
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bidang pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab

seluruh komponen bangsa Indonesia. Dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa

(seperti disebut dalam Pembukaan UUD 1945); masyarakat telah menunjukan

keterlibatan dan peran sertanya, tidak saja dari segi material dan moral, namun

telah pula memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyelengaraan

pendidikan.

Jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di Negara lain, maka

pendidikan di Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah dan semua

pihak. Sehingga outcome pendidikan diharapkan akan semakin bermutu dan

mampu menghadapi berbagai tantangan kemajuan zaman dengan tetap menganut

nilai, etika, moral dan kearifan lokal.

Munculnya berbagai lembaga atau perguruan swasta merupakan bentuk

kepeduliaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat. Lembaga atau

perguruan swasta tersebut dapat berbentuk jalur pendidikan sekolah atau jalur

pendidikan luar sekolah. Dalam kaitan ini lembaga Pondok Pesantren sebagai

institusi pendidikan formal, termasuk kedalam jalur pendidikan luar sekolah yang

diselenggarakan oleh masyarakat. Keberadaan Pondok Pesantren mendapat

pengukuhan lebih lanjut dari pemerintah sebagai bagian dari pendidikan nasional

dengan disahkannya UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



dan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan

Keagamaan.

Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, dituntut adanya pembinaan

peserta didik yang dilaksanakan secara berkeseimbangan antara nilai dan sikap,

pengetahuan, kecerdasan, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan

masyarakat luas, serta peningkatan kesadaran terhadap alam lingkungannya. Asas

pembinaan semacam inilah yang seharusnya ditawarkan oleh Pondok Pesantren

sebagai lembaga pendidikan agama Islam tertua di Indonesia, agar tetap “dilihat”

bahkan ketika modernitas dan iptek cenderung semakin maju.

Dalam kaitannya dengan manajemen; tidak dapat dibantah lagi bahwa

manajemen merupakan aspek penting yang menyentuh, mempengaruhi dan

bahkan merasuki seluruh aspek kehidupan manusia; karena dengan manajemen

dapat diketahui kemampuan suatu organisasi. Manajemen menunjukan cara

efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen dapat

mengurangi hambatan dalam pencapaian tujuan serta memberikan prediksi dan

imajinasi agar segera mengantisipasi dengan cepat perubahan lingkungan1.

Demikian pula halnya dengan dunia pendidikan; maka peranan

manajemen pendidikan sangat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Pidarta

merumuskan; manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-

sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan

yang telah ditentukan sebelumnya2. Sementara Tilaar berpendapat bahwa

1 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam; Konsep, Strategi dan Aplikasi (Yogyakarta:
Teras, 2009), h.7.

2 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia,(Jakarta: Bina Aksara, 1988),h.4.



manajemen pendidikan adalah mobilisasi segala sumber daya pendidikan untuk

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan3. Manajemen pendidikan

merupakan serangkaian kegiatan proses kerjasama suatu organisasi pendidikan

dalam pencapaian tujuan yang wilayah pembahasannya sangat luas.

Salah satu komponen penting pada lembaga pendidikan formal yang

digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses

mekanisme pendidikan, tolok-ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan,

adalah kurikulum4. Namun demikian, kurikulum seringkali tidak mampu

mengikuti kecepatan laju perkembangan masyarakat. Oleh karena itu,

pengembangan dan pembenahan kurikulum harus senantiasa dilakukan secara

berkesinambungan.

Istilah kurikulum sebagaimana halnya lembaga pendidikan formal, tidak

diperoleh pada Pondok Pesantren. Kecuali jika yang dimaksud sebagai manhaj

(arahan pembelajaran tertentu), maka Pondok Pesantren telah memiliki

“kurikulum” melalui funun kitab-kitab yang diajarkan kepada para santri5.

Menurut Amir Hamzah, seperti dikutip Hasbullah; muatan manhaj pesantren lebih

terkonsentrasi pada ilmu-ilmu agama, semisal sintaksis arab, morfologi Arab,

hukum Islam, system yurisprodensi Islam, hadits, tafsir, Al-Qur’an, teologi Islam,

tasawuf, tarikh dan retorika6.

3 H.A.R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994),
h.31.

4 Sarimuda Nasution, Kurikulum dan Pengajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) ,h.13.
5 Departemen Agama, Pola Pengembangan Pondok Pesantren, (Jakarta: Ditjen

Kelembagaan Agama Islam – Proyek Peningkatan Pondok Pesantren, 2001),h.43.
6 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan

Perkembangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.26-27.



Senada dengan itu, Nurcholis Madjid menyatakan bahwa istilah kurikulum tidak

dikenal di dunia pesantren, terutama masa pra kemerdekaan, walaupun sebenarnya

materi pendidikan sudah ada dan keterampilan itu ada dan diajarkan di pesantren.

Kebanyakan pesantren tidak merumuskan dasar dan tujuan pesantren secara

ekplisit dalam bentuk kurikulum. Tujuan pendidikan Pesantren ditentukan oleh

kebijakan Kyai, sesuai dengan perkembangan pesantren tersebut7.

Dalam konteks keilmuan, Pondok Pesantren Salafiyah merupakan jenis

pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik; sebagai inti

pendidikannya8. Disiplin ilmu yang tidak berkaitan dengan agama (pengetahuan

umum) tidak diajarkan. Selain itu, system pengajaran yang digunakan masih

dengan metode klasik. Kurikulum di Pondok Pesantren Salafiyah tidak memakai

bentuk syllabus, tetapi berupa jenjang level kitab-kitab dalam berbagai disiplin

ilmu; dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan tradisional pula.

Beberapa Pesantren Tradisional melakukan praktek-praktek tasawuf atau hal-hal

yang berbau sufistik menjadi subkultur pesantren hingga sekarang9.

Secara umum jenis Pondok Pesantren bisa dibedakan atas Pesantren

Salafiyah dan Pesantren Khalafiyah. Dalam konteks keilmuan, Pondok Pesantren

Salafiyah merupakan jenis pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran

kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikannya10. Disiplin ilmu yang tidak berkaitan

dengan agama (pengetahuan umum) tidak diajarkan. Selain itu, sistem pengajaran

7 Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta:
Paramadina, 1997), h.59.

8 Yasmadi, Modernisasi Pesantren : Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam
Tradisional, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet. I, h.70-71.

9 Hasbullah, Sejarah Pendidikan …, h.26-27.
10 Yasmadi, Modernisasi Pesantren : Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam

Tradisional, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet. I, h.70-71



yang digunakan di pesantren salafiyah masih dengan metode klasik. Metode ini

dikenal dengan istilah sorogan atau layanan individual dan wetonan

(berkelompok); yaitu para santri membentuk halaqah dan Kyai berada di tengah

untuk menjelaskan materi agama yang  disampaikan. Kegiatan belajar mengajar

ini berlangsung tanpa penjenjangan kelas dan kurikulum yang ketat; dan biasanya

dengan memisahkan kelompok santri berdasarkan jenis kelamin11. Akibatnya,

pesantren salafiyah cenderung mendapatkan stigma sebagai lembaga pendidikan

yang eksklusif dan terbelakang.

Dewasa ini pesantren dihadapkan pada banyak tantangan, termasuk di

dalamnya modernisasi pendidikan Islam. Dalam banyak hal, sistem dan

kelembagaan pesantren telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan

pembangunan, terutama dalam aspek kelembagaan yang secara otomatis akan

mempengaruhi penetapan kurikulum yang mengacu pada tujuan institusional

lembaga tersebut. Selanjutnya, persoalan yang muncul adalah apakah pesantren

dalam menentukan kurikulum harus melebur pada tuntutan zaman sekarang, atau

justru ia harus mampu mempertahankannya sebagai ciri khas pesantren yang

banyak hal justru lebih mampu mengaktualisasikan eksistensinya di tengah-

tengah-tengah tuntutan masyarakat. Format kurikulum pesantren bagaimanakah

yang memungkinkan bisa menjadi alternative tawaran untuk masa yang akan

datang dalam pembentukan akhlak yang islami bagi para santrinya ?.

11 Sulthon Masyhud, et.al, Manajemen Pondok Pesantren, ed. Mundzier Suparta, (Jakarta:
Diva Pustaka, 2005), Cet. II, h.3



Menurut Azyumardi Azra dalam sebuah kata pengantar yang berjudul

”Pesantren : Kontinuitas dan Perubahan” menyatakan; harus diakui bahwa

modernisasi paling awal dari sistem pendidikan Islam di Indonesia tidak

bersumber dari kalangan Muslim sendiri. Pendidikan dengan sistem yang lebih

modern justru diperkenalkan oleh Belanda; melalui perluasan kesempatan bagi

pribumi untuk mendapatkan pendidikan pada paruh kedua abad XIX12.

Berbeda dengan Azyumardi Azra , dalam pandangan Nurcholis Madjid;

bahwa anggapan modern selalu dikonotasikan dengan “Barat”. Munculnya

anggapan ini karena masih banyak yang meyakini bahwa nilai-nilai ke-modern-an

didominasi nilai-nilai dari Barat. Padahal sebetulnya nilai-nilai kemodernan itu

bersifat universal; dan sangat berbeda dengan nilai-nilai Barat yang atau regional

saja. Ketika Barat mengalami kemajuan, secara kebetulan akses informasi sudah

berevolusi secara merata ke seluruh belahan dunia; hasilnya simbol modern

melekat secara permanen. Yang menjadi arus bawah peradaban modern adalah

ilmu pengetahuan dan teknologi; sehingga dapat dipastikan bahwa yang dimaksud

dengan kemodernan adalah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan

teknologi13.

Adapun karakteristik kurikulum yang ada pada Pondok Pesantren modern

mulai diadaptasikan dengan kurikulum pendidikan Islam yang dsponsori oleh

Kementerian Agama melalui sekolah formal (madrasah). Kurikulum khusus

pesantren dialokasikan dalam muatan lokal atau diterapkan melalui kebijaksanaan

12 Azyumardi Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1998), Cet. 1,h 88.

13 Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta;Paramadiana
,1997), h.89



sendiri. Gambaran kurikulum lainnya adalah pada pembagian waktu belajar, yaitu

mereka belajar keilmuan lainnya sesuai dengan kurikulum yang ada di madrasah.

Waktu selebihnya dengan jam pelajaran yang padat dari pagi sampai malam untuk

mengkaji ilmu Islam khas pesantren (pengajian kitab klasik)14. Fenomena

pesantren sekarang yang mengadopsi pengetahuan umum untuk para santrinya,

tetapi masih tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik merupakan

upaya untuk meneruskan tujuan utama lembaga pendidikan tersebut, yaitu

pendidikan calon “Ulama yang setia kepada paham Islam tradisional15.

Dalam upaya melakukan meningkatkan kualitas pendidikan, pesantren perlu

menata kembali kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren yang terpaku kepada

orientasi ilmu agama klasik menjadi tantangan dengan kemajuan dunia pemikiran

masa kini, maka perlu adanya pengajaran dalam lingkungan pesantren yang

mampu menelaah kemajuan pemikiran dan isu pemikiran yang up to date di dunia

akademis.

Apakah dengan mempelajari ilmu Islam “klasik”, pesantren dianggap

berorientasi ke masa depan dan bagaimana pesantren menata kurikulumnya dalam

upaya menelaah kemajuan pemikiran dan isu pemikiran akademik serta peran

pesantren dalam dakwah Islamiyah di masyarakat. Ini perlu sebuah kajian

sehingga tidak memunculkan interpretasi yang berbeda dalam melihat pendidikan

di pesantren. Zuhri menyatakan: “Oleh karena itu, mestilah diperlukan upaya-

upaya cerdas untuk mengkonstruksi kembali sistem pendidikan pesantren dengan

14 Ainurrafiq, “Pesantren dan Pembaharuan: Arah dan Implikasi”, dalam Abuddin Nata,
Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia (Jakarta:
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h.155.

15 Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam (Surabaya: al-Ikhlas, 1998),
h.95-96.



cara merumuskan kurikulum pendidikannya dalam sebuah sistem pendidikan yang

terpadu dan komprehensif (kaffah)”16

Pesantren sebagai pendidikan berbasis masyarakat dianggapnya belum

mampu membangun pendidikan secara kaffah, artinya secara tersirat kurikulum

pesantren sudah ada, yang mendesak adalah manajemen kurikulum yang tepat.

Pesantren dengan segala kekayaan potensi yang dimilikinya, “dianggap” belum

mampu membuka peluang sinergi transformasi dan pemberdayaan masyarakat

sehingga diperlukan upaya membangun sistem kurikulum dengan memperhatikan

faktor-faktor yang melatar belakanginya dan mengevaluasinya pada setiap tingkat

satuan pendidikannya.

Untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya kajian manajemen

kurikulum untuk melakukan analisis terhadap kurikulum yang digunakan di

pesantren Kasyiful ‘Ulum dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan

peserta didik, masyarakat pengguna jasa pendidikan pesantren, dan para

stakeholder pendidikan baik secara external maupun internal. Oleh karena itu

penelitian ini dibatasi dengan kajian manajemen kurikulum di Pondok Pesantren

Salafiyah Kasyiful ‘Ulum yang menyangkut tujuan pendidikan, materi

pembelajaran, model dan strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran serta

program dakwah Jamaah Tabligh yang dilakukan oleh Ustadz dan santri di luar

pesantren.

16 Saefuddin Zuhri, Pendidikan Pesantren di Persimpangan Jalan. Dalam Marzuki
Wahid dkk. (Ed) Pesantren Masa Depan, Wacana Transformasi dan Pemberdayaan Pesantren,
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1999) h.205.



Di Kota Kendari, tepatnya di Kecamatan Kambu belakang SMPN 15

Kendari terdapat satu Pondok Pesantren Salafiyah/Tradisioanal yaitu Pondok

Pesantren Salafiyah Kasyiful ‘Ulum yang selanjutnya disebut dengan PPS

Kasyiful ‘Ulum. PPS Kasyiful ‘Ulum yang mengadakan kegiatan pendidikan

agama serta melaksanakan juga program dakwah yang biasa dilakukan oleh

Jamaah Tabligh semenjak dibuka pada bulan Januari tahun 2009 yang lalu.

Berdasarkan pengamatan pendahuluan, PPS Kasyiful ‘Ulum melakukan

pembelajaran berdasar metode yang dianut sejak awal berdirinya, yaitu

melaksanakan proses belajar-mengajar secara rutin dengan pengajian kitab kuning

saja. Ketika peneliti mengadakan pengamatan awal, PPS Kasyiful ‘Ulum

dimaksud sedang mengadakan persiapan untuk mengadakan program dakwah

dengan metode yang biasa dilakukan oleh Jamaah Tabligh bagi santri-santrinya.

Berdasar pengamatan dan informasi awal dari pimpinan pesantren

Kasyiful ‘Ulum17 ; dalam program dakwah metode Jamaah Tabligh tersebut,

santri ditemani oleh satu Ustadz dari PPS Kasyiful ‘Ulum dan beberapa orang

umum yang aktif di Jamaah Tabligh, mereka yang akan melaksanakan program

dakwah dikirim lebih dulu ke markas Dakwah Jamaah Tabligh Sultra yaitu Masjid

Jami Baitul Muslimin yang terletak di JL.Haji Lamuse RT/RW: 12/06, Kelurahan

Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, kemudian dari markas dakwah

tersebut mereka dikirim ke daerah tujuan sesuai hasil keputusan musyawarah di

markas dakwah tersebut.

17 Ustadz Khoerul Anam, Pimp.PPS Kasyiful ‘Ulum Kota Kendari : Tanggal 13 dan 15
Agustus 2017.



Oleh karena itu permasalahan ini perlu diteliti lebih jauh, yang hasilnya

akan dijadikan bahan untuk menyusun tesis yang berjudul : Manajemen

Kurikulum Pesantren Salafiyah Dalam Penyelenggaraan Program Dakwah Jamaah

Tabligh (Studi Kasus di Pesantren Kasyful ‘Ulum Kota Kendari).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang dikemukakan di atas , maka fokus pada

judul penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Manajemen kurikulum pada Pondok Pesantren Salafiyah Kasyiful ‘Ulum

di Kota Kendari

2. Manajemen kurikulum dengan program dakwah pada Pondok Pesantren

Salafiyah Kasyiful ‘Ulum di Kota Kendari

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini dibatasi untuk

meneliti materi-materi yang ada dalam bentuk rumusan masalah yang menjadi

fokus perhatian dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah manajemen kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah

Kasyiful ‘Ulum di Kota Kendari ?

2. Bagaimanakah penyelenggaran program dakwah di Pondok Pesantren

Salafiyah Kasyiful ‘Ulum di Kota Kendari ?



D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan umum, secara rinci dijabarkan dalam tujuan-tujuan

khusus. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Untuk menganalisis manajemen kurikulum pada Pondok Pesantren

Salafiyah Kasyiful ‘Ulum penyelenggara program dakwah di Kota

Kendari.

2. Untuk menganalisis implementasi kurikulum dengan program dakwah

pada Pondok Pesantren Salafiyah Kasyiful ‘Ulum di  Kota Kendari.

E. Manfaat Penelitian

Adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis; hasil penelitian ini selain diharapkan dapat

memperluas serta memperkaya dan mengembangkan khazanah ilmu

pendidikan dalam konteks manajemen pendidikan Islam; dan

diharapkan pula mampu menambah wawasan mengenai pengelolaan

kurikulum di kalangan pondok pesantren.

2. Manfaat praktis; hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat dari

segi praktis operasional:

a. Sebagai bahan telaah bagi instansi Kementerian Agama; dalam

menyiapkan kebijakan dan rencana strategis bidang pendidikan

keagamaan khususnya pendidikan kepesantrenan.

b. Sebagai informasi penting bagi pengelola, pengurus maupun pihak

yayasan sebagai penanggung jawab semua aktivitas pesantren.



c. Sebagai bahan pembelajaran bagi pimpinan dan para ustazd dalam

menyiapkan, membuat dan mengelola kurikulum pada pondok

pesantren.

d. Sebagai bahan bacaan dan pembelajaran bagi santri.

e. Sebagai bahan bacaan dan pengetahuan bagi para mubaligh.

f. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti kepesantrenan

selanjutnya.

F. Definisi Istilah

Untuk menjelaskan maksud judul dan ruang lingkup penelitian, maka

ditegaskan secara istilah sebagai berikut:

1. Manajemen Kurikulum; yang berarti perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, penilaian dan evaluasi kurikulum. Secara operasional,

yang dimaksud dengan manajemen kurikulum dalam tulisan ini adalah

manajemen kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Kasyiful ‘Ulum;

yang menyelenggarakan program dakwah yang biasa dilakukan oleh

Jamaah Tabligh.

2. Pesantren Salafiyah; adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam

berbasis masyarakat, baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai

wadah penyelenggara pendidikan yang dapat dipahami sebagai

pesantren yang melakukan pengajaran terhadap santri-santrinya untuk

belajar agama islam secara khusus tanpa mengikutsertakan pendidikan

umum didalamnya.



3. Pondok Pesantren Salafiyah Kasyiful ‘Ulum Penyelenggara Program

Dakwah Jamaah Tabligh; maksudnya adalah lembaga pendidikan

pesantren tradisional yang menyelenggarakan program dakwah yang

biasa dilakukan oleh Jamaah Tabligh yang terletak di daerah Kambu

Kota Kendari, Sultra.


