiri.

Analogi sederhana, ketika seorang santri hanya ditekankan pembelajaran 

nahwu-sharaf (gramatika) secara intens dan berjenjang; Jurumiyah, Imrithy, Al-

Fiyah ibnu Malik, dst. Hal tersebut tentu membutuhkan waktu yang lama dan 

proses yang panjang, sehingga santri hanya fokus ke Ilmu alat (gramatika) tanpa 

benar-benar menguasai kitab/ilmu yang lain yang lebih dalam. Jadi pembelajaran 

demikian kehilang keseimbangan (balance) yang serius dan cenderung 

mengabaikan check and balance. Untuk akhir-akhir ini muncul bentuk metode 

baru dalam mempelajari ilmu nahwu-sharf dengan di susun dan diajarkannya 

modul Amtsilaty sehingga pengajaran ilmu alat tersebut lebih efesien dan tidak 

menghabiskan waktu terlalu lama.

                                                          
198 Ibid. h. 7-14. Jika diperbandingkan dengan  hasil penelitian Mastuhu, prosentase 

perbandingan kurikulum dengan kurikulum lain. Beberapa pesantren menyelenggarakan 
pendidikannya dengan 20% berisi pelajaran umum, 80% berisi pelajaran agama, misalnya madrasah 
yang diasuh pondok pesantren Tebuireng. Sedangkan pada sekolah-sekolah umum berlaku ketentuan 
kurikulum sebagaimana diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan di madrasah berlaku 
ketentuan dari Departemen Agama. madrasah yang mengikuti kurikulum Departemen Agama 
menggunakan perbandingan 30% berisi pelajaran agama dan 70% berisi pelajaran umum. Lihat 
Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian tentang Usnur dan Nilai Sistem 
Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), h. 142.

199 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Ibid.
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Dewasa ini, akibat modernisme muncul gejala baru di dunia pesantren yang 

bersikap terbuka kepada keilmuan modern. Indikatornya adalah masuknya 

pelajaran bahasa Inggris ke pesantren-pesantren tertentu. Penekanan bahasa Arab 

tidak lagi pada penelaahan gramatikanya (nahwu-sharf), tetapi bagaimana 

menguasai bahasa Arab itu sendiri, baik secara lisan maupun teks. Nurcholish 

Madjid melihat bahwa produk yang dilahirkan oleh pesantren dalam bentuk ini 

lebih unggul dibanding pesantren dalam bentuk lain.200

Nurcholish Madjid menyatakan pentingnya integrasi keilmuan (“ilmu-ilmu 

umum” dan “ilmu-ilmu agama”) yang selama ini dianggap tidak dapat 

dikompromikan. Karena orientasi kulturalnya lebih sederhana, justeru aspek 

integrasi keilmiahan yang menjadi perhatian utama.201

Nampaknya Nurcholish Madjid di sini menekankan terjadinya check and 

balance dalam kurikulum pesantren. Perimbangan yang dimaksud baik antara 

materi khazanah Islam klasik itu sendiri, misalnya penekanan yang sama antara 

fiqh, ‘aqa’id, tafsir, hadist, bahasa Arab dan lain-lain. Dan perimbangan antara 

pengetahuan keislaman dan pengetahuan umum. 

Sejujurnya, masalah keseimbangan kurikulum memang jelas terjadi di 

kebanyakan pesantren. Namun dewasa ini, beberapa pesantren secara bertahap 

mulai menyelesaikan masalah ini, seiring dengan digunakannya sistem klasikal 

dan penjenjangan yang umum terjadi dipesantren. Seperti dibentuknya RMI 

                                                          
200 Ibid. h. 11.
201 Yasmadi, Modernisasi Pesantren (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), h. 89.
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(Rabithah Ma’had Islamiyah) di Jawa Timur yang berfungsi menyelenggarakan 

perencanaan, KBM dan evaluasi di pesantren-pesantren yang berada di bawah 

kewenangan RMI. Selain itu, beberapa pondok pesantren juga membuat 

kurikulum sendiri seperti: Kuliyyatul Ma’had Islamiyah (KMI) Pesantren 

Modern Darussalam Gontor, Kurikulum Madrasah Diniyah Al-Amiriyah

(MADIN) Pesantren Darussalam Blokagung, dan kurikulum serupa dibeberapa 

pondok pesantren yang berusaha menyelenggarakan pembelajaran yang 

seimbang.202

Dalam dunia pesantren pelestarian pengajaran kitab-kitab klasik (kitab 

kuning) berjalan terus menerus dan secara kultural telah menjadi ciri khusus 

pesantren sampai saat ini. Di sini peran kelembagaan pesantren dalam 

meneruskan tradisi keilmuan Islam klasik sangatlah besar. Pengajaran kitab-kitab 

klasik tersebut pada gilirannya telah menumbuhkan warna tersendiri dalam 

bentuk paham dan sistem nilai tertentu. Tradisi tersebut membentuk identitas 

khusus yang biasanya lekat dengan label pesantren sebagai: penganut teologi 

Asy’ari, Fiqh mazhab, dan tasawuf praktis.

Faham Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, menjadi ciri utama pesantren di 

Indonesia dan telah dijadikan pula sebagai sistem nilai yang standar pada setiap 

pesantren yang ada. Nurcholish Madjid mengatakan:

Sistem nilai yang digunakan dikalangan pesantren adalah yang berakar 
dalam agama Islam. Tetapi tidak semua yang berakar dalam agama itu 

                                                          
202 Ibid. h. 118, dan H.E Badri dan Munawiroh (ed.), Pergeseran Literatur Pesantren 

Salafiyah (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2007), h. 18.
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dipakai oleh mereka. Kalangan pesantren sendiri, menamakan sistem nilai 
yang dipakainya itu dengan ungkapan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Kalau 
kita lihat, Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah itu sendiri pertama-tama adalah 
mengacu pada golongan Sunni. Maka dalam hal kalam atau ilmu ketuhanan 
pesantren mengikuti Mazhab Sunni, sebagaimana dirumuskan oleh Abu 
Hasan Al-Asy’ari dan kemudian tersebar antara lain melalui karya-karya 
Imam Ghazali.203

Zamakhsyari Dhofier mengutip dari Bisri Mustafa yang mengatakan:

Faham Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah adalah paham yang berpegang teguh 
kepada tradisi sebagi berikut: (1). Dalam bidang hukum-hukum Islam 
menganut ajaran-ajaran dari salah satu mazhab empat. Dalam praktek, para 
Kyai adalah penganut kuat mazhab Syafi’i. (2). Dalam soal-soal tauhid, 
menganut ajaran-ajaran imam Abu Hasan al-Asy’ari dan imam Abu Mansur 
al-Maturidi. (3). Dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran imam 
Abu Qasim al-Junaid.204

Korelasi yang signifikan antara teologi Asy’ari dengan tradisi pesantren 

tradisonal terlihat bahwa paham Asy’ari termasuk teologi tradisional yang 

mengambil posisi antara ekstrem rasionalis yang menggunakan metafor dan 

golongan ekstrim tektualis yang letterlek.205 Sedangkan lembaga pesantren, 

sebagaimana tesis semula, termasuk lembaga pendidikan islam tradisional. Maka 

paham Asy’ari sangatlah kuat mengakar dalam tradisi pesantren.

Pandangan tentang Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah itu sendiri pada 

gilirannya telah menjadi pandangan hidup ulama Indonesia. Faham inilah yang 

masuk dan mendominasi kehidupan pesantren, bahkan hampir seluruh umat 

Islam Indonesia mengikuti teologi Asy’ari.

                                                          
203 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Op.Cit., h. 33.
204 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, h. 149.
205 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, h. 270.
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Bila dirunut jauh ke belakang, eksisnya aliran Asyari adalah untuk 

menengahi dua aliran yang dianggap sesat oleh kalangan pesantren. Posisi aliran 

atau paham ini sebagai jalan tengah antara paham Qadariyah dan Jabariyah. 

Nurcholish Madjid juga melihat keunggulan dari sistem yang ditawarkan 

Asy’ari ini ialah dari segi metodologinya yang dapat diringkaskan sebagai jalan 

tengah antara berbagai ekstremitas. Ia menuliskan pandangan Asy’ari sebagai 

berikut:

...ketika menggunakan metodologi mantiq atau logika aristoteles, ia tidaklah 
menggunakannya sebagai kerangka kebenaran itu an sich (seperti terkesan 
hal itu pada para filsuf), melainkan sekedar alat untuk membuat kejelasan-
kejelasan, dan itupun hanya dalam urutan sekunder, sebab bagi al-Asy’ari, 
sebagai seorang pendukung Ahl al-Hadist, yang primer ialah teks-teks suci 
sendiri, baik yang dari kitab maupun yang sunnah, menurut makna harfiah 
atau leterleknya. Oleh karena itu kalaupun ia melakukan takwil ia lakukan
hanya secara sekunder pula, yaitu dalam keadaan tidak bisa lagi dilakukan 
penafsiran harfiah. Hasilnya ialah suatu jalan tengah antara metode harfi 
kaum Hambali dan metode ta’wil kaum Mu’tazili. Di tengah-tengah 
berkecamuknya dengan hebat polemik dan kontroversi dalam dunia 
intelektual Islam saat itu, metode yang ditempuh Asy’ari ini merupakan jalan 
keluar yang memuaskan banyak pihak.206

Kehadiran Asy’ari sebagai konsep jalan tengah lagi-lagi memainkan peran 

ketika itu, tetapi persoalannya sekarang apakah konsep ini diwarisi oleh kalangan 

pesantren yang oleh Nurcholish Madjid keunggulannya terletak pada 

metodologinya, kemudian relevan untuk dunia sekarang.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang bertahan 

dengan konsentrasi keilmuan tradisional saat sekarang sedang menghadapi dua 

pilihan dilematis. Menurut Nurcholish Madjid, sebagaimana dikutip oleh 
                                                          

206 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin Peradaban, h. 273.
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Mastuhu, “Pesantren harus mengambil sikap apakah akan tetap mempertahankan 

tradisinya, yang mungkin dapat akan tetap mempertahankan tradisinya, yang 

mungkin dapat menjaga nilai-nilai agamanya seperti keadaan sekarang, ataukah 

mengikuti perkembangan dengan resiko kehilangan asetnya. Tetapi, sebenarnya 

ada jalan ketiga, hanya saja menuntut kreatifitas dan kemampuan rekayasa 

pendidikan yang lebih dahulu, kemudian melakukan pengembangan secara 

modern.207 Barangkali langkah inilah yang paling efektif dalam pandangan 

Nurcholish Madjid, sehingga penelaahannya ini terformulasikan dalam bentuk 

ide dan gagasan dalam upaya memodernisasi pendidikan pesantren.

2. Analisis Pembaruan Pendidikan Pesantren dalam Perspektif Nurcholish 

Madjid

“Pendidikan adalah cara  terbaik untuk menciptakan generasi baru pria dan 

wanita muda yang tidak akan kehilangan kontak dengan tradisi mereka sendiri 

tapi pada saat yang sama tidak terbelakang secara intelektual atau terbelakang 

secara pendidikan atau tidak sadar akan perkembangan. Sayangnya sistem 

pendidikan seperti itu belum lazim di negara-negara Muslim manapun”.208

Bila dipahami pernyataan di atas, maka kita akan tahu seberapa pentingnya 

pendidikan bagi peradaban sebuah bangsa. Wajar bila banyak tokoh-tokoh 

pembaharu baik dari kalangan ulama maupun akademisi yang merupakan para 

                                                          
207 Mastuhu, Dinamika Sistem.., Op.Cit., h.25.
208 Azyumardi Azra, mengutip dari Husain dan Ashraf, Crisis in Muslim Education, (Jeddah: 

King Abdul Aziz University, 1979), h.16 dalam Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju 
Melenium Baru (Jakarta: Logos, 1999), h.85.
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praktisi pendidikan, memberikan sumbangsihnya berupa konsep maupun bentuk 

yang lebih operasional untuk kemajuan pendidikan umat Islam.

Bahkan pada 1977, Konferensi Internasional pendidikan Islam pertama 

yang diadakan di Makkah merumuskan tujuan pendidikan Islam sebagai berikut:

“Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang 
menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, diri manusia 
yang rasional; perasaan dan indera. Karena itu pendidikan harus mencakup 
pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya: spiritual, intelektual, 
imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individual maupun secara 
kolektif, dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai 
kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Muslim terletak pada 
perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah baik secara pribadi, 
komunitas, maupun seluruh umat manusia”.209

Dalam konteks tujuan yang dirumuskan tersebut, sistem pendidikan Islam 

haruslah senantiasa mengorientasikan diri kepada menjawab kebutuhan dan 

tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari 

perubahan. Demikianlah juga yang dibebankan kepada pendidikan pesantren 

yang merupakan salah satu pendidikan potensial yang eksis di Indonesia hingga 

sekarang.

Ajaran Islam dengan jelas menunjukkan adanya hubungan organik antara 

ilmu dan iman. Dengan dasar kosmopolitanisme Islam klasik mampu 

membangun peradaban yang sebenar-benarnya yang berdimensi universal.210

Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa konsep dasar 

yang dimunculkan oleh Nurcholish Madjid ialah:

                                                          
209 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru, 

Ibid., h.57.
210 Nurcholish Madjid, Islam dan Doktrin Peradaban, h. 24.
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Bagaimana menempatkan kembali ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam 
daerah pengawasan nilai agama, moral, dan etika. Karena pada perinsipnya, 
asal mula semua cabang ilmu pengetahuan adalah pada ilmu. Ketika para 
intelektual muslim mampu mengembangkan dan mengislamkan ilmu 
pengetahuan yang modern itu, dunia Islam akan mencapai kemakmuran dalam 
berbagai bidang seperti yang dicontohkan pada masa Islam klasik. Saat ini, 
umat Islam hanya bisa menyaksikan bekas-bekasnya saja.211

Tujuan utama pendidikan Islam adalah melahirkan jenis manusia tertentu 

yang tertanam dalam dirinya kepedulian spiritual, moral dan sosial, yakni, orang-

orang yang digerakkan oleh semangat Islam, metode pendidikan Islam 

tradisional, seperti diamati oleh Dhofier, “bukanlah mengisi otak siswa dengan 

informasi, melainkan menghaluskan akhlak mereka, mendidik jiwa mereka, dan 

mempersiapkan siswa agar hidup jujur dan bersih. Setiap siswa diajarkan untuk 

mengutamakan etika mereka.”212

Pentingnya umat Islam memperhatikan masa depan dan tantangan zaman 

yang dihadapinya merupakan tanggung jawab bersama, baik lembaga 

pendidikan, para praktisi pendidikan, orang tua, para ulama, umara dan setiap 

muslim. Allah Swt. berfirman:

           

      

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

                                                          
211 Yasmadi, Modernisasi Pesantren, h. 126.
212 F Denny, An. Introdaktionto Islam, h. 354-357.
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Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr 59: 
18)

Dalam ayat tersebut jelas dengan tegas perintah Allah untuk melakukan 

perencanaan dan refleksi dari semua tindakan yang dilakukan. Hal tersebut juga 

berlaku dalam pendidikan apalagi pendidikan adalah faktor terpenting dari 

sebuah perjalanan bangsa dalam membangun sebuah bangsa yang berperadaban.

Pesantren dalam upaya mempersiapkan hari esok harus mengoreksi lebih 

dalam kekurangan dan kebutuhan secara matang, yaitu menyempurkan sistem 

pendidikan yang dijalankan di pesantren. Secara sederhana Nurcholish Madjid 

mengisyaratkan bahwa untuk menopang penataan dan pembenahan sistem 

pendidikan “pesantren” dituntut keseriusan dalam penggarapan yang diikuti 

dengan kejelasan program, penggunaan metode yang komprehensif, kecakapan 

pelaksanaan, dan kelengkapan sasarannya.213 Agar respon terhadap tantangan 

dan perkembangan zaman yang kian kompleks dapat diimbangi oleh pesantren, 

sehingga dampak negatif dari modernitas dapat diredam yang pada akhirnya akan 

memperkuat tatanan masyarakat modern yang tetap beradab, dalam istilah 

Nurcholish Madjid masyarakat Madani.

Harapan besar Nurcholish Madjid terhadap pesantren bukanlah tanpa 

alasan, melihat lebih dalam hasil dari peradaban “:modern” hasil dari globalisasi 

yang kian hari kian menunjukkan kemelut dan kelemahan, terutama 

meningkatnya dekadensi moral akibat lunturnya nilai moral dan agama serta 

                                                          
213 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, h. 13.
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kuatnya ekspansi budaya asing yang sama sekali berbeda dengan budaya bangsa. 

Maka dalam beberapa kesempatan Zamakhsyari Dhofier menganggap pesantren 

bersifat mengasingkan diri sebagai langkah counter culture dari tradisi budaya 

kolonial, yang kadang terlihat berlebihan.

Setidaknya ada 3 hal yang kita hadapi dalam perkembangan zaman, yang 

akan menjadi perhatian tidak hanya pesantren namun lebih luas para umara 

dalam menerka arah masa depan bangsa kita. Pertama, Tantangan sosio-

ekonomis yang memberikan isyarat bahwa penduduk dunia sekarang sekitar 8 

miliard dan akan terus meningkat, dimana hampir sekitar 30%-nya adalah 

muslim. Sebagian besar mereka berada di negara-negara sedang berkembang 

atau belahan dunia bagian selatan yang memiliki problem: (1) pertumbuhan 

penduduknya tinggi; (2) Produktivitasnya rendah; (3) Sumber alamnya besar, 

namun tidak ikut menikmati; (4) Tingkat kesejahteraannya rendah; (5) Tingkat 

kematiannya tinggi. Kedua, Tantangan Sains dan Teknologi, yang karena hasil 

kemajuan ilmu pengetahuan dan hasil teknologi terus berkembang, maka corak 

kehidupan manusia akan terkurung dalam sistem kompleks dari “bussiness-

science-technology”, dengan tujuan menghasilkan produk-produk yang lebih 

banyak, dengan pekerjaan yang lebih sedikit, sedang unsur emosional dan 

spiritual tidak masuk dalam wilayahnya, kehidupan demikian menuntut: (1) 

adanya super-efesiensi; (2) Adanya standarisasi; (3) Adanya spesialisasi yang 

ketat; (4) Adanya disiplin dan sistematisasi tinggi. Sistem masyarakat menjadi 

mekanis, memakai kultural nomor, dan menuju sikap-sikap dehumanisasi (al-laa 
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insaaniyah), orientasinya materialistik, jauh dari ideal-ideal jangka panjang, apa 

lagi akhirat. Ketiga, Tantangan etis-religius, sebagai korban kehidupan modern-

materialis, maka konsekuensinya adalah terjadinya suatu pergeseran kemauan 

masyarakat, dari kemauan alami (natural will) menjadi kemauan rasional 

(rasional will). Dalam proses perubahan ini, kehidupan emosional manusia 

mengalami erosi, dan berlanjut pada pemiskinan spiritual. Di negara-negara maju 

terjadi kesenjangan antara manusia dengan Tuhannya; dan di negara-negara 

berkembang terjadi kesenjangan antara orientasi keagamaan dengan tuntutan 

duniawinya. Kehidupan rohaniyah menjadi semu dan kelabu yaitu tidak jelas 

warna dan garisnya.214

Tantangan-tantangan yang diuraikan di atas, menjelaskan secara ringkas 

polemik kehidupan yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan 

tersendiri bagi pesantren untuk meningkatkan mutu pendidikannya, khususnya 

dalam ilmu-ilmu yang merupakan bekal hidup (skill life). Bahkan pesantren harus 

didorong untuk mengembangkan ilmu-ilmu umum seperti berhitung 

(metematika), bahasa asing dan ilmu alam untuk melahirkan santri yang 

menguasai ilmu agama dan ilmu umum sekaligus.

Kerinduan dan harapan akan pendidikan yang komplit baik sains dan 

agama belum sepenuhnya terjawab dari pendidikan sekolah umum dan madrasah. 

                                                          
214 Muhammad Tholhah Hasan, Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman, cet.6 

(Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 2-3. Lihat juga Muzayyin Arifin, Kapita Selekta..(Jakarta: Bumi 
Aksara, 2014), cet.6, h.13-15 dan Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, Op.Cit.,
h. 154-158.
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Maka tidak heran ada pola baru dari para orang tua dalam memandang dunia 

pesantren, bahkan sebagian pengamat mengindikasikan terjadi proses 

“santrinisasi” kaum Muslim Indonesia. Pernyataan tersebut bukanlah anggapan 

kosong, sebab proses tersebut didukung dengan kemunculan pesantren-pesantren 

baru yang tidak jarang hadir di tengah masyarakat urban.

Lebih jauh lagi, kemunculan pesantren-pesantren urban bisa jadi 

merupakan indikasi lebih lanjut tentang kerinduan orangtua-orangtua Muslim 

untuk mendapatkan pendidikan Islami yang baik, tetapi sekaligus kompetitif bagi 

anak-anak mereka. Atau, sebaliknya, boleh jadi mengindikasikan “kepasrahan” 

orangtua Muslim, yang merasa “tidak yakin” bahwa anak-anak mereka akan 

mendapatkan pendidikan agama yang memadai dari sekolah-sekolah umum.215

Persoalan mendasar yang terjadi hampir merata di dunia pendidikan umat 

Islam kontemporer adalah terpisahnya lembaga-lembaga pendidikan yang 

memiliki kosentrasi dan orientasi berbeda. Ada lembaga yang mengutamakan 

orientasinya pada ilmu-ilmu modern dan di sisi lain ada lembaga yang terfokus 

pada ilmu-ilmu tradisional. Realitas kelembagaan pendidikan ini dikenal dengan 

dualisme pendidikan.216

Pembaruan pendidikan pesantren yang digagas Nurcholish Madjid pada 

prinsipnya hendak menghilangkan dualisme pendidikan tersebut. Dengan 

mendorong pendidikan alternatif yang berbasis dari model pendidikan pesantren 

                                                          
215 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam..Op.Cit., h. 49-50.
216 Yasmadi, Modernisasi Pesantren, Op.Cit., h. 131.
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yang telah dikompromikan. Usaha pembaruan Nurcholish Madjid tertuju pada 

upaya untuk memadukan sisi positif dari dua corak lembaga pendidikan tersebut, 

sehingga melahirkan sistem pendidikan yang ideal. Nurcholish Madjid 

menyebutnya dengan sistem pendidikan Indonesia menuju ke arah titik temu atau 

konvergensi.217 Usaha ini dimulai dengan perpaduan unsur-unsur keilmuan.

Nurcholish Madjid menyadari keunggulan perpaduan keilmuanlah yang 

telah mengantarkan Islam pada era keemasan dan kemajuan. Sementara itu 

realitas dunia pesantren di Indonesia masih terlihat enggan untuk mengadopsi 

ilmu-ilmu umum. Lembaga pendidikan ini mempertahankan aspek keilmuan 

Islam klasik saja. Aspek ini dari satu sisi punya nilai positif sebagai salah satu 

aset yang dimilikinya dan patut untuk dilirik kembali dalam membangun sistem 

pendidikan pada abad keruhanian ini. Untuk kelengkapan pesantren perlu 

mengadopsi pengetahuan modern.

Dengan sistem pendidikan “baru” yang Nurcholish Madjid gagas tersebut, 

harapan beliau dunia pendidikan Islam bersedia melakukan pembaruan guna 

mengejar ketertinggalannya, dan untuk memenuhi tuntutan teknologi masa 

depan.218 Pengalaman memperlihatkan bahwa untuk menguasai teknologi, dunia 

pesantren harus berusaha menghadirkan pembelajaran MIPA kepada santri-

santrinya, sebagai salah satu prasyarat untuk menguasai teknologi.

                                                          
217 Ibid., h. 131-132.
218 Lihat wawancara Nurcholish Madjid dengan Republika, “Untuk Menguasai MIPA 

Lembaga Pendidikan Islam Mesti Memodernisasi Diri, Senin, 8 Maret 1999, h. 9.
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Harapannya, di masa mendatang Institusi pendidikan Islam tidak 

terkonsentrasi penuh pada bidang kajian Islam saja, lebih dari itu institusi 

pendidikan tersebut juga menaruh perhatian yang tinggi pada penguasaan bidang 

matematika, fisika, kimia, dan biologi (MIPA). Nurcholish Madjid mengatakan, 

bidang ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing umat Islam di era 

teknologi dan globalisasi.219

Obsesi Nurcholish Madjid adalah dengan perpaduan kedua unsur keilmuan 

diharapkan lahir manusia-manusia yang memiliki kekayaan intelektual, baik 

wawasan keislaman maupun wawasan ilmu modern. Inilah yang menjadi sasaran 

dan tujuan pendidikan Islam yang tercerminkan dalam penyusunan kurikulum.220

Perpaduan kedua unsur keilmuan seperti yang dilontarkan Nurcholish Madjid 

adalah gagasan yang berkaitan dengan prinsip penyusunan kurikulum. Namun 

gagasan tersebut belum tuntas dan mendasar, sehingga sulit untuk 

mengidentifikasikan gerakan pembaruan kurikulum yang digulirkan Nurcholish 

Madjid.

Bertolak dari hasil pengamatan Kuntowijoyo, setidaknya ada empat 

karakteristik gerakan pembaruan kurikulum sebagai bukti tingginya perhatian 

praktisi pendidikan Islam dalam menyikapi dualisme-dikotomik keilmuan. 

Dengan mengambil kasus perguruan tinggi, Kuntowijoyo menulis berikut ini:

Pertama, seperti yang sudah dilaksanakan sampai sejauh ini, adalah 
memasukkan matakuliah-matakuliah keislaman sebagai bagaian integral 

                                                          
219 Ibid.
220 Catatan kaki Yasmadi, Modernisasi Pesantren.., Op.Cit., h.134.
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dari sistem kurikulum yang ada. Jadi misalnya dengan memasukkan materi 
materi studi secara wajib mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tertentu 
sebagai bagian integral kurikulum pendidikan keilmuan.
Kedua, yang dianggap lebih maju. Cara kedua ini adalah dengan 
menawarkan mata kuliah pilihan studi keislaman. Setelah menerima mata 
kuliah pilihan studi kesilaman yang diwajibkan pada tingkat permulaan, 
pada tingkat berikutnya mahasiswa diharuskan memilih studi-studi Islam 
secara bebas, seperti tafsir, fiqh, hadits, sejarah (tarikh) Islam, dan 
sebagainya..
Ketiga, yang mulai diperkenalkan akhir-akhir ini mungkin diharapkan 
dapat mengarahkan terjadinya integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-
ilmu umum, paling tidak untuk menjembatani jenjang yang ada antara 
keduanya. Metode ini menawarkan diajarkannya matakuliah-matakuliah 
filsafat ilmu untuk memberikan latar belakang filosofis mengenai semua 
mata kuliah yang diajarkan..
Keempat, sementara itu, mengambil jalan lain, yaitu dengan lebih dahulu 
mengintegrasikan semua disiplin ilmu di dalam kerangka keilmuan 
Islam..221

Sulit mengelompokkan ide integrasi kurikulum yang dilontarkan oleh 

Nurcholish Madjid terhadap kategoristik di atas disebabkan masih sederhananya 

konsep tersebut. Namun, dapat diperkirakan gagasan Nurcholish Madjid masuk 

pada metode ketiga.

Dalam islam sesungguhnya integrasi dan konvergensi dua keilmuan (sains 

dan agama) dianggap sangat penting, guna melahirkan sosok muslim yang 

paripurna (al-Insan Al-Kamil) memiliki iman dan ilmu yang dihiasi dengan 

akhlakul karimah. Seperti Firman Allah yang berbunyi:

                                                          
221 Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, cet. ke-4, (Bandung: Mizan, 

1993), h. 352-353.
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Artinya: “Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 
dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujaadilah 
58:11)

Sehingga tujuan nabi tercapai yaitu:

قَ َال خْ اْألَ مَ رِ كَ مَ مَ مِّ تَ ِألُ تُ ثْ ئِ ا بُ مَ نَّ اِ 

Artinya:“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan Akhlak” (HR. 
Bukhari dan Muslim)

Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam haruslah menjadi 

motor penggerak dalam tradisi keilmuan islam dan ilmu pengetahuan eksak 

sekaligus guna untuk menghasilkan para ilmuan yang ulama dan ulama yang 

ilmuan. Walaupun demikian, bukan menjadi alasan untuk membebankan semua 

upaya tersebut kepada pesantren semata, namun menjadi kewajiban bersama 

termasuk orang tua dan utamanya pemerintah.

Bila melihat secara adil perkembangan pesantren dewasa ini, pesantren 

telah bertransformasi lebih maju dengan mengadopsi metode dan ilmu-ilmu 

umum dengan cara mendirikan sekolah-sekolah umum dibawah naungan yayasan 

pesantren masing-masing. Namun, langkah tersebut hanya mampu dilakukan 

oleh sebagian pesantren dan cenderung memiliki kurikulum yang terbelah 
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(kurikulum lokal [pesantren] dan kurikulum yang diatur pemerintah). Hal 

tersebut bukan berkonotasi negatif, justru langkah tersebut harus dinilai positif 

sebagai upaya pesantren mengimbangi ‘tuntutan’ zaman.

Menurut pengamatan Azyumardi Azra pesantren melakukan sejumlah 

akomodasi dan penyesuaian yang mereka anggap tidak hanya mendukung 

kontinuitas pesantren itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi para santri, seperti 

sistem penjenjangan, kurikulum yang lebih jelas, dan sistem klasikal.222 Langkah 

‘adaptasi’ pesantren bahkan telah dimulai sejak awal abad 20, eksperimen ini 

terlihat dilakukan oleh Abdullah Ahmad dengan Madrasah Adabiyah, yang 

kemudian diubah menjadi sekolah Adabiyah (1915). Muhammadiyah dalam 

batas tertentu juga mencoba bereksperimen dengan sistem dan kelembagaan 

madrasah moderen dengan mendirikan Madrasah Mu’allimin dan Madrasah 

Mu’allimat.223

Eksperimen lain dilakukan Pesantren Mamba’ul Ulum, Surakarta, pada 

tahun 1906. Seperti pesantren lain yang mengajarkan ilmu-ilmu Agama Islam, 

pesantren ini menambahkan beberapa mata pelajaran modern ke dalam 

kurikulumnya, seperti membaca (huruf latin), dan berhitung. H. Abdul Karim 

Amrullah pada tahun 1916 juga menjadikan Surau Jembatan Besi lembaga 

                                                          
222 Azyumardi Azra, Pesantren: Kontinuitas dan perubahan  dalam pengantar buku 

Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren, h.xii-xvi. Lihat juga Azyumardi Azra, Pendidikan Islam 
Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru, h. 36-39.

223 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru, h. 
36-39.
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pendidikan tradisional Minangkabau sebagai basis untuk mengembangkan 

madrasah modern , yang kemudian dikenal sebagai Sumatera Thawalib.224

Upaya menjadikan pesantren sebagai basis dalam pengembangan sistem 

dan kelembagaan pendidikan Islam pada masa selanjutnya (1926) kembali 

dilakukan di pesantren Jawa dengan mendirikan Pondok Modern Gontor 

Ponorogo. Gagasan yang berada di belakang pembentukan Pondok Modern 

Gontor adalah kesadaran perlunya modernisasi sistem dan kelembagaan 

pendidikan Islam tidak dengan mengadopsi sistem dan kelembagaan pendidikan 

modern Belanda, melainkan dengan memodernisasikan sistem dan kelembagaan 

pendidikan Islam indigenous.225 Belakangan langkah tersebut dijadikan alternatif 

memiliki alasan sederhana, walaupun punya makna filosofis mendalam: bahwa 

pesantren lebih berakar kuat dan mendalam dan dianggap lebih acceptable bagi 

banyak kaum Muslimin.

Bentuk-bentuk eksperimen ini pada dasarnya terus berlanjut hingga 

sekarang. Bila dibedakan setidaknya ada dua bentuk arus utama pembaruan ini: 

Pertama, sistem kelembagaan “pendidikan Islam” yang merupakan pendidikan 

umum dengan penekanan seadanya pada aspek-aspek pengajaran Islam. 

Termasuk dalam kategori ini adalah madrasah pasca UUSPN 1989, yang secara 

eksplisit menyatakan bahwa madrasah-madrasah adalah “sekolah umum” yang 

berciri keagamaan. Kedua, sistem kelembagaan pesantren yang dalam banyak hal 

                                                          
224 Ibid.
225 Ibid.
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telah diperbarui dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan. Dalam kasus ini, 

pada waktu-waktu terakhir banyak pesantren-pesantren tidak hanya 

mengembangkan madrasah sesuai dengan pola Departemen Agama, tetapi 

bahkan mendirikan sekolah-sekolah umum dan universitas umum.226

Beberapa contoh tersebut apabila dikaitkan dengan konsep pembaruan 

pendidikan pesantren Nurcholish Madjid yang didasarkan pada konsep 

keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan setidaknya memiliki landasan sebagai 

titik tolak melakukan pembaruan tersebut. Adapun landasan yang dimaksud 

mencakup landasan historis dan filosofis.

Landasan Historis, dimaksud Nurcholish Madjid di sini adalah belajar dari 

kegemilangan abad keemasan Islam klasik yang telah memperlihatkan hasil 

memuaskan dari proses panjang mengadopsi ilmu dan filsafat Yunani. Sebagai 

landasan historis, pembaruan pendidikan pesantren berangkat pada penelaahan 

kembali kejayaan umat Islam pada masa klasik. Yang secara sederhana kemajuan 

umat terdahulu dapat kita ambil poinnya:

1. Metode Berpikir Filosofis

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan keilmuan dan keahlian pada 

masa Islam klasik tidak terlepas dari sikap kaum muslim memandang hidup 

serba optimis. Para intelektual muslim dulu banyak mengambil alih filsafat 

Yunani dan bangsa-bangsa lain, serta mengembangkan dan 

                                                          
226 Ibid., h. 39
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mengislamkannya.227 Metode berfikir filosofis adalah cara berfikir yang 

kritis yang juga merupakan seperangkat strategi atau pendekatan yang 

digunakan dalam mencapai tujuan.

Dengan kata lain, menciptakan metode pendidikan yang menggiring 

pada berfikir kritis dan analitis juga perlu untuk dirumuskan. Sebab, 

pendidikan yang ingin dirumuskan Nurcholish Madjid adalah pendidikan 

yang mampu merubah cara berpikir peserta didiknya menjadi liberal dan 

demokratis. 

Cara berpikir merupakan salah satu yang paling substantif dalam diri 

manusia. Keyakinan diri dan kemampuan dalam menyikapi masa depan 

tergantung pada bagaimana cara berpikir manusia itu dalam menyikapi 

segala persoalan.

2. Etos Keilmuan Islam

Kesadaran dan semangat keilmuan Islam merupakan jalan penting dan 

menjadi pangkal dari kesuksesan para filsuf dan ilmuan islam terdahulu. 

Mereka menyikapi, memperhatikan dan mempelajari alam sekelilingnya, 

baik alam makro maupun alam mikro. Mereka bahkan merintis metode 

ilmiah dengan mulai mengumpulkan, memperhatikan, mempelajari data-data 

yang relevan seluas dan selengkap mungkin, kemudian menyusunnya secara 

                                                          
227 Nurcholish Madjid, Kaki Langit, h. 16.
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sistematis dengan mencari hubungan logis dan organik unsur-unsur data itu, 

lalu dibuat kesimpulan atau generalisasi.228

Menghidupkan kembali etos keilmuan Islam dalam dunia pendidikan 

pesantren berarti menumbuhkan kembali cara berpikir yang dinamis, kreatif, 

daan terbuka. Sikap dan etos demikian, pada gilirannya akan melahirkan 

kekayaan dan kesuburan intelektual atau disebut juga “tradisi intelektual”, 

sehingga dengannya umat islam mampu memberikan responsi pada tuntutan 

zaman itu secara kreatif dan bermanfaat.

Selanjutnya, pembaruan pendidikan pesantren dengan landasan filosofis 

pendidikan bertujuan untuk memberi peran dan tanggung jawab pendidikan 

Islam lebih ditekankan pada menifestasinya dalam melahirkan manusia yang 

menyadari keberadaannya sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Ini merupakan 

peran terpenting pendidikan Islam bila dilihat dari segi tujuan dan 

keberadaannya. Implementasi dari tugas kekhalifahan manusia ini selanjutnya 

terealisasi dalam interaksi sosial manusia itu dengan lingkungannya.

Sekurang-kurangnya berisi dua konten dalam landasan filosofis ini:

1. Kepemimpinan Pendidikan Islam

Upaya pembaruan pendidikan Islam secara luas dan pesantren dalam 

lingkup lokal merupakan perpaduan antara tradisional dan modern 

diharapkan mampu menjadi sarana efektif untuk mewujudkan masyarakat 

                                                          
228 Nurcholish Madjid, Tradisi Islam, h.31.
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madani.229 Peran yang diambil oleh pendidikan Islam yang dalam praktiknya 

diwakilkan oleh umat Islam mempunyai tanggung jawabnya sesuai dengan 

fungsi kekhalifahan.

Nurcholish Madjid menganggap ada keterkaitan konsep kekhalifahan

manusia, penciptaan alam semesta dengan segala isinya, pemberian ilmu 

pengetahuan serta kelengkapan ilmu yang dibarengi dengan petunjuk ilahi 

seperti yang terdapat pada Qs. al-Baqarah (2):30-38. Lebih jauh Nurcholish 

Madjid beranggapan bahwa manusia yang dapat menjalankan fungsinya 

sebagai wakil Tuhan di bumi dan dapat melakukan reformasi menyeluruh 

untuk menyelamatkan bumi adalah manusia yang memiliki semangat iman 

dan ilmu, serta memiliki etika religius.230

Maka tugas tersebut terbebankan ke pundak orang-orang yang berpikir 

sesuai dengan ungkapan al-Qur’an:

           

              

                                                          
229 Masyarakat madani secara sederhana Nurcholish Madjid merujuk pada sebuah bentuk 

masyarakat berperadaban yang memiliki kualitas nilai etika dan agama yang agung, atau dalam bahasa 
Hasan langgulung bentuk masyarakat yang tamaddun. Yasmadi, Modernisasi Pesantren (Ciputat: 
Quantum Teaching, 2005), 15-27. Lihat juga Hasan Langgulung, Pendidikan Islam dalam Abad ke-21
(Jakarta: Al-Husna Zikra, 2001), h. 149-154.

230 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina, 
1999), h. 229-228.
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Artinya:“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan 
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari 
siksa neraka.” (QS. Ali Imran 03: 190-191).

Bila di pahami ayat al-Qur’an di atas yang bakal mampu melaksanakan tugas 

tersebut, adalah manusia yang memiliki persyaratan-persyaratan berikut, 

seperti ditulis oleh Nurcholish Madjid:

(1). Berpikiran mendalam (Ulu al-Albab). (2). Memiliki kesadaran 
tujuan dan makna hidup abadi, (3). Menyadari penciptaan alam raya 
sebagai manifestasi wujud transendental, (4). Berpandangan positif 
dan optimis terhadap alam raya, (5). Menyadari bahwa kebahagiaan 
dapat hilang karena pandangan negatif-pesimis terhadap alam.231

Berangkat dari fungsi kekhalifahan manusia di atas, sepertinya 

pendidikan Islam dan pesantren memiliki tanggung jawab yang signifikan 

dalam mengisi kualitas kemanusiaan yang telah dipersiapkan sebagai 

pengganti Tuhan di Bumi.

2. SDM

Nurcholish Madjid melihat ada dua misi yang harus telah menjadi 

pemikiran yang amat mendasar bagi kalangan pendidikan Islam “pesantren” 

                                                          
231 Nurcholish Madjid, Ibid., h. 242.
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Indonesia. Pertama, ialah bagaimana menyuguhkan kembali pesan moral 

yang diembannya kepada masyarakat abad ini begitu rupa. Kedua, ialah 

problem yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan modern, yaitu bagaimana 

menguasai sesuatu yang kini berada di tangan orang lain.232

Kemajuan sebuah bangsa dapat dicapai apabila Sumber Daya Manusia 

(SDM) benar-benar dibina sedemikian rupa dengan pendidikan yang baik. 

Di sini nampaknya Nurcholish Madjid merasa optimis mengatakan 

kemungkinan besar madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren akan 

menjadi feeder institution sumber input bagi lembaga-lembaga Islam negeri. 

Yang akan dapat melakukan human invesment atau upaya pendidikan jangka 

panjang untuk melahirkan sumber daya manusia unggul. Sebab, Nurcholish 

Madjid lebih dari itu melihat “pesantren” dimungkinkan sebagai lembaga

pendidikan masa depan Indonesia.

Potensi dan proyeksi pesantren haruslah diperhatikan secara serius 

sebagai modal dan dasar dalam penyusunan sistem pendidikan Indonesia ke 

depan, pesantren yang berasa lebih indigenous perpaduan dari tradisi budaya 

bangsa sendiri yang bernilai islamis. Bila potensi pesantren di kembangkan 

sedemikian rupa, bukan tidak mungkin di masa mendatang pendidikan 

Indonesia akan memiliki karakter kuat sesuai budaya sendiri, bukan sekedar 

anak adopsi dari hasil warisan kolonialisme. 

                                                          
232 Nurcholish Madjid, Islam Kerakyatan dan keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 1996), h. 54.
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Inilah yang menjadi bagian integral dalam pemikiran Nurcholish 

Madjid di mana munculnya upaya untuk menumbuhkan tradisi intelektual di 

kalangan umat Islam. Dengan munculnya tradisi intelektual diharapkan umat 

Islam mampu memberikan responsi pada tantangan zaman itu secara kreatif 

dan bermanfaat, dengan adanya potensi kekayaan dan kesuburan intelektual. 

Dan pesantren akan memiliki prospek cerah dalam hati masyarakat modern, 

sebagai benteng mengawal perubahan zaman. Nurcholish Madjid 

mengatakan pesantren yang demikian akan menjadi masa depan pendidikan 

kita. Waallahu A’lam bis Shawab

B. Terobosan Pesantren Menyesuaikan Perkembangan Masyarakat

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan masyarakat maju ditentukan oleh 

sejauh mana kualitas peradaban masyarakat. Peradaban suatu bangsa akan 

tumbuh dan lahir dari sistem pendidikan yang digunakan oleh bangsa tersebut. 

Masyarakat yang berperadaban adalah masyarakat yang berpendidikan.

Dilihat dari sejarah pendidikan di Indonesia terutama dalam kacamata 

pendidikan Islam, pesantren sebagai sistem pendidikan Islam tradisional telah 

memainkan peran cukup penting dalam membentuk kualitas sumber daya 

manusia Indonesia.233 Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di 

republik Indonesia, masih cukup menarik untuk dilihat perkembangannya. Di era 

70-an Nurcholish Madjid telah memprediksikan pesantren sebagai sesuatu yang 

dapat dijadikan alternatif terhadap sistem yang ada.
                                                          

233 Yasmadi, Modernisasi Pesantren (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 59.
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Namun harus diakui bahwa dunia pesantren yang menyimpan banyak 

potensi tidak dapat hadir secara akomodatif dan memainkan peranan maksimal di 

zaman mutakhir ini.234 Maka untuk mengejar tuntutan kehidupan masyarakat 

sekarang pendidikan Islam khususnya pendidikan pesantren mulai melakukan 

penyesuaian, walaupun banyak kesan pesantren melakukannya dengan setengah 

hati, tapi hal tersebut adalah kemajuan positif dari paradigma pesantren.

Adapun hal paling istimewa dari pesantren secara umum, adalah lestarinya 

tradisi “kitab kuning” yang merupakan kesinambungan tradisi literasi paling 

autentik, yang menghubungkan antara pendidikan Islam sekarang dengan masa 

keemasan umat Islam. Jika saja khazanah keilmuan Islam klasik yang dimiliki 

pesantren dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya, pesantren jauh akan lebih 

baik kualitasnya dari lembaga-lembaga pendidikan dalam bentuk lain. Tapi 

dengan miskinnya metodologi dan apriorinya pesantren dengan dunia luar telah 

membuat potensi ini tidak berarti apa-apa.235

Pesantren yang dianggap terlalu lambat mengikuti perkembangan zaman, 

dan di sisi lain lembaga pendidikan umum yang “mewarisi” sistem kolonial 

diklaim sebagai lembaga pendidikan modern (?). Dikotomi umum yang terjadi 

adalah terdapat pendidikan Islam dan pendidikan umum, dan pendidikan yang 

terakhir disebut selalu diklaim sebagai pendidikan maju buah dari hasil tradisi 

agung Barat yang “modern”. 

                                                          
234 Ibid, h. 107.
235 Ibid, h. 110 lihat juga, Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning...(Bandung: Mizan, 1997), 

h.17.
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Klaim di atas dalam beberapa hal barangkali dapat dibenarkan. 

Persoalannya, barangkali sistem pendidikan –yang diklaim- modern tersebut 

tidaklah akomodatif untuk perkembangan zaman sekarang ini. Karena kenyataan 

menunjukkan bahwa pertumbuhan  ilmu pengetahuan tanpa dilandasi dengan 

iman dan taqwa, tidak membawa manfaat yang banyak. Bahkan tidak jarang, 

justru menimbulkan dampak negatif dalam bentuk yang amat canggih.236

Berangkat dari potensi kedua lembaga tersebut (pesantren dan lembaga 

pendidikan “modern”), serta belajar dari kekurangan masing-masing, sepertinya 

perpaduan kedua unsur inilah yang dijadikan sebagai model pendidikan alternatif 

untuk menyongsong Indonesia baru dengan mewujudkan masyarakat madani.237

Masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang kaya iptek dan imtaq, agar 

firman Allah Swt yang berbunyi:

        

         

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 

                                                          
236 Bahkan seorang ilmuan barat menyatakan: Religion without science is blind. Science 

without religion is paralyzed “Ilmu tanpa Agama Buta, Agama tanpa Ilmu pincang” (Albert Einstein). 
Idium tersebut bukan tanpa sebab, Einstein sadar kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa di 
imbangi nilai Agama akan membawa dampak negatif karena sifat manusia yang selalu coba-coba dan 
menginginkan kebebasan, kerakusan dan ekploitatif. Sedangkan Agama bila tidak di topang dengan 
ilmu pengetahuan akan pincang akibat perbenturannya dengan budaya modern yang acap kali 
bertentangan dengan ajaran agama dan melewati batas. Semangat keilmuan sejatinya menjadi ruh 
penting bagi umat Islam sebab penekanan Qur’an dan Hadis tentang Ilmu pengetahuan amatlah besar, 
seperti pada ayat QS. at-Taubah 122, QS. al-Mujadalah 11 dan lain-lain.

237 Yasmadi, Modernisasi Pesantren, h. 13-27.
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mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar. (QS. An-Nisa 04:09)

benar-benar dilaksanakan dengan meninggalkan generasi yang berilmu dan 

meriman.

Adapun respon pesantren dalam merubah bentuk pendidikannya demi 

menyesuaikan kebutuhan pesantren dapat di ambil beberapa contoh pesantren 

Antara lain:

1. KKMI (Kurikulum Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyyah) Pesantren 

Modern Darussalam Gontor

Pondok Modern Darussalam Gontor adalah salah satu dari sedikit 

institusi pendidikan tanah air yang mendapat pengakuan Internasional. 

Dilihat dari sejarah pendiriannya, Pondok Modern Gontor diharapkan 

menjadi suatu lambang pendidikan Islam yang mempunyai corak khusus 

yang berbeda dengan lembaga pendidikan lain. 

Ide pendirian Pondok Modern Gontor diprakarsai oleh Ahmad Sahal, 

setelah ia mengikuti kongres Islam di Surabaya pada tahun 1926.  Untuk 

mewujudkan gagasannya, Ahmad Sahal mengirim Zarkasyi Muda ke 

Minangkabau, untuk belajar Islam sambil memperhatikan perkembangan 

pergerakan Islam, termasuk pendidikan.238 Setelah 5 tahun di Minangkabau, 

                                                          
238 Pada awal sampai pertengahan abad ke-20, minangkabau terkenal dengan 

pembaharuannya, termasuk pembaharuan pada madrasah-madrasah yang dahulunya dikenal dengan 
surau (sama dengan pondok pesantren di Jawa dan dayah di Aceh). Ketika itu bermunculan madrasah-
madrasah (perguruan-perguruan) yang menerapkan sistem modern. Seperti Perguruan Diniyah Puteri
yang dipelopori oleh Zainuddin Labay El-Yunusi dan Rahma El-Yunnusiah di Padang Panjang, 
Perguruan Thawalib atau Sumatera Thawalib yang dipelopori oleh Haji Abdul Karim Amrullah (Haji 
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Zarkasyi kembali dan membantu kyai Sahal dalam pendirian Pesantren 

Modern Gontor. Berkat usaha tiga bersaudara: kyai Ahmad Sahal, Zainuddin 

Fanani, dan Imam Zarkasyi, ide untuk mendirikan pondok modern terealisasi 

pada tahun 1926.239

Pada masa itu pesantren ditempatkan di luar garis modernisasi, 

Pondok Gontor kemudian menerapkan format baru dengan mempertahankan 

sebagian tradisi salaf dan mengubah metode pengajaran pesantren yang 

menggunakan sistem watonan (massal) dan sorogan (individu) diganti 

dengan sistem klasikal seperti sekolah umum.240

Sistem KMI juga mengintegrasikan anatara ketiga bidang kurikulum, 

intrakulikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ketiga bidang kurikulum ini 

menyatu, membentuk satu kesatuan yang padu, saling mendukung dan saling 

melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama. 

Dalam sistem ini, ilmu-ilmu yang diajarkan tidak hanya terbatas pada 

ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu umum. Kedua bidang ilmu ini 

dintegrasikan sehingga membentuk bangunan keilmuan yang utuh dan tidak 

                                                                                                                                                                     
Rasul), ayahnya Hamka, juga di Padang Panjang, sekolah Adabiyah oleh Haji Abdullah Ahmad di 
Padang, dan lain-lain. Tokoh-tokoh yang memelopori pendirian sekolah-sekolah Modern tersebut rata-
rata berpendidikan Timur Tengah yang pada waktu itu juga sedang intens melakukan pembaharuan. 
Tokoh-tokoh di atas banyak terinspirasi oleh wacana pembaharuan yang digulirkan oleh Jamaluddin 
Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha di Mesir. Sehingga sistem pendidikan yang mereka 
terapkan di Minangkabau banyak kemiripan dengan sistem pendidikan yang dibangun oleh 
Muhammad Abduh di Al-Azhar, Mesir. Lihat Deliar Noer, Gerakan Modern, h.38-65. Dan Yasmadi, 
Modernisasi Pesantren, ft.nt, h. 117-118.

239 Yasmadi, Ibid.
240 Syarifah, Manajemen Kurikulum Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyyah di Pondok Modern 

Darussalam Gontor, (Universitas Darussalam Gontor: Jurnal At-Ta’dib, 2016) Vol. II, no. 1, h. 65.
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dikotomis. Sebagai konsekuensinya, kedua disiplin ilmu mendapatkan 

perhatian yang seimbang. Berkenaan dengan integrasi antara ilmu, iman, dan 

amal, hal tersebut menjadi ciri khas pendidikan di lingkung pesantren. Iman 

menjadi fondasi dari segi gerak yang kemudian mendorong seseorang 

menjadikan ilmu sebagai dasar landasan bagi Amal dan Bahkan juga bagi 

Iman itu sendiri.

Kurikulum KMI Gontor bersifat Komprehensif maksudnya adalah 

bersifat menyeluruh dan komplit, mengasah semua potensi kemanusiaan 

(intelektualitas, spiritualitas, mentalitas, serta fisik) menuju kesempuraan. 

Dalam kurikulum pengajaran, menekankan pada keseimbangan antara ilmu 

agama dan umum, mencakup semua ilmu yang bersifat metodologis maupun 

yang bersikap material, dan tidak mengenal sistem dikotomi ilmu 

pengetahuan.

Kulliyatu-l Mu’allimin Al-Islamiyyah Gontor adalah lembaga yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan program akademis bagi santri Gontor 

pada jenjang pendidikan menengah, dengan masa belajar 4 tahun atau 6 

tahun, setingkat dengan Tsanawiyah dan Aliyah, berdiri sejak 19 Desember 

1936. Lembaga ini dipimpin oleh seorang direktur yaitu Masyhudi Subari.241

Kurikulum KMI yang bersifat akademis dibagi dalam beberapa 

bidang, yaitu:

a. Bahasa Arab
                                                          

241 Syarifah, Ibid. h. 66.
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b. Dirasah Islamiyah

c. Ilmu Keguruan dan Psikologi Pendidikan

d. Bahasa Inggris

e. Ilmu Pasti

f. Ilmu Pengetahuan Alam

g. Ilmu Pengetahuan Sosial

h. Keindonesiaan/Kewarganegaraan.

KMI membagi pendidikan formalnya dalam penjenjangan yang sudah 

diterapkan sejak tahun 1936. KMI memiliki program reguler dan program 

intensif.

a. Program reguler untuk lulusan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) dengan masa belajar hingga enam tahun. Kelas I-III setingkat 

dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) jika mengacu pada kurikulum nasional dan kelas IV-

VI setara dengan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (MA).

b. Program intensif KMI untuk lulusan SMP/MTs atau jenjang diatasnya, 

yang ditempuh dalam kurun waktu 4 tahun, dari kelas 1 insentif, 3 

insentif, 5 dan 6.

c. Bahasa Arab dan bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa pergaulan dan 

bahasa pengantar pendidikan, kecuali mata pelajaran tertentu yang harus 

disampaikan dengan Bahasa Indonesia. Bahasa Arab dimaksudkan agar 

santri memiliki dasar kuat untuk belajar agama mengingat dasar-dasar 

hukum Islam ditulis dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris merupakan alat 

untuk mempelajari ilmu pengetahuan/umum.

d. Pengasuhan santri adalah bidang yang menangani kegiatan 

ektrakurikuler dan kurikuler. Setiap siswa wajib untuk menjadi guru 

untuk kegiatan pengasuhan pada saat kelas V dan VI jika ingin 
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melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di ISID, mereka tidak akan 

dipungut biaya, tetapi wajib mengajar kelas I-VI di luar jam kuliah. 

Mengajar kuliah dan membantu pondok itulah yang dilakukan sebagai 

bentuk pengabdian dan pengembangan diri.

e. Pelatihan tambahan bagi guru dengan materi yang sesuai dengan standar 

pendidikan nasional.

f. Keterampilan, kesenian, dan olahraga tidak masuk kedalam kurikulum 

formal tetapi menjadi aktifitas ekstrakulikuler.

g. Siswa diajarkan untuk bersosialisasi dengan membentuk masyarakat 

sendiri di dalam pondok, melalui organisasi-organisasi. Mulai ketua 

kamar, ketua asrama, ketua kelas, ketua kelompok, organisasi 

intra/ekstra, hingga ketua regu pramuka. Sedikitnya ada 1.500 jabatan 

ketua yang selalu berputar setiap pertengahan tahun atau setiap tahun.242

Kurikulum KMI terdiri dari Ilmu Pengetahuan Umum 100%, Ilmu 

Pengetahuan Agama 100%. Hal ini menunjukkan bahwa antara ilmu agama 

dan umum tidak dapat dipisahkan, semuanya ilmu Islam. Semua bersumber 

dari Allah dengan segala ciptaan-Nya. Secara mendasar, tujuan pengajaran 

kedua ilmu tersebut adalah untuk membekali siswa dengan unsur dasar-dasar 

ilmu menuju kesempurnaan menjadi ‘abid dan khalifah.

Sebagaimana telah dipraktikkan di dunia pesantren, strategi 

pendidikan pesantren ke depan setidaknya meliputi dua hal, yaitu proteksi 

dan proyeksi. Strategi proteksi mengacu pada prinsip “al-Muhafazhatu ‘ala 

al-qadim al-shalih” (memelihara tradisi yang baik), sedangkan proyeksi 

                                                          
242 Syarifah, Ibid, h. 68-69.
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kepada prinsip “al-akhdu bi al-jadid al-ashlah” (mengambil hal-hal baru 

yang lebih baik).

Orientasi pendidikan dalam sistem KMI adalah ibadah talabul ilmi 

atau talabul ilmi untuk ibadah dan kemasyarakatan. Berkenaan dengan 

orientasi kemasyarakatan adalah karena sistem ini lahir dari tradisi pesantren 

yang lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh 

karena itu sistem ini juga diarahkan untuk pembangunan masyarakat. Para 

siswa dididik dan dibina agar mereka siap terjun dan berjuang di masyarakat.

2. Kurikulum Alternatif (KTSP-Takhassus) Pesantren Al-Raisiyah

Pondok Pesantren Al-Raisiyah berada di Sekarbela, suatu daerah yang 

cukup terkenal di kota Mataram. Sekarbela oleh khalayak dikenal karena tiga 

faktor utama. Pertama, daerah ini sejak masa silam dikenal dengan khazanah 

keagamaan yang menonjol di kota Mataram karena banyaknya tokoh agama 

(tuan guru) yang lahir dari daerah tersebut dan mengajarkan serta mengasuh 

warga masyarakat di tanah Sasak. Kedua, Sekarbela memiliki masjid tua 

bersejarah yang berada di tengah pemukiman padat penduduk, warisan 

penyebar agama terdahulu dan kini memiliki bangunan menara yang tinggi 

menyerupai menara masjid Nabawi. Masjid tersebut dulunya sering disebut 

dengan Mesigit Bengaq (masjid yang menakjubkan) namun kini lebih akrab 

disebut dengan nama masjid Al-Raisiyah. Ketiga, sekarbela dikenalkan 

sebagai daerah produsen atau penghasil kerajinan perhiasan berbahan baku 
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emas, perak dengan divariasikan beraneka macam mutiara laut asli 

Lombok.243

Di Pondok Pesantren Al-Raisiyah Sekarbela berlaku 2 jenis 

kurikulum, yaitu: Kurikulum Kementerian Agama, yaitu Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai dengan jenjang pendidikan, dan 

Kurikulum Takhassus (khusus) sebagai kurikulum khas Pondok Pesantren 

Al-Raisiyah. Di sini terlihat bahwa pengembangan kurikulum di Ponpes Al-

Raisiyah memadukan antara KTSP yang bersifat umum (berisi mata 

pelajaran formal) dengan Kurikulum Takhassus (berisi pembelajaran Kitab 

Kuning) sehingga menghasilkan suatu bentuk KTSP Pondok Pesantren Al-

Raisiyah dengan proporsi lebih banyak justru diberikan kepada Kurikulum 

Takhassus. Kurikulum alternatif ini menjadikan kurikulum Ponpes Al-

Raisiyah tergoloh unik.

Adapun model evaluasi yang dilakukan di pondok pesantren Al-

Raisiyah pada dasarnya sama dengan madrasah-madrasah yang lain, yaitu 

evaluasi harian, tengah semester dan akhir semester serta dilakukan dengan 

jadwal yang telah ditentukan. Menurut Iskandar evaluasi tersebut haruslah 

didasarkan pada prinsip pengembangan kurikulum yang menghendaki peran 

penting kepala madrasah/sekolah untuk mampu mengoptimalkan potensi 

ekolah dalam proses mencapai tujuan pendidikan, termasuk bagaimana 

                                                          
243 Nurul Yakin, Studi Kasus Pola Manajemen Pondok Pesantren Al-Raisiyah Di Kota 

Mataram (Mataram: Jurnal Ulumuha, 2014) vol. 18 no.1, h. 201-202.
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menyukseskan implementasi kurikulum yang dapat dicapai dengan 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, 

pengorganisasian, pergerakan (kepemimpinan, motivasi, komunikasi), dan 

pengendalian.244

Jadi secara sederhana, bila dikaji secara mendalam terlihat bahwa pola 

manajemen kurikulum di Pondok Pesantren Al-Raisiyah, pada hakikatnya 

adalah kurikulum perpaduan (KTSP dengan Takhassus) yang menghasilkan 

bentuk kurikulum alternatif, yaitu KTSP Pondok. Pengembangan KTSP 

Pondok ini secara teroritis sangat dimungkinkan karena berdasarkan terori 

yang ada maka dapat diketahui bahwa penyusunan KTSP di suatu lembaga 

pendidikan atau satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi masyarakat 

sekitar dan potensi lokal satuan pendidikan yang bersangkutan.

Idealisme dari Pondok Pesantren Al-Raisiyah, dengan memadukan 

keseimbangan muatan kurikulumnya antara kurikulum format KTSP/K13 

(kurikulum yang diatur pemerintah) dan kurikulum takhassus pesantren, 

merupakan pola perbaduan yang sangat umum dan banyak dilakukan hampir 

dikebanyakan pesantren yang mengadopsi sistem sekolah umum dalam 

lembaga atau yayasan pendidikannya. Dengan titik tekan mengutamakan 

kontrol pesantren terhadap lembaga pendidikan umum yang berada dibawah 

naungan yayasan pesantren tersebut.

                                                          
244 Ibid, h. 205.
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Bentuk kurikulum “ganda” (baca: Alternatif) merupakan upaya Al-

Raisiyah dan ribuan pesantren lain di Indonesia yang berusaha mengimbangi 

madrasah atau sekolah umum diluar lembaga pesantren. Dengan cara 

kurikulum ganda tanpa mengintegrasikan kedua kurikulum dalam satu paket 

pembelajaran, bukan berarti pesantren kehilangan kontrol ataupun ciri 

khasnya. Justru kini tidak sedikit cara tersebut membuahkan hasil yang lebih 

baik dari pendidikan yang “hanya” menyelenggarakan pendidikan umum 

atau madrasah saja. Baik dari segi prestasi akademik maupun sarana prasana 

dan pengembangan Iptek yang lebih maju.

Secara mendasar upaya Pondok Pesantren Al-Raisiyah dengan 

menerapkan kurikulum KTSP dan Takhassus bertujuan agar kualitas output

tidak berat sebelah dan ke depannya pihak Pondok Pesantren Al-Raisiyah 

harus mampu meretas kultur pengembangan keilmuan interconnection and 

interrelation anatar dua kultur keilmuan, ilmu agama (al-‘ulum al-naqli). 

Sehingga semangat yang menjadi motto yang nyaring terdengar di bilik-bilik 

pesantren: al-muhafazah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhzu bil jadid al-

aslah (menjaga tradisi lama [basis genial pesantren berupa ilmu-ilmu 

agama], dan mengambil hal-hal yang baru [yang lebih baik]).245 Dengan ini, 

pesantren diharapkan mampu menjawab the world order (tatanan dunia) 

modern. Wa Allah a’lam bi al-sawab.

                                                          
245 Nurul Yakin, Ibid, h. 218.
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3. Kurikulum MADINA (Madrasah Diniyah Al-Amiriyyah) Pesantren 

Darussalam Blokagung

Pondok Pesantren Darussalam Blokagung merupakan lembaga 

pendidikan pondok pesantren yang berada di daerah Banyuwangi Selatan 

Jawa Timur, tepatnya + Km dari kota Genteng dan Jajag serta + 45 Km dari 

kota Kabupaten Banyuwangi. Tokoh utama pendiri Pondok Pesantren 

Darussalam adalah kyai Mukhtar Syafa’at Abdul Ghofur, beliau berasal dari 

desa Ploso Klaten Kediri Jawa Timur. Jenjang pendidikannya setelah 

menyelesaikan pendidikan umum, kemudian meneruskan pendidikannya di 

pondok pesantren Tebuireng Jombang Jatim dan pondok pesantren Jalen 

Genteng Banyuwangi selama kurang lebih 23 tahun beliau belajar di pondok 

pesantren tersebut.246 Selain Mukhtar Syafa’at Abdul Ghafur tokoh kunci 

yang turut mengambil andil dalam mendirikan pesantren Darussalam adalah 

Muhammad Muhyiddin dan Mu’alim Syarqowi yang merupakan tiga 

sahabat karib.

Pondok Pesantren Darussalam Blokagung didirikan pada tanggal 15 

Januari 1951 dimulai dari sebuah Mushola kecil sederhana yang terbuat dari 

bambu dan ilalang. Adapun pesantren secara resmi berbadan hukum dan 

berbentuk Yayasan yaitu dengan nama “Yayasan Pondok Pesantren 

                                                          
246 http://www.maarif-nu.or.id/SatuanPendidikan/ProfilSekolahMadrasahPesantren/tabid/ di 

akses pada tanggal 22 Januari 2018.
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Darussalam” dengan akte notaris Soesanto Adi Purnomo, SH. Nomor 31 

tahun 1978.247

Pada mulanya pondok pesantren Darussalam hanya menyediakan 

pendidikan kegamaan yang pure bersifat tafaqquh fiddin atau pendidikan 

diniyah yang berkonsentrasi pada pembelajaran ilmu-ilmu agama saja.248

Namun dalam perkembangannya hingga saat ini yayasan pondok pesantren 

Darussalam telah mengembangkan lembaga pendidikan umum. Yayasan 

pondok pesantren Darussalam berusaha memadukan pendidikan Formal, 

non-Formal, ekstra kurikuler dan ko kurikuler, dalam satu naungan yayasan 

dan satu rangkaian kegiatan pembelajaran yang utuh.

Usaha pondok pesantren Darussalam dalam merespon perkembangan 

dan tantangan masyarakat mengalami perubahan yang cukup mencolok 

dimulai pada tahun 1977 dengan upaya menambah pelajaran keterampilan 

seperti menajemen, perpustakaan, kesehatan, tekonologi tepat guna di luar 

pelajaran agama. Bahkan pesantren ini telah bekerja sama dengan LP3ES 

(Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) dan 

LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama) dalam 

meningkatkan sumber daya santrinya.249

                                                          
247 Ibid, diakses pada tanggal 22 Januari 2018.
248 http://kurikulumkita33.blogspot.co.id/2017/12/pengembangan-kurikulum-pendidikan-

di.html diakses pada tanggal 20 Januari 2018.
249 H.E. Badri dan Munawiroh (ed.), Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah (Jakarta: 

Puslitbang Lektur Keagamaan, 2007), h. 18.
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Dalam perkembangan selanjutnya pesantren yang memiliki motto  

Khairu al-nnas anfa’uhum linnas (sebaik-baiknya manusia adalah yang 

paling bermanfaat bagi manusia lain), yang juga didasarkan pada maqalah 

“Al-Muhafadz al-Qadim As-shalih wa al-Akhdzu bil al-Jadid al-Aslah

(menjaga perkara lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih 

baik) menjalankan dua kurikulum, kurikulum MADIN (Madrasah Diniyyah 

Al-Amiriyyah) yang bersifat lokal (pesantren) dan Kurikulum K13 yang 

berafiliasi dengan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan.

Secara terperinci pondok pesantren Darussalam menyelenggarakan 

pendidikan antara lain:

1. Pendidikan Formal

a. Berafiliasi lokal (Kurikulum Pesantren) terdiri dari:

1)Madrasah Dinyyah Al-Amiriyyah Tingkat Shifir (Setingkat TK);

2)Madrasah Dinyyah Al-Amiriyyah Tingkat Ula (setingkat SD);

3)Madrasah Dinyyah Al-Amiriyyah Tingkat Wustho (setingkat SLTP);

4)Madrasah Dinyyah Al-Amiriyyah Tingkat Ulya (setingkat SLTA).

b. Berafiliasi Departemen Agama terdiri dari:

1)Madrasah Tsanawiyah Al-Amiriyyah (MTs. A) berdiri tahun 1968;

2)Madrasah Aliyah Al-Amiriyyah (MA.A) berdiri tahun 1976.

c. Berafiliasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

1)Taman Kanak-Kanak Darussalam (TK Darussalam);

2)Sekolah Dasar Darussalam (SD Darussalam);
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3)Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Plus Darussalam (SLTP PLUS 

Darussalam);

4)Sekolah Menengah Umum Darussalam (SMU Darussalam);

5)Sekolah Menengah Kejuruan Darussalam (SMK Darussalam).

2. Pendidikan Non Formal

Meliputi:

a. Pengajian Sorogan/Tahassus;

b. Pengajian Bandongan;

c. Pengajian Mingguan;

d. Pengajian Umum Selapanan/Ahad Legi;

e. Pengajian Kitab Kuning klasikal (sorogan dan wetonan);

f. Pesantren Kanak-kanak Darussalam;

g. Pesantren Tahfidzul Qur’an Darussalam;

h. TPQ Darussalam;

i. Bahtsul Masail;

j. Majelis Bimbingan Al-Qur’an Darussalam (MBAD);

k. Majelis Musyawarah Fatkhul Muin Darussalam (MUFADA).

3. Pendidikan Ekstra Kurikuler

a. Kursus meliputi:

1) Komputer

2) Seni Baca Al-Qur’an

3) Manasik Haji

4) Tata Busana

5) Kaligrafi

6) Retorika Da’wah

7) Management

8) Administrasi

9) Dekorasi

10) Jurnalistik

11) Dan lain-lain
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b. Keterampilan meliputi:

1) Jahit menjahit

2) Tata tanaman

3) Elektronika

4) Merangkai Bunga

5) Penjilidan

6) Pertukangan/Ukir

7) Perbengkelan

8) Sulam Menyulam

9) Sablon

10) Dan lain-lain

c. Olahraga dan Kesenian meliputi:

1) Sepakbola

2) Tenis meja

3) Pencak silat

4) Catur

5) Samroh/Qasidah

6) Drama

7) Volly Ball

8) Bulu Tangkis

9) Karate

10) Atletik

11) Rebana

12) Dan lain-lain.250

Untuk meningkatkan kemampuan santri dalam menguasai bahasa 

Asing podok pesantren Darussalam juga memiliki asrama khusus bahasa 

Arab dan Asrama khusus bahasa Inggris. Dan mendirikan sebuah asrama 

khusus tahfidz bagi santri yang menghafal Al-Qur’an dan Hadist.

Disamping pondok pesantren Darussalam ini mempunyai beberapa 

unit pendidikan, guna meningkatkan dan menyempurnakan pendidikan yang 

ada serta adanya tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman, pondok 

pesantren Darussalam memiliki Sekolah Tinggi setingkat perguruan tinggi 

yang didirikan pada tahun 2001 yaitu Institut Agama Islam Darussalam 

(IAIDA) dengan membuka jurusan:
                                                          

250 http://www.maarif-nu.or.id/SatuanPendidikan/ProfilSekolahMadrasahPesantren/tabid/
Loc.Cit., di akses pada tanggal 22 Januari 2018.
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1. Tarbiyah Program Managemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa 

Arab;

2. Da’wah Program Komunikasi Penyiaran Islam dan Bimbingan 

Konseling Islam;

3. Bahasa Program sastra Inggris dan Sastra Bahasa Indonesia;

4. Pendidikan Matematika;

5. Ekonomi Syari’ah;

6. Perbankan Syari’ah.

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia, mengembangkan 

bakat dan minat para santri serta mempererat hubungan dan memudahkan 

berkomunikasi diantara masyarakat, Alumni, santri dan wali santri asal, 

pondok pesantren Darussalam membentuk Organisasi Daerah asal santri 

yang bersifat kekeluargaan dan kedaerahan. Hal ini ditujukan bukan untuk 

mengkotak-kotakan santri, akan tetapi dalam rangka pembinaan dan 

pertalian dalam berorganisasi serta untuk menumbuhkan semangat bersaing 

dalam arti positif, yaitu berlomba-lomba untuk mencapai prestasi yang lebih 

baik.

Organisasi daerah yang dibentuk oleh Pondok Pesantren Darussalam 

antara lain:

1. KESIS (Keluarga Santri Indonesia Semarang),

2. KESIB (Keluarga Santri Indonesia Banyuwangi),

3. HISBAKC (Himpunan Santri Banyumas Kebumen Cilacap),

4. ISYATAMA (Ikatan Santri Temanggung Yogyakarta Magelang),

5. KESATU (Kesatuan Santri Tulungagung),
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6. ISJAD (Ikatan Santri Jember Asuhan Darussalam),

7. IKSAS (Ikatan Santri Sumatera),

8. ISBAD (Ikatan Santri Bali Asuhan Darussalam),

9. HISBAD (Himpunan Santri Bojonegoro Asuhan Darussalam),

10. ISKAP (Ikatan Santri Kabupaten Pekalongan),

11. ISJABAR (Ikatan Santri Jakarta, Banten dan Jawa Barat),

12. ISTANKIB (Ikatan Santri Trenggalek, Nganjuk, Kediri Blitar),

13. PANTURA (Ikatan Santri Asal Daerah Pantai Utara),

14. ISPAMAD (Ikatan Santri Papua Maluku Asuhan Darussalam),

15. HISKAD (Himpunan Santri Kalimantan Asuhan Darussalam),

16. IKSAS (Ikatan Santri Asal Sulawesi),

17. HISSUM (Himpunan Santri Sumbawa).251

Selain organisasi daerah tersebut, Pontren Darussalam juga 

membentuk organisasi-organisasi yang berifat keterampilan/bakat, sebagai 

wadah dalam mencari dan membimbing serta mengembangkan bakat yang 

tertanan dalam pribadi santri. Adapun organisasi tersebut antara lain:

1. KODASA (Korp Dakwah Santri), organisasi santri di bidang dakwah 

kepada masyarakat;

2. MAZIYATUL FATA, organisasi santri putra di bidang latihan dakwah;

3. IKDAM (Ikatan Da’wah Masyithoh Putri), organisasi dakwah santri 

putri di bidang latihan dakwah;

                                                          
251 Ibid, diakses tanggal 22 Januari 2018.
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4. JAMIATUL QURRA’ WAL KHUFFADZ, organisasi santri dibidang 

seni baca al-Qur’an.

5. LIWA’UL MURIDIN, organisasi santri dibidang shalawat dan rebana;

6. IPMD (Ikatan Penulis Muda Darussalam), organisasi santri dibidang 

jurnalistik;

7. ORFIDA, organisasi santri dibidang seni lukis dan Kaligrafi Islam;

8. DAS’ 51, organisasi santri dibidang drama teather dan seni film;

9. Dan lain-lain.252

Dalam mengintegrasikan seluruh kegiatan pendidikan, pondok 

pesantren Darussalam membuat jadwal aktifitas Harian Santri sebagai mana 

dipaparkan berikut:

No WAKTU JENIS KEGIATAN
1 05.00 WIS Jama’ah Shalat Subuh
2 05.30 WIS Pengajian Bandongan dan Sorogan Al-Qur’an
3 06.30 WIS Pengajian Kitab Ihya Ulumuddin

4 08.00 WIS
Sekolah Umum/Kuliah
Sorogan Kitab Kuning
Musyawarah/Kursus

5 12.45 WIS Jama’ah Shalat Dhuhur
6 13.30 WIS Sekolah Madrasah Diniyyah
7 16.00 WIS Jamaah Shalat ‘Asyar

8 16.30 WIS
Pengajian Kitab Ihya Ulumuddin dan kegiatan 
Ubuddiyah bagi siswa kelas III Ula kebawah

9 18.00WIS Jamaah Shalat Maghrib

10 18.30 WIS
Pengajian Tafsir Jalalain
Sorogan kitab kuning bagi siswa kelas III Ula ke 
bawah di Asrama masing-masing

11 20.00 WIS Jama’ah Shalat ‘Isya
12 20.30 WIS Takror Madrasah Diniyah

13 22.00 WIS
Pengajian Bandongan Kitab Kuning
Musyawarah/Pendalaman Kitab Kuning

                                                          
252 http://www.maarif-nu.or.id/SatuanPendidikan/ProfilSekolahMadrasahPesantren/tabid/

Ibid, di akses pada tanggal 22 Januari 2018.



188

14 24.00 WIS Shalat Malam/Istighasah
15 00.30 WIS Istirahat/Tidur253

Adapun semua upaya Pondok Pesantren Darussalam dalam 

menyelenggarakan pendidikan sedemikian rupa, memiliki tujuan 

sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Qusyairi Syafa’at (salah satu pengasuh 

pondok pesantren Darussalam Blokagung), beliau mengatakan:

“Berdasarkan sistem pendidikan yang dikembangkan, Darussalam 
mengharapkan semua santri yang menimba ilmu di sini memiliki 
keunggulan dan kemandirian intelektual di bidang akhlak Islamiah, 
kompetensi ilmu-ilmu agama al-Syafi’iyah serta memiliki kualitas 
sumber daya manusia di bidang kefakihan agama dan moralitas, serta 
memiliki keterampilan teknologi dan organisasi”254

Melihat bentuk pengembangan pendidikan yang dilakukan Pondok 

Pesantren Darussalam, dapat penulis tegaskan bahwa Darussalam adalah 

pondok pesantren tipe kombinasi yang menyatukan sistem pendidikan 

pesantren modern/khalaf) dan tradisional/salafiyah.

Pengembangan kurikulum pendidikan juga dilakukan dengan 

memisahkan antara kurikulum ma’hadiyah (lokal/pesantren) dengan 

kurikulum sekolah/madrasah formal, dan sehingga menghasilkan kurikulum 

yang seimbang.

                                                          
253 Abdul Wahid Musthofa, Model Pendidikan Karakter Kemandirian Santri Di Pondok 

Pesantren Subulussalam Tegalsari dan Darussalam Blokagung Banyuwangi (Malang: Tesis UIN 
Maulana Malik Ibrahim 2014 [PDF]), h. 91 diambil dari etheses.uin-malang.a.id/7907/1/11770022.pdf 
di akses pada tanggal 20 Januari 2018.

254 Wawancara Abdul Wahid Mustafa dengan Ahmad Qusyairi Syafaat (salah satu pengasuh 
Pondok Pesantren Darussalam Blokagung) tanggal 28 September  2013 di kantor Ponpes, dalam Abdul 
Wahid Musthofa , Model Pendidikan Karakter Kemandirian Santri Di Pondok Pesantren 
Subulussalam Tegalsari dan Darussalam Blokagung Banyuwangi, Ibid,h. 92
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Dengan demikian penulis membuat kesimpulan awal bahwa konsep 

yang dikemukakan Nurcholish Madjid tersebut paling tidak adalah 

mengadopsi ilmu pengetahuan modern amat diperlukan pada saat ini. Sebab 

pada gilirannya usaha ini akan menumbuhkan sikap kompromistis umat 

Islam terhadap dikotomi keilmuan yang ada dengan jalan menghilangkan 

sikap mental yang memusuhi sains modern. Sehingga lahirlah output 

pendidikan “ulama yang intelek atau intelek yang ulama”, dengan sendirinya 

akan mengubah orientasi pendidikan Islam yang lebih baik dan dapat 

bertahan di tengah arus globalisasi serta mampu menundukkan ilmu 

pengetahuan (sains dan teknologi) ke dalam ranah Islam.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab terdahulu, maka penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gagasan pembaruan pendidikan pesantren yang digulirkan Nurcholish 

Madjid berisi keterpaduan tiga konsep, yaitu: Konsep keislaman merupakan 

konsep dasar yang harus dimiliki lembaga-lembaga Islam (pesantren) yaitu 

mengawasi ilmu sains dan teknologi ke dalam pengawasan nilai agama dan 

moral serta mengislamkan pengetahuan modern, Konsep keindonesiaan

yaitu pesantren dengan ciri keaslian indegenous Indonesia dan secara kultur 

merupakan asli budaya Indonesia dapat menciptakan suatu lembaga 

pendidikan yang mempunyai identitas kultur yang sejati yaitu kultur 

Indonesia. Dan Konsep keilmuan yaitu menyeimbangkan ilmu-ilmu Islam 

dan Ilmu-ilmu umum serta menghilangkan dualisme pendidikan menjadi 

pendidikan tunggal. 

2. Untuk menerapkan konsep tersebut, Nurcholish Madjid menyoroti 3 aspek 

utama dalam pendidikan pesantren, yang dinilai sangat penting untuk 

dibenahi, yaitu: (1). Merumuskan kembali Tujuan pendidikan pesantren, 

yang berarti sangat penting menentukan orientasi sebenarnya dari pesantren 
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dalam bentuk tujuan Institusional dan operasional; (2). Penyempitan 

orientasi kurikulum pesantren, yaitu memilah kembali keseimbangan materi 

yang diajarkan di pesantren yang disesuaikan semangat koreksi dan 

keseimbangan (check and balance); (3). Sistem nilai pesantren, adanya 

keberanian pesantren mengajarkan atau memberikan materi diluar tradisi Al-

Asy’ari dan As-Syafi’i dengan tetap berpegang teguh pada keduanya, atau 

dengan kata lain lebih terbuka mengkaji mazhab di luar keduanya sebagai 

kekayaan keilmuan, sehingga memperluas khazanah keilmuan santri.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas dapat penulis kemukakan beberapa 

saran yang semoga dapat memberikan masukan konstruktif-positif sebagai

berikut:

1. Pesantren yang merupakan kekayaan pendidikan di Indonesia bukanlah 

barang purba yang hanya dikenang dan dilirik, melihat potensi dan 

perkembangannya saat ini adalah bentuk pendidikan yang harusnya diminati 

oleh orangtua dari anak-anak muslim.

2. Perlunya perhatian pemerintah kepada pesantren, baik dalam bentuk bantuan 

materil maupun pengakuan berupa kesetaran lulusan yang bersertifikat dan 

sejajar. Sehingga lulusan pesantren juga memiliki peluang yang sama 

dengan lulusan umum dalam segi kesempatan dan penghormatan.

3. Pesantren dan seluruh praktisinya, bukan untuk menggurui para pengasuh 

pesantren dan kyai, seharusnya terbuka dalam mengembangkan pesantren 
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agar kualitas pesantren lebih diakui. Terutama dalam segi pembelajaran, 

pesantren tidak perlu curiga dan merasa canggung memasukkan materi ilmu-

ilmu umum dan menggunakan motode pendidikan modern.

4. Dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan 

yang berkaitan dengan masalah pembaruan pendidikan pesantren. Dan 

semoga bermanfaat bagi pembaca dan semoga dapat digunakan pada 

penelitian selanjutnya.
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