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A. Deskripsi Konseptual Manajemen Kurikulum

1. Konsep Manajemen

a. Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris dari kata management yang berarti

pengelolaan, ketatalaksanaan atau tata pimpinan. Dalam kamus Inggris-Indonesia

kata management berasal dari akar kata to manage yang berarti mengurus,

mengatur, melaksanakan, mengelola dan memperlakukan.1 Sedangkan dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen berarti penggunaan sumber daya

secara efektif untuk mencapai sasaran.2 Senada dengan pengertian tersebut;

Sondang P. Siagian mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau

keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan

melalui kegiatan-kegiatan orang lain3.

Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara

universal4. Banyak para ahli yang memberi pandangan berbeda tentang batasan

manajemen, sehingga tidak mudah membuat definisi yang diterima semua orang.

Namun demikian, dari berbagai pemikiran para ahli tentang definisi manajemen,

sebagian besar menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses

mendayagunakan orang atau sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi

1 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia,
1995), h.372.

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi 1.1. http://ebsoft.web.id, 15 April  2017
3 Sondang P Siagian, Filsafah Administrasi, (Jakarta: CV. Mas Agung, 1990), h.5.
4 Robbins, Stephen dan Mary Coulter. Management, 8th Edition. (New Jersey: Prentice

Hall, 2007). http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen 16 April 2017



secara efektif dan effisien. Beberapa pendapat tentang manajemen adalah seperti

berikut ini:

Menurut Hoyle (dalam Bush) seperti dikutip Engkoswara;

“Management is a continous process through which members of an
organization seek to coordinate their activities and utilize their resources
in order to fulfil the various tasks of an organization as efficiently as
possible5.

Pendapat lain dari Rue dan Byars: management is a process of that guiding or

directional group of people toward organizational goals or objectivities”6.

Kemudian Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen

sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti

bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk

mencapai tujuan organisasi.7 Ricky W.Griffin mendefinisikan manajemen sebagai

sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan

pengontrolan sumber daya untuk  mencapai sasaran (goals) secara efektif  dan

efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan,

sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar,

terorganisir, dan sesuai dengan jadwal8.

Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat

manajemen adalah al-tadbir (pengaturan)9. Kata ini merupakan derivasi dari kata

5 Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010)
hal. 86 dari Tony Bush. CM, Leadership and Strategic Management in Education, (London: Paul
Chapment Publishing Ltd, 2000), h.4.

6 Engkoswara dan Aan Komariah, Ibid, dari Leslie Rue dan Lloyd Byars, Management:
Theory and Aplications, (USA: Richard D Irwin, 1996) h.9.

7 Vocational Business: Training, Developing and Motivating People by Richard Barrett
- Business & Economics - 2003. - Page 51. http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen 16 April 2017

8 Griffin, R 2006.Business, 8th Edition.NJ: Prentice Hall. http://id.wikipedia.org/wiki/
manajemen_ diakses 16 April 2017



dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Quran seperti firman Allah

Subhanahu Wa Ta’ala:

يَُدبـُِّر ٱَألْمَر ِمَن ٱلسََّمآِء ِإَىل ٱَألْرِض ُمثَّ يـَْعرُُج ِإلَْيِه ِىف يـَْوٍم َكاَن 
ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ممَِّّا تـَُعدُّونَ 

Terjemahnya :

“Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu
naik kepada- Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu
tahun menurut perhitunganmu” (As Sajdah : 05)10.

Berdasarkan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu Wata ‘Ala

adalah pengatur alam (manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti

kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini.Namun, karena manusia yang

diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus

mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah

mengatur alam raya ini.

Sementara pengertian manajemen menurut istilah adalah proses

mengkordinasikan berbagai aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efesien

dan efektif dengan dan melalui orang lain11. Sedangkan Sondang P.Siagian

mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk

memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan

orang lain12. Lebih jauh, Hills menyatakan: “the term management to mean all

those people who are responsible for achieving theorganization‟s objectives,

9 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), h.259.
10 Kementerian Agama RI.Al-Qur’anul Karim Tafsir per kata - Ruhama, (Jakarta:PT

Insan Media Pustaka, 2014),  h. 415
11 Robbin dan Coulter, Manajemen (ed. kedelapan), (Jakarta: PT Indeks, 2007), h.8.
12 Sondang P Siagian, Filsafah Administrasi, (Jakarta: CV. Mas Agung, 1990), h.5.



either by being responsible for other peoples work or for their own as specialists

at the same level”13.

Menurut Stoner: “Manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan secara

sadar dan terus  menerus dalam membentuk organisasi”14. Adapun organisasi

adalah kumpulan sumber daya yang terdiri atas manusia, dana, sarana dan

prasarana, sistem, gagasan, permasalahan, resiko dan lain-lain, dalam rangka

mencapai tujuan. Secara sempit organisasi menurut Stoner adalah: “Dua orang

atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran

spesifik atau sejumlah sasaran”15. Stoner mendefinisikan manajemen secara klasik

pada sekumpulan orang, karena sumber utama organisasi adalah orang.

Organisasi memberi kontribusi kepada kehidupan masa kini dalam

membangun masa depan yang lebih baik dan membantu individu melakukan hal

yang sama. Produk baru dihasilkan dan dikembangkan sebagai hasil kekuatan

kreatif yang muncul melalui kerjasama yang menghubungkan manusia dengan

masa lalunya sehingga mampu membangun sejarah manusia dengan sejarah

organisasinya. Keistimewaan manajemen dalam organisasi adalah menangani

masalah waktu dan hubungan manusia, menurut Stoner16: Ide tentang waktu

dalam organisasi mempunyai beberapa elemen berikut:

1 . Manajemen adalah usaha menciptakan masa depan yang lebih
baik, dengan melihat masa lalu dan masa kini.

2.   Manajemen dipraktekkan di dalam dan refleksi dari era
sejarah tertentu.

13 Hills, PJ., A Dictionary of Education, (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), h.54.
14 James AF Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert Jr, Manajemen,

(terjemahan Alexander Sindoro), (Jakarta: Prenhalindo, 1996) h.7.
15 James AF Stoner, R. Edward Freeman…, h. 6.
16 James AF Stoner, R. Edward Freeman…, h. 8.



3.   Manajemen adalah kegiatan yang menghasilkan konsekuensi
dan pengaruh yang muncul dengan berlalunya waktu.

Proses pendidikan terjadi pada sistem organisasi dan tidak terlepas dengan

terjadinya perubahan-perubahan sejalan dengan perubahan waktu yang melibatkan

kepentingan internal dan external. Sebagai industri jasa, pendidikan harus

memperhatikan kualitas demi kepentingan pelanggan dan stakeholder yang akan,

sedang dan telah memberikan kontribusinya terhadap keberlangsungan dan

kemajuan pendidikan itu sendiri. Dalam hal kualitas, menurut Sallis:

“Definisi relative kualitas ini memiliki dua aspek. Pertama, adalah
pengukuran pada spesifikasinya. Kedua, memenuhi keperluan pelanggan.
Kualitas bagi prosedur adalah pencapaian produk atau pelayanan menjadi
sesuatu yang spesifik dan memiliki gaya yang konsisten. Kualitas oleh
produser didemonstarsikan dalam sistem, diketahui sebagai suatu
jaminan kualitas sistem, di mana dicapai suatu konsistensi dan dapat
memenuhi standar tertentu”17.

Sallis membagi kualitas atas kehendak pelanggan dan kebijakan

manajemen. Mana yang didahulukan ketika terjadi sebuah nilai kontradiktif;

karena tidak selamanya pandangan konsumen identik dengan produsen. Menurut

Sallis18: “Organisasi yang mengikuti Total Quality Management (TQM)

mendefinisikan kualitas sebagaimana yang didefinisikan oleh pelanggan.

Alasannya sederhana, pelangganlah yang akhirnya memutuskan kualitas, tanpa

mereka organisasi tidak akan ada”. Dalam konteks pendidikan yang mengadopsi

dunia industri; Sallis berbicara tentang TQM, yang ada benarnya diterapkan ketika

masyarakat menyadari makna, fungsi, dan tujuan pendidikan. Pendidikan tidak

17 Edward Sallis, Total Quality Management Dalam Konteks Pendidikan (Terjemahan
Udin S. Saud), (Bandung: Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia,2005), h.14.

18 Edward Sallis, Total…, h.15



fokus pada kecerdasan akal dan kesempatan kerja saja, tapi juga pada pewarisan

nilai-nilai kemanusiaan antar generasi. Apalagi pendidikan Islam tidak terlepas

dari eksistensi Tuhan di dalamnya.TQM dalam konteks pendidikan Islam

cenderung menawarkan kualitas program melalui partisipasi aktif orang tua dan

stakeholder. Keterlibatan stakeholder dalam dunia pendidikan untuk dapat lebih

saling tukar informasi antar dunia luar pendidikan dengan dunia pendidikan

Menurut Y.C. Cheng, dikutip Abu Duhou19:

“Pada1980-an, konsep partisipasi  masyarakat dalam manajemen sekolah
merupakan tema utama dalam reformasi pengelolaan sekolah di pelbagai
sistem pendidikan. Para pembuat kebijakan mulai percaya bahwa “untuk
meningkatkan kualitas pendidikan, merupakan keharusan untuk
melakukan lompatan dari level pembelajaran kelas ke tingkat organisasi
sekolah” dan mereformasi system struktur serta bentuk manajemen
sekolah”.

Dalam pendidikan mengandung arti kepentingan orang tua dan

stakeholder menjadi prioritas utama. Terhadap partisipatif orang tua dan

stakeholder lembaga pendidikan harus siap melayani secara akademis.Menurut

Murgatroyd: “There are three basic definitions of quality:quality assurance,

contract conformance, and customer-driven”20. Tiga hal mendasar dalam

persoalan kualitas: yaitu jaminan mutu, kesesuaian kontrak, dan kendali

pelanggan. Agar terbentuk kualitas pendidikan; salah satunya disarankan upaya

desentralisasi kebijakan pendidikan dari pusat menjadi berbasis sekolah.

Tujuannya agar stakeholder dan orang tua mampu mengontrol secara langsung

kualitas pendidikan. Problem muncul ketika tingkat kesadaran masyarakat belum

19 Ibtisam Abu Duhou, School Based Management (Terjemahan: Noryamin Aini),
(Jakarta: Logos, 2002), h. 2.

20 Stephen Murgatroyd and Colin Morgan, Total Quality Management and The School,
(Birmingham- Philadelphia: Open University Press, 1993), h. 45.



cukup tinggi terhadap nilai-nilai pendidikan, karena nilainya lebih kepada pintu

masuk ke dunia kerja, sehingga pendidikan kehilangan pewarisan nilai-nilai.

Implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan bagian dari

usaha menyeimbangkan perbedaan, fleksibilitas, dan pengawasan lokal untuk

menjamin penyelenggaraan dan kualitas pendidikan dapat merata, lintas geografis

intas sosial-ekonomi, lintas perbedaan etnik dan lintas bangsa. MBS menuntut

partisipasi lebih besar dari para pelaksana, orang tua dan stakeholder dalam proses

pembuatan kebijakan dan keputusan sekolah. Keputusan dibuat secara kolektif

dan kolegial sehingga diperoleh kesempatan peningkatan profesionalisme

pelaksana dan kerjasama pelaksana dengan orangtua dalam bidang pendidikan.

Kebersamaan orang tua dan stakeholder dalam menghasilkan keputusan-

keputusan yang harus dilaksanakan manajer sekolah dalam mengendalikan

institusi, tidak terlepas dari program jangka panjang terhadap program jangka

menengah dandiimplementasikan dalam program jangka pendek. Keterlibatan

staf pelaksana merupakan upaya sekolah mengembangkan sikap inovasi dan

menumbuhkan motivasi para guru; seperti dalam TQM. Staf pelaksana, dalam

konsep TQM adalah pelanggan internalyang setiap orang memiliki kepentingan

terhadap kualitas yang dikehendakinya21.Hal ini memungkinkan adanya konflik

dengan memburuknya hubungan internal yang berakibat kerja lembaga tidak

harmonis. Dengan keterlibatan staf dalam menentukan kebijakan diharapkan

hubungan internal menjadi lebih operasional dengan meminimalisasi konflik dan

persaingan internal. Kondisi MBS identik dengan penerapan TQM di sekolah.

21 Edward Sallis, Total Quality Management Dalam Konteks Pendidikan (Terjemahan
Udin S. Saud), (Bandung: Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia,2005), h.22.



Karena itu, siswa harus dipandang dari dua sisi, sebagai subyek proses

yang dibentuk dalam proses pendidikan agar menghasilkan keluaran yang sesuai

dengan tujuan pendidikan. Di sisi lain siswa sebagai pelanggan internal jasa

pendidikan, digambarkan sebagai customer yang paling akhir penerima materi

pembelajaran sehingga harus menerima pelayanan akademis sesuai dengan minat

dan bakatnya.

b. Kurikulum

Ada beberapa pendapat tentang arti kurikulum. Kurikulum berasal dari

bahasa Latin, yaitu “curriculum” yang berarti bahan pengajaran; yang berasal

dari kata dasar “currere” yang artinya berlari cepat dan tergesa-gesa22. Ada

pula yang mengartikan „perlombaan‟ (race cause)23. Pendapat lain, kurikulum

berasal dari bahasa Perancis; courier; yang berarti berlari
24

. Makna lainnya

disebutkan bahwa kurikulum diartikan kumpulan subjek yang diajarkan di

sekolah, atau arah suatu proses belajar25. Ada pula pendapat; kurikulum berasal

dari bahasa Inggris “Curriculum” berarti susunan rencana pelajaran26.

22 Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, Terj. Hassan
Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 519 -522.

23 Cebtral, Clifton F, The Undergraduate Curriculum : A Guide to innovation and
refarm, (Colorado, Boulder, Westive Bless, 1978) hal.4

24 Omar Mohammad al-Toumy…, h. 519-522.
25 William B. Ragan, Modern Elementary Curriculum (Revised Edition), (USA: Rinehart

and Winston, Inc, 1960) , h. 3, seperti dikutip A. Malik, Inovasi Kurikulum Berbasis Lokal…, h.
25.

26 WJS.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) h.
543.



Menurut istilah, ada beberapa pengertian kurikulum :

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 19:

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”27.

Kurikulum merupakan syarat mutlak yang memiliki peran sentral dalam bidang

pendidikan. Menurut HAR. Tilaar: “Kurikulum adalah keseluruhan program,

fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk

mewujudkan visi dan misi lembaganya” 28.

Pendapat lain dari Rusman, yaitu:

“Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” 29.

Batasan lain tentang kurikulum ditulis oleh John Dewey dalam bukunya „The

Child and The Curriculum‟ merujuk istilah kurikulum sebagai “pengajian di

sekolah  dengan mengambil kira  kandungan dari masa lampau hingga masa

kini”. Pembentukan kurikulum menekankan kepentingan dan keperluan

masyarakat30. Sementara menurut Jouhn S. Brobaeker dalam bukunya yang

berjudul “Modern Philosophice of Education” yang dikutip oleh Syaifuddin

Sabda, diartikan sebagai sejumlah  bahan pelajaran (a cause  of study) atau

27 Undang-Undang RI. No.20.Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 19.
28 HAR. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta,2000) h.177
29 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 3.

30 Suji, Perjalanan Kurikulum di Indonesia, http://suji.student.fkip.uns.ac.id/2009/06/25/
perjalanan- kurikulum-di-indonesia/ diakses: 16 April 2017



sejumlah mata pelajaran yang harus diberikan oleh guru untuk menuju tujuan

pendidikan31.

Menurut Sukmadinata: “Kurikulum merupakan rancangan pendidikan

yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa disekolah

atau di lembaga pendidikan lainnya. Terintegrasi  didalamnya filsafat, nilai-nilai,

pengetahuan dan perbuatan pendidikan”32. Dengan kurikulum, manajemen

pesantren dapat menentukan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sesuai dengan

kebutuhan pendidikan dalam tingkatannya. Kurikulum harus menyentuh aspek

masa yang akan datang, tiga unsur pembentuk essensial manusia yaitu qalbu,

akal, dan fisik; dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholder dan

lingkungan masyarakat sekitar.

Fungsi pendidikan nasional  tercakup  dalam  kurikulum yang mencakup

orang yang berkepentingan dengan pendidikan. Maka fungsi kurikulum: (1) Bagi

guru sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan  proses belajar-mengajar. (2)

Bagi para kepala sekolah dan supervisor sebagai petunjuk dan pedoman

bimbingan dan pengawasan. (3) Bagi orang tua sebagai petunjuk dan pedoman

melakukan bibingan dan pengawasan terhadap para puteranya di rumah. (4) Bagi

masyarakatdan stakeholder sebagai petunjuk dan pedoman untuk member bantuan

pendidikan. (5) Bagi pengguna jasa pendidikan sebagai petunjuk dan pedoman

untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat di waktu yang akan datang. (6) Bagi dunia usaha sebagai

31 Syaifuddin Sabda, Konsep Kurikulum Pendidikan Islam Refleksi Pemikiran Al-Ghazali,
(Banjarmasin, Antasari Pers. 2008) h.59.

32 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek: (Bandung;
PT. RemajaRosdakarya, 2010) ,h. 150.



petunjuk dan pedoman penilaian kesesuaian dunia pendidikan dengan kepentingan

dunia kerja atau keterampilan. (7) Bagi siswa (yang menurut Alexander

Inglis; seperti dikutip Hamalik33) sebagai: fungsi penyesuaian (the adjustive

function), fungsi integrasi (the integrating function) fungsi diferensiasi (the

differentiating fungsi pemilihan (the selective function), fungsi diagnostik (the

diagnostic function).

Menurut Sukmadinata, komponen kurikulum meliputi empat hal pokok

yang saling berkaitan34. Komponen yang pertama adalah tujuan kurikulum; yang

dirumuskan berdasarkan dua hal: (1) perkembangan tuntutan, kebutuhan dan

kondisi masyarakat, (2) didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah kepada

pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara35. Sementara tujuan

pendidikan nasional; seperti menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab

II Pasal 3, yang menyatakan:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuanuntuk mengembangkan,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab”36.

Pendidikan nasional bertujuan menciptakan manusia berakhlak mulia,

beriman, bertaqwa, meyakini kebenaran dan membuktikan kebenaran itu dengan

akal, rasa dan karsa pada setiap perbuatan dan tingkah lakunya sehari-hari.

33 Oemar Hamalik, Perkembangan Kurikulum: Dasar-dasar dan Perkembangannya,
(Bandung: Bandar Maju, 1990) h. 221.

34 Nana Syaodih Sukmadinata…, h. 102
35 Nana Syaodih Sukmadinata…, h. 105
36 Undang-Undang RI. No.20.Tahun 2003 Bab II Pasal 3



Tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Islam secara utuh berada pada posisi

setara yang tidak perlu dipertentangkan. Kedua tujuan tersebut dapat dijabarkan

menjadi tujuan institusional, tujuan pengajaran/kurikuler, dan tujuan

instruksional37.

Komponen kurikulum yang kedua adalah isi atau materi kurikulum yang

menentukan kualitas kurikulum. Untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah

ditentukan diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun atas berbagai topik dan

subtopik tertentu. Tiap topik dan subtopik mengandung  ide-ide pokok yang

relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tersusun dalam rancangan

tertentu yang membentuk rancangan bahan ajar38. Bahan ajar yang dipelajari

siswa/santri sebaiknya tidak hanya berdasarkan pada buku teks pelajaran. Perlu

pula penggunaan dan mengembangkan berbagai bahan ajar melalui media dan

sumber belajar yang sesuai dengan topic bahasan. Demikian juga dengan

keterlibatan masyarakat  sekelilingnya (community based experiental  learning)

harus mulai dikembangkan secara strategis supaya menghasilkan kemampuan

siswa yang terintegrasi dengan lingkungan39.

Komponen kurikulum ketiga; yaitu metode pembelajaran yang terkandung

di dalamnya strategi dan teknik pembelajaran yang berkaitan dengan siasat, cara

atau sistem penyampaian isi kurukulum. Menurut Rusman, bahwa pembelajaran

di dalam kelas merupakan sarana untuk melaksanakan dan menguji kurikulum;

37 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1995), h. 14.

38 Nana Syaodih Sukmadinata…, h. 105
39 Rusman, Manajemen Kurikulum …, h. 19.



yang di dalam kegiatan tersebut semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan,

metode,alat dan kemampuan guru diuji untuk mewujudkan bentuk kurikulum

yang nyata (actual curriculum – curriculum in action)40.

Komponen kurikulum keempat adalah evaluasi, ditujukan untuk menilai

pencapaian kurikulum atau menilai proses implementasi kurikulum secara utuh

yang pada akhirnnya dapat digunakan sebagai pertimbangan perbaikan dan

penyempurnaan kurikulum di waktu yang akan datang. Seperti pendapat

Groundlund; bahwa evaluasi kurikulum adalah proses yang sistematis meliputi

pengumpulan analisis dan interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauh

mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran41. Evaluasi dapat juga

dimanfaatkan sebagai masukan dalam penentuan pengambilan kebijakan dalam

pengambilan keputusan tentang kurikulum dan pendidikan. Hopkins dan Antes

menyebutkan bahwa evaluasi dimaksud adalah pemeriksaan secara terus menerus

untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan

proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan

keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program42.

c. Manajemen Kurikulum

Menurut Mulyasa, manajemen sekolah memiliki pengertian yang hampir

sama dengan manajemen pendidikan; dengan luasan ruang lingkup dan bidang

kajian yang berbeda. Manajemen pendidikan menjangkau seluruh sistem

40 Rusman, Manajemen Kurikulum…, h. 74.
41 Rusman, Manajemen Kurikulum…, h. 93- dari: Norman Groundlund, Constructing

Achievement Tes, 3rd. (New York: Prentice Hall-Inc, 1982)
42 Rusman, Manajemen Kurikulum…, h. 93.



pendidikan; sedangkan manajemen pendidikan sekolah terbatas pada pengelolaan

suatu lembaga pendidikan saja43. Ada beberapa komponen yang termuat dalam

manajemen sekolah; a) kurikulum dan program pengajaran, b) tenaga pendidik

dan kependidikan, c) kesiswaan, d) keuangan, e) sarana dan prasarana,

f) hubungan sekolah dan masyarakat dan g) pelayanan khusus kelembagaan44.

Seperti gambar berikut ini :

Gambar 1 : Komponen Manajemen Sekolah (menurut Mulyasa)

Salah satu dari komponen dimaksud adalah manajemen kurikulum, yang

ruang lingkupnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan kegiatan kurikulum lebih

mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum

nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan  kebutuhan daerah dan

kondisi lembaga pendidikan yang bersangkutan sehingga kurikulum tersebut

43 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Rosyda Karya, 2006) , h. 39.
44 E. Mulyasa, Manajemen…, h. 39.



merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan

lingkungan dimana lembaga pendidikan itu berada45.

Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan

kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk

mengacu ketercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan46. Sekalipun

dalam pelaksanaannya,manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan

konteks manajemen yang berbasis sekolah dan sesuai tingkat satuan pendidikan

dalam konteks otonom namun dikelola secara mandiri dengan memprioritaskan

kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan serta

tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan47.

Proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua

orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang

mendukungnya. Pelaksanaanya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang

efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan

kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya48.

Pelaksanaan dan pengembangan kurikulum harus berdasarkan dan

disesuikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),dan Kurikulum Tingkat

45 E. Mulyasa, Manajemen…, h. 39.
46 Dadang Suhardan dkk, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 191.
47 Rusman, Manajemen Kurikulum…, h. 3.
48 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja

Rosyda  Karya, 2006) h. 16.



Satuan Pendidikan (KTSP).49 Dengan pengertian,bahwa manajemen kurikulum

itu memang atas dasar konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah.

Suatu intitusi pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan dalam

merancang dan mengelola kurikulum menurut kebutuhan peserta didik dan

masyarakat. Pemerintah hanya menetapkan standar nasional dan untuk

pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga sekolah dan

madrasah terkait.

E.Mulyasa mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan dan otonomi

daerah diberlakukan untuk memberikan keluasan pada sekolah dan perlibatan

masyarakat untuk mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan

mengalokasikanya sesuai  prioritas kebutuhan dengan seefisien mungkin untuk

mencapai hasil yang optimal. Tidak hanya itu dengan pemberdayaan sekolah

lewat pemberian otonomi adalah bentuk tanggap dari pemerintah terhadap

tuntutan masyarakat dan pemerataan pendidikan.50

Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Para ahli

pendidikan pada umumnya telah mengenal bahwa kurikulum suatu cabang dari

disiplin ilmu pendidikan yang mempunyai ruang lingkup sagat luas.Studi ini

tidak hanya membahas tentang dasar-dasarnya,tetapi juga mempelajari kurikulum

secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Secara sederhana dan

lebih mudah dipelajari secara mendalam, maka ruang lingkup manajemen

kurikulum adalah sebagai berikut: (1) manajemen perencanaan, (2) manajemen

pelaksanaan kurikulum, (3) supervisi pelaksanaan kurikulum, (4) pemantauan dan

49 Dadang Suhardan dkk, Manajemen…, h. 191.
50 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Propesional, (Bandung: PT. Rosyda Karya,

2004) h. 33.



penilaian kurikulum, (5) perbaikan kurikulum, (6) desentralisasi dan sentralisasi

pengembangan kurikulum51. Dari keterangan ini tampak sangat jelas bahwa

ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah prinsip dari proses manajemen itu

sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan kurikulum punya titik

kesamaan dalam prinsip proses manajemen. Sehingga para ahli dalam

pelaksanaan kurikulum mengadakan pendekatan dengan ilmu manajemen.

Bahkan kalau dilihat dari cakupanya yang begitu luas, manajemen kurikulum

merupakan salah satu disiplin ilmu yang bercabang pada kurikulum. Dari

keterangan ini tampak sangat jelas bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum

itu adalah prinsip dari proses manajemen itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam

proses pelaksanaan kurikulum punya titik kesamaan dalam prinsip proses

manajemen. Sehingga para ahli dalam pelaksanaan kurikulum mengadakan

pendekatan dengan ilmu manajemen.Bahkan kalau dilihat dari cakupanya yang

begitu luas, manajemen kurikulum merupakan salah satu disiplin ilmu yang

bercabang pada kurikulum.

Dalam sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang

terangkai pada suatu sistem. Sistem kurikulum bergerak dalam siklus yang secara

bertahab, bergilir,dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, sebagai akibat dari

yang dianutnya, maka manajemen kurikulum juga harus memakai pendekatan

sistem. Sistem kurikulum adalah suatu kesatuan yang di dalamnya memuat

beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung dalam mengemban tugas

untuk mencapai suatu tujuan.

51 Oemar Hamalik, manajemen…, h. 20-21.



Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen

kurikulum adalah sebagai berikut:

a. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan

kurukulum harus sangat diperhatikan. Output (peserta didik) harus

menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan manajemen

kurikulum.

b. Demokratisasi, proses manajemen kurikulum harus  berdasarkan asas

demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada

posisi yang seharusnya agar dapat  melaksanakan  tugas  dengan  sebaik-

baiknya dan penuh tanggung jawab.

c. Kooperatif, agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan

maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak

yang terkait.

d. Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai

tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen

kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya

tenaga, biaya,dan waktu.

e. Mengarahkan   pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang

sudah ditetapkan.52

Adapun fungsi-fungsi dari manajemen kurikulum adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kurikulum,

karena pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum dapat

dilakukan dengan pengelolaan yang terencana.

52 Dadang Suhardan dkk, manajemen…, h. 192.



b. Meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta didik untuk

mencapai hasil yang maksimal melalui rangkaian kegiatan pendidikan yang

dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan.

c. Meningkatkan motivasi pada  kinerja guru  dan aktifitas siswa  karena

adanya dukungan positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan

kurikulum.

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu

pengembangan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional

akan melibatkan masyarakat dalam memberi masukan supaya dalam

sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan setempat53.

2. Pesantren Salafiyah

a. Hakikat Pesantren Salafiyah

Bila didefinisikan, pengertian Salafiyah/Tradisional menunjukkan bahwa

lembaga ini hidup sudah lama dan telah menjadi bagian yang mendalam dari

sistem kehidupan sebagian besar umat Islam Indonesia yang merupakan

golongan mayoritas bangsa Indonesia dan telah mengalami perubahan dari masa

ke masa sesuai dengan perjalanan umat bukan tradisional dalam arti tetap tanpa

mengalami penyesuaian.

Kata salaf  berasal dari bahasa Arab Dari akar kata yang sama ada .السلف

beberapa makna dari kata ‘salaf’ yang berbeda-beda. Kata salaf dalam pengertian

pesantren di Indonesia dapat dipahami dalam makna literal dan sekaligus

53 Dadang Suhardan dkk, manajemen…, h. 192



terminologis khas Indonesia. Secara literal, kata salaf dalam istilah pesantren

adalah kuno, klasik dan tradisional sebagai kebalikan dari pondok modern, kholaf.

Salafiyyh itu sendiri diambil dari numenklatur Arab salafiyyun untuk

sebutan sekelompok umat Islam yang ingin kembali kepada ajaran Al-Qur’an dan

Assunnah sebagaimana praktik kehidupan generasi pertama Islam

(Assalafussholeh). Pada waktu itu umat Islam sedang mengalami perpecahan

dalam bentuk golongan madzhab tauhid hingga beberapa kelompok. Kelompok

salafiyun ini mengaku lepas dari semua kelompok itu dan mengajak semua yang

telah terkelompok-kelompok menyatu kembali kepada ajaran Al-Quran dan

Assunnah. Penggunaan kata salaf juga dipakai untuk antonym kata salaf versus

kholaf. Ungkapan ini dipakai untuk membedakan antara ulama salaf (tradisional)

dan ulama kholaf (modern). Tidak selamanya yang salaf berarti kuno manakala

ulama mengajak kembali kepada ajaran Al-Qur,an. Seringkali mereka bahkan

lebih dinamis dari yang kholaf karena ulama kholaf banyak diartikan juga untuk

menggambarkan ulama yang memiliki orientasi ke salafussholeh54.

Penggunaan kata salaf untuk pesantren hanya terjadi di Indonesia. Tetapi

pesantren salafiyah cenderung digunakan untuk menyebut pesantren yang tidak

menggunakan kurikulum modern, baik yang berasal dari pemerintah ataupun

hasil inovasi ulama sekarang. Pesantren salafiyah pada umumnya dikenal dengan

pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal semacam madrasah

ataupun sekolah. Kalaulah menyelenggarakan pendidikan keagamaan dengan

54 Sulthon Masyhud, Khusnur Ridho, Manajemen Pondok Pesantren,(Jakarta:Diva
Pustaka, 2003), h. 7



system berkelas kurikulumnya berbeda dari kurikulum, model sekolah ataupun

madrasah pada umumnya.

Jadi pesantren salafiyah adalah pesantren yang melakukan pengajaran

terhadap santri-santrinya untuk belajar agama Islam secara khusus tanpa

mengikutsertakan pendidikan umum didalamnya. Kegiatan yang dilakukan

biasanya mempelajari ajaran Islam dengan belajar menggunakan kitab-kitab

kuning atau kitab kuno (klasik), yang menggunakan metode tradisional seperti

hafalan, menerjemahkan kitab-kitab didalam berlangsungnya proses belajar

mengajar. Dalam pesantren salafiyah peran seorang Kyai atau Ulama sangat

dominan, Kyai menjadi sumber referensi utama dalam system pembelajaran

santri-santrinya.

Pesantren tradisional (salafiyah) “merupakan salah satu lembaga

pendidikan Islam yang sangat diperhitungkan dalam mempersiapkan ulama pada

masa depan, sekaligus sebagai garda terdepan dalam memfilter dampak negatif

kehidupan modern”. Istilah pesantren tradisional digunakan untuk menunjuk ciri

dasar perkembangan pesantren yang masih bertahan pada corak generasi pertama

atau generasi salaf.

b. Perkembangan Pondok Pesantren Salafiyah

Diantara berbagai lembaga pendidikan yang pernah ada di wilayah

Indonesia, pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren merupakan sistem

pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya bangsa yang asli

dan lebih pribumi. Tumbuh dan berkembangnya pendidikan keagamaan Islam di

Indonesia; tidak terlepas hubungannya dengan sejarah masuknya Islam di



nusantara. Semula, pendidikan ini merupakan pendidikan agama Islam yang

dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Indonesia pada abad ke-1355.

Bermula ketika orang-orang yang masuk agama Islam ingin mengetahui lebih

banyak isi ajaran agama yang baru dipeluknya; baik tatacara beribadah, membaca

Al-Qur‟an dan pengetahuan ke-Islaman lainnya. Mereka belajar di rumah, surau,

langgar atau masjid secara langsung dan individual. Beberapa abad kemudian

penyelenggaraan ini semakin teratur, dengan munculnya tempat-tempat pengajian.

Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi

para pelajar (santri); sehingga kemudian lembaga tersebut lebih dikenal dengan

sebutan pesantren. Meskipun sistem dan bentuknya masih sangat sederhana,

namun pada saat itu pendidikan ini dianggap lebih memiliki gengsi dan

kewibawaan. Dilembaga inilah kaum muslimin Indonesia mendalami  doktrin

dasar Ke-Islaman; khususnya menyangkut praktek kehidupan keagamaan.

Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat, bahwa pondok pesantren adalah

lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Ada dua pendapat mengenai

awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia56:

Pendapat pertama; menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar dari tradisi

Islam, dan pendapat kedua; mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok

pesantren adalah asli Indonesia.

55 Departemen Agama, Pedoman Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, (Jakarta:
Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pontren, 2004), h. 1

56 Departemen Agama - Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, (Jakarta: Direktorat
Pendidikan Keagamaan dan Pontren, 2004), h. 7



Dalam pendapat pertama; ada dua versi:

- Yang berpendapat bahwa pondok pesantren terinspirasi dari Rasulullah

; yang pada masa awal dakwahnya, dilakukan secara sembunyi-

sembunyi dengan peserta sekelompok orang yang dilakukan di rumah-

rumah; salah satu yang sangat dikenal yaitu rumah Arqam bin

Abu Arqam. Sekelompok orang,yang tergolong dalam As-Sabiqul

Awwalun, inilah yang kelak menjadi perintis dan pembuka jalan

penyebaran Islam di jazirah Arab, Afrika dan benua  lain bahkan

menyebar ke seluruh dunia.

- Yang menyebutkan bahwa; pondok pesantren mempunyai kaitan

yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi.

Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa  penyiaran Islam di Indonesia

pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat

yang melaksanakan amalan-amalan dzikir dan wirid tertentu.

Pemimpin tarekat ini disebut Kyai, yang mewajibkan pengikutnya

melaksanakan peribadatan khusus selama 40 hari dalam satu tahun

dengan cara tinggal bersama jamaahnya di masjid untuk melakukan

peribadatan dibawah bimbingan Kyai. Untuk keperluan ini, Kyai

menyediakan ruangan khusus untuk menginap dan tempat memasak di

kiri-kanan masjid.

Pendapat kedua mengatakan, pondok pesantren yang dikenal sekarang ini

pada mulanya merupakan pengambil alihan sistim pengasramaan yang diadakan

penganut Hindu di nusantara. Hal ini berdasarkan fakta bahwa jauh sebelum



datangnya Islam ke Indonesia, lembaga mirip pondok pesantren pada  masa itu

dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran agama Hindu.

Pondok pesantren di Indonesia baru diketahui keberadaan dan

perkembangannya setelah abad ke-16.Dalam naskah karya Jawa klasik (seperti

Serat Cabolek dan Serat Centini) mengungkapkan bahwa dijumpai lembaga-

lembaga yang mengajarkan kitab Islam klasik dalam bidang fiqh, tasawuf dan

menjadi pusat penyiaran Islam; yaitu pondok pesantren57.

Pesantren dalam perjalanan panjangnya selalu berada di luar mainstream

sistem pendidikan nasional.  Ini tidak terlepas dari sejarah panjang penjajahan

ketika pemerintah Kolonial Belanda akan melaksanakan pendidikan berdasarkan

pribumi murni, secara teratur dan disesuaikan dengan masyarakat desa, yang

dihubungkan erat pada pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya58.

Kenyataannya pemerintah kolonial selalu menghindari memposisikan

pesantren dan surau sebagai rujukan sistem pendidikan pribumi saat itu. Menurut

Streenbrink, bahwa pada tahun 1865 setahun setelah menjabat sebagai Inspektur

Pendidikan Pribumi yang pertama; Van der Chijs, menolak menyesuaikan

pendidikan Islam (pesantren dan surau) berdasarkan alasan teknis pendidikan59.

Ucapannya: “Walaupun saya setuju sekolah pribumi diselingi dengan kebiasaan

pribumi, namun saya tidak menerimanya karena kebiasaan terlalu jelek, sehingga

tidak dapat dipakai dalam sekolah pribumi”. Kebiasaan jelek menurut Van Der

Chijs adalah kebiasaan belajar membaca dan menghafal Al-Qur‟an yang tidak

57 Departemen Agama – Pondok…, h. 8
58

Karel. A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 2.
59 Karel.A. Streenbrink, Pesantren…, h. 3.



disertai pengertian maknanya. Al-Qur‟an yang menggunakan bahasanya sendiri

dianggap bahasa asing oleh para Sarjana Pendidikan Belanda saat itu60.

Prasangka Van Der Chijs dan Sarjana Barat lainnya lebih dilatarbelakangi

kecurigaan terhadap agama dan umat Islam, karena perlawanan dan fatwa bahwa

Belanda adalah penjajah. Akibat dari kondisi tersebut di atas, pada akhirnya:

“Sekolah Islam semenjak itu mengambil jalan sendiri, lepas dari
gubernemen, tetap berpegang pada tradisinya sendiri, tapi terbuka untuk
perubahan dalam tradisi tersebut. Demikianlah semenjak permulaan abad
ini, pendidikan Islam mulai mengembangkan satu  model pendidikan
sendiri yang terpisah dari sistem Pendidikan Belanda, maupun sistem
pendidikan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia”61.

Lembaga pesantren mengalami perkembangan yang cepat, disebabkan

adanya sikap non-kooperatif para ulama terhadap kebijakan “politik etis”

pemerintah kolonial Belanda (pada akhir abad ke-19); yaitu kebijakan yang

dimaksudkan sebagai balas jasa kepada rakyat Indonesia, dengan memberikan

pendidikan modern termasuk budaya Barat. Namun pendidikan yang diberikan

sangat terbatas, baik dari segi kuantitas peserta didik maupun dari segi kualitas

dan tingkat pendidikan yang diberikan. Sikap ketidak-setujuan dan pembelotan

para ulama itu kemudian ditunjukkan dengan mendirikan pesantren di daerah-

daerah yang jauh dari kota,untuk menghindari intervensi pemerintah kolonial

serta memberi kesempatan lebih banyak kepada rakyat yang belum memperoleh

pendidikan62.

60 Karel.A. Streenbrink, Pesantren…, h. 5.
61 Karel.A. Streenbrink, Pesantren…, h. 7.
62 Departemen Agama, Pedoman…,h. 1.



Perkembangan pesantren yang begitu pesat juga diduga karena telah

dibukanya Terusan Suez (pada tahun 1869), yang memungkinkan lebih banyak

pelajar Indonesia mengikuti pendidikan di Mekkah. Sehingga sepulang mereka ke

kampung halaman, para pelajar yang umumnya bergelar “haji” ini

mengembangkan pendidikan agama di tanah air yang bentuk lembaganya

kemudian disebut pesantren atau pondok pesantren63.

Pada permulaan berdirinya, bentuk pesantren sangatlah sederhana. Kegiatan

pengajian diselenggarakan di dalam masjid oleh seorang Kyai sebagai guru

dengan beberapa santri sebagai muridnya. Kyai tadi umumnya sudah pernah

mukim bertahun-tahun untuk mengaji dan mendalami pengetahuan agama Islam

di Mekkah atau Madinah. Atau setidaknya pernah berguru kepada seorang wali,

Kyai maupun Ulama terkenal alim di daerah lain. Kemudian ia bermukim disuatu

desa dengan mendirikan langgar/surau yang dipergunakan sebagai tempatuntuk

shalat berjamaah dan pengajian agama. Awalnya, jamaah hanya terdiri dari

beberapa orang saja. Pada setiap menjelang atau selesai shalat berjamaah, Kyai

biasanya memberikan ceramah berupa pengajian sekedarnya. Isi dan materi

pengajian biasanya berkisar pada soal Rukun Iman, Rukun Islam serta pendidikan

akhlaq yang lebih banyak menyangkut kehidupan sehari-hari.

Oleh karena cara pembelajaran dianggap menarik dan keikhlasan yang

tinggi serta perilaku yang menunjukkan keshalehan; maka lama kelamaan jamaah

santrinya bertambah banyak. Yang datang tidak saja dari warga desa itu, tetapi

juga menarik perhatian warga desa lain di luar desa tersebut.Sebagian dari mereka

yang ikut pengajian itu, ada yang ingin tinggal menetap; dekat dengan Kyai

63 Departemen Agama, Pedoman…,h. 3.



atau Ustadz, bahkan mulai ada beberapa orangtua yang menitip anaknya kepada

Kyai tersebut.

Untuk menampung mereka semua, dibangunlah pondok atau asrama. Akhirnya

terbentuklah sebuah pesantrian yang di dalamnya  terdapat pondok, masjid, Kyai

dan santri. Istilah Pesantran ini akhirnya dikenal dengan sebutan Pesantren. Jauh

sebelum masa kemerdekaan, sistem pendidikan pesantren telah menjadi model

pendidikan nusantara; khususnya di pusat-pusat kerajaan Islam, telah terdapat

lembaga pendidikan  yang mirip dengan corak  pesantren. Masing-masing wilayah

memiliki sebutan beragam; misalnya  Meunasah atau Rangkang di Aceh dan

Surau di Minangkabau64.

Para santri yang telah dianggap selesai dan pulang; kemudian mendirikan

pesantren yang baru di kampung halamannya, sehingga bertambah banyaklah

jumlah lembaga pesantren yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa

sampai sekarang. Sekalipun demikian,beberapa pesantren yang didirikan/

dibangun disetiap kurun waktu, ada yang masih memegang format tradisional,

dan ada pula yang menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan.

Pesantren dengan kemandiriannya akhirnya memiliki konotasi tersendiri dalam

kemasyarakatan,bahkan dalam kesatuan ekonomis dan politis berlandaskan pada

satu masyarakat pendidikan yang bernuansakan agama.

Pesantren lahir dari masyarakat demokratis yang menghendaki pendidikan

sesuai dengan yang dicitrakan dan dicita-citakannya. Meskipun pada akhirnya

dalam pengembangan dan pengelolaannya lebih ditentukan oleh para Kyai

64 Departemen Agama – Pola…, h. 12



sebagai pendiri dan pemiliknya, sebenarnya kehidupan pesantren ditopang serta

dibesarkan oleh masyarakat pendukungnya. Tilaar menyatakan: “Apabila dewasa

ini kita berbicara mengenai inovasi pendidikan nasional untuk melahirkan

pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (community-based management)

maka pesantren merupakan model archaic dari pendidikan tersebut”65.  Masih

menurut Tilaar : “Pada akhirnya community-based management dari pendidikan

akan bermuara pada manajemen berbasis sekolah (school-based management)”66.

Pesantren merupakan cikal bakal pengelolaan pendidikan yang

mengimplementasikan aktivitas dan kreativitas para pengajarnya dalam

melaksanakan misi pendidikan secara otonom.

Ciri tradisional pesantren adalah menggunakan kitab kuning sebagai bahan

rujukan legalitas formal, menurut Mochtar67 :

“Umumnya,pesantren dipandang sebagai sub-kultur yang mengembangkan
pola kehidupan yang unik menurut “kaca mata‟ umum, modern. Di
samping kepemimpinan Kyai, Kitab Kuning (KK) adalah faktor penting
yang menjadi karakteristik sub-kultur tersebut. Selain sebagai pedoman
bagi tata cara keberagamaan,KK difungsikan juga oleh kalangan pesantren
sebagai referensi nilai universal dalam mensikapi segala tantangan
kehidupan. Ketika KK digunakan permanen, dari generasi ke generasi,
sebagai sumber bacaan utama bagi masyarakat pesantren yang cukup luas,
sebuah proses pembentukkan dan pemeliharaan tradisi yang unik itu
tengah berlangsung”.

Dengan ketradisionalannya, pesantren memiliki perjalanan panjang sejarah

pendidikan Indonesia. Sumbangsih kepada bangsa dan Negara bukan hanya dalam

pendidikan tapi juga dalam perjuangan kemerdekaan sejak jaman penjajahan.

Kelemahan pesantren, kalau dikatakan sebagai kelemahan, masih menganut

65 HAR. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, Bandung : Remaja Rosdakarya 1994,
h. 153.

66 HAR. Tilaar…, h.153.
67 Affandi Mochtar, Membedah Diskursus Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalimah, 2001)

h. 48



ortodoksi  dengan  keengganan  membuka pintu  rekonstruksi system  pendidikan

dengan merumuskan kurikulum pendidikannya dalam sebuah sistem yang dipadu

dan komprehensif (kaffah). Sistem pendidikan pesantren sebagai kekayaan tradisi

dapat mmbuka peluang sinergi transformasi dan pemberdayaan masyarakat. Sisi

strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai sebuah subsistem pendidikan nasional

adalah kemampuan melayani pendidikan bagi segenap golongan usia.

Pendidikan di pesantren memfokuskan materi pelajaran lebih pada rujukan

kitab kuning, dari kitab kuning yang uraiannya sangat sederhana sampai yang

kompleks. Setiap penguasaan kitab rujukan berlangsung pada waktu yang tidak

ditentukan, tergantung kesiapan pengajar dan kemampuan santri, bisa satu  kali

atau bahkan  berkali-kali  baru mampu memahami  makna kitab yang dikajinya.

Ini terkait latar belakang  santri sehingga usia santri tidak menjadi ukuran

dalam tingkat satuan pendidikan di pesantren.

Sebagaimana disinggung di depan bahwa kurikulum merupakan salah satu

instrument dari suatu lembaga pendidikan, termasuk pendidikan pesantren.

Menurut Iskandar Wiryokusumo, kurikulum adalah “Program pendidikan yang

disediakan sekolah untuk siswa”68.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”69.Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kurikulum

pada dasarnya merupakan seperangkat perencanaan dan media untuk

mengantarkan lembaga pendidikan untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang

68 Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum
(Jakarta:BinaAksara,1988),h.6.

69 Sarimuda Nasution, Kurikulum…, h. 5.



diidamkan. Pesantren dalam kelembagaannya, mulai mengembangkan diri dengan

jenis dan corak pendidikannya yang bermacam-macam. Pada beberapa pesantren

besar, di dalamnya telah berkembang madrasah, sekolah umum,sampai perguruan

tinggi yang dalam proses pencapaian tujuan institusional selalu menggunakan

kurikulum. Tetapi, pesantren yang berpola salafiyah (tradisional), mungkin

kurikulum belum dirumuskan secara baik.

Kurikulum pesantren “salaf” yang statusnya sebagai lembaga pendidikan

non-formal hanya mempelajari kitab-kitab klasik yang meliputi: Tauhid, Tafsir,

Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Tasawwuf, Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, Balaghah dan

Tajwid), Mantiq dan Akhlak. Pelaksanaan kurikulum pendidikan pesantren ini

berdasarkan kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam

kitab; sehingga dikenal tingkat awal (ula),menengah (wustha) dan tingkat lanjutan

(ulya). Gambaran naskah agama yang harus dibaca dan dipelajari oleh santri,

menurut Zamakhsyari Dhofier mencakup kelompok “Nahwu dan Sharaf, Ushul,

Fiqh, Hadits, Tafsir, Tauhid, Tasawwuf, cabang-cabang yang lain seperti Tarikh

dan Balaghah”70.

Itulah gambaran sekilas tentang pesantren “salafiyah”, yang umumnya keilmuan

Islam digali dari kitab kitab klasik, dan pemberian keterampilan yang bersifat

pragmatis dan sederhana.

70 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1982, h.50.



c. Manhaj dan Metode Pembelajaran Pondok Pesantren Salafiyah

Jika yang dimaksud dengan kurikulum sebagaimana halnya lembaga

pendidikan formal, dapat dikatakan bahwa pondok pesantren belum memiliki

kurikulum. Namun sesungguhnya, jika yang dimaksud sebagai manhaj (arah

pembelajaran tertentu), maka pondok pesantren tentu memiliki “kurikulum”

melalui funun kitab-kitab yang diajarkan pada para santri71.

Menurut Amir Hamzah,seperti dikutip Hasbullah; muatan manhaj pesantren

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

Arab, hukum Islam, sistem yurisprodensi Islam, hadits, tafsir, Al-Quran, teologi

Islam, tasawuf, tarikh dan retorika72.

Dalam pembelajaran, pondok pesantren mempergunakan suatu bentuk

“kurikulum” tertentu yang telah lama dipergunakan.Yaitu dengan cara pengajaran

tuntas kitab yang dipelajari (kitabi) yang berlandaskan pada kitab pegangan

sebagai rujukan utama suatu pesantren untuk masing-masing bidang studi yang

berbeda. Sehingga akhir sistem pembelajaran yang diberikan oleh pondok

pesantren berstandar kepada tamatnya buku atau kitab yang dipelajari, bukan pada

pemahaman secara tuntas untuk suatu topik (maudlu`i). Penamaan batasan

perjenjanganpun berbagai istilah. Ada yang menggunakan istilah marhalah,

sanah, dan lainnya. Bahkan ada yang seakan bertingkat seperti madrasah formal,

Ibtida‟i, Tsanawy dan `Aly atau menggunakan istilah Ula, Wustha dan „Ulya.

71 Departemen Agama, Pola…, h. 43.
72 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan

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



Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk

menyampaikan ajaran sampai ke tujuan; antara lain :

1. Metode Wetonan atau Bandongan (collective learning process)

Metode wetonan/bandongan; adalah cara penyampaian ajaran /kitab

kuning; yaitu seorang guru, kyai atau ustadz membacakan dan

menjelaskan isi ajaran/kitab kuning tersebut, sementara santri, murid

atau siswa mendengarkan, memaknai dan menerima.

2. Metode Sorogan (individual learning process)

Dalam metode sorogan, atau layanan perorangan; santri menyodorkan

kitab (sorog) yang akan dibahas, sang guru mendengarkan, setelah

itu beliau memberikan komentar dan bimbingan yang dianggap perlu

bagi santri.

3. Metode Hapalan (Tahfidz)

Metode ini telah menjadi ciri yang melekat pada sistem pendidikan

tradisional, termasuk pesantren. Tahfidz dianggap penting pada sistem

keilmuan yang lebih mengutamakan argumen naqli, transmisi dan

periwayatan (normatif).

4. Metode Diskusi  (mudzakarah).

Metode ini berarti penyajian bahan pelajaran dilakukan dengan cara

santri membahasnya bersama-sama melalui tukar pendapat tentang

suatu topik masalah tertentu yang ada dalam kitab pegangan.

Sementara kyai atau Ustadz bertindak sebagai ”moderator”. Kegiatan

mudzakarah,dapat diartikan sebagai pertemuan ilmiah yang membahas



masalah diniyah, di beberapa pesantren metode ini disebut pula dengan

majlis bahtsul masaa‟il.

5. Metode Majelis Taklim  ( musyawarah / munazharah )

Metode yang dipergunakan adalah pembelajaran dengan cara ceramah

,biasanya disampaikan dalam kegatan tabligh, atau kuliah umum.

3. Program Dakwah

a. Islam Sebagai Agama Dakwah

Islam adalah sebagai agama Allah SWT dalam artian Islam merupakan

suatu tongkat atau senjata dalam hidup yang sebentar ini, acuan dan kerangka tata

nilai kehidupan. Maka dari itu, ketika suatu komunitas yang dirinya menyatakan

muslim berfungsi sebagai sebuah komunitas yang ditegakkan di atas sendi-sendi

moral iman, Islam dan takwa dapat direalisasikan dan dipahami secara utuh dan

padu merupakan suatu komunitas yang tidak eklusif karena bertindak sebagai

teladan di tengah arus kehidupan yang serba kompleks, penuh dengan dinamika

perubahan, tantangan dan pilihan-pilihan yang terkadang membuat seseorang

menjadi dilematis. Maksudnya berbagai ajaran atau pemahaman yang tidak sesuai

dengan nilai-nilai agama, adakalanya membuat agama menjadi tidak berdaya

atau angker dimata masyarakat. Dan yang lebih parah lagi jikalau agama tidak

lagi dijadikan sebagai pedoman hidup dalam berbagi bidang maka kehancuran

yang ada di dunia ini. Hal ini bisa saja terjadi pada umat Islam bila manusia

atau umat yang mengaku mempunyai agama lantas ajaran agama itu tidak di

praktekkan dalam kehidupan yang kolektif. Tentu saja keadaan seperti ini dapat



berpengaruh apabila pemeluk agama gagal untuk memberi suatu  peradaban

alternatif yang benar yang di tuntut oleh setiap perubahan sosial yang terjadi.

Disamping itu kita bisa melihat pada akhir-akhir ini, kehidupan umat manusia

sedikit banyak, sadar atau tidak kita sadari, secara otomatis kita telah dipengaruhi

oleh modernisme, yang terkadang membawa kepada nilai-nilai baru dan yang

terkadang nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.

Nilai-nilai modernisme dalam perkembanganya dapat memberikan sebuah

tempat dan penghargaan yang menjanjikan bagi keberlangsungan hidup di dunia

ini. Implementasinya adalah iman yang selama ini dimiliki maka semakin

lama semakin mengalami degredasi. Puncaknya adalah kenyataan yang melanda

sebagian umat Islam saat ini.

Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang selalu mendorong

manusia untuk senantiasa aktiif melakukan  kegiatan dakwah, bahkan maju

mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan

dakwah yang dilakukannya. Oleh karena itu Allah memberikan himbauan tentang

kegiatan dakwah lewat kitab suci al-Qur‟an :

َصاِحلاً َوَقاَل ِإنَِّىن ِمنَوَمْن َأْحَسُن قـَْوًال ممَِّّن َدَعآ ِإَىل ٱللَِّه َوَعِملَ 
ٱْلُمْسِلِمني

Terjemahnya :

“Dan Siapakah yang lebih baik  perkataannya  daripada orang yang
menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, dan berkata,
"Sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim (yang) bererah diri?".
(QS. Fushshilat: 33)73

73 Kementerian Agama RI.Al-Qur’anul Karim Tafsir per kata - Ruhama, (Jakarta:PT
Insan Media Pustaka, 2014),  h. 480



Ayat ini memberi gambaran kepada kita bahwa dakwah menempati posisi

yang tinggi dan mulia dalam kemajuan umat Islam. Kita tidak dapat

membayangkan jika kegiatan dakwah ini mengalami kelumpuhan atau kefuturan

yang disebabkan oleh berbagai faktor terlebih di era saat ini yang semuanya

serba canggih dan mudah di akses dalam artian di era globalisasi. Kita sebagai

umat Islam harus pandai-pandai memilih dan memilah informasi tersebut

sehingga tidak bertentangan  dengan ajaran Islam.

Karena merupakan sebuah kebenaran maka Islam harus tersebar luas

dan  penyampaian  kebenaran tersebut merupakan tanggung jawab umat Islam

secara keseluruhan, sesuai dengan misinya yaitu Islam sebagai agama yang

membawa rahmat bagi seluruh alam. Maka, Islam harus di tampilkan dengan

wajah yang menarik supaya manusia mau mengikuti atau membelinya. Dan

di sisi agama lain biar nampak kehadiran Islam bukan sebagai ancaman bagi

eksistensi mereka melainkan pembawa kedamaian dan ketentraman dalam

kehidupan mereka sekaligus sebagai pengantar menuju kebahagiaan kehidupan

dunia dan akhirat.

b. Problematika Dakwah

Problematika berasal dari kata problem yang artinya soal, masalah, perkara

sulit, persoalan. Problematika sendiri secara leksikal mempunyai arti: berbagai

problem.74 Sedangkan dakwah secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu

bentuk masdar dari da’a yad’u yang berarti menyeru atau mengajak75 . Sedangkan

74 Pius A Partanto dkk, Kamus Ilmiah Popular. (Surabaya: Arkola, 1994), h. 626.
75 Moch. Djamaluddin Achmad, Dakwah Islamiyah, (Jombang: Al-Muhibbin, t.t.), h.17.



pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang

muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak dan menjamu, dengan proses yang

ditangani oleh para pengembang dakwah76. Hal ini dikarenakan Islam adalah

agama dakwah, artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk

senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah dan mengentaskan segala

permasalahan yang timbul di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa problematika

dakwah adalah permasalahan yang muncul dalam proses dakwah yakni ketika da’i

menyeru, memanggil, mengajak dan menjamu para mad’u.

Problematika dakwah yaitu sejumlah masalah dan tantangan yang ada,

terjadi dan dihadapi oleh pendakwah islam, dan yang menjadi hambatan-

hambatan serius dijalan dakwah mereka menuju untuk tujuan-tujuan yang harus

dicapai.

1. Tantangan dan problem da’i yang terjadi pada zaman dulu: Para da’i

atau Nabi mengalami gangguan atau tekanan mental seperti diolok-

olok, diejek oleh kaumnya dan dihina; dan tekanan fisik seperti

rayuan, pembunuhan. Contoh tantangan yang dialami oleh para Nabi:

a. Nabi Adam, problemnya datang dari iblis yang tidak mau

menerima pengangkatan Adam sebagai kholifah di bumi.

b. Nabi Lut, tantangannya pada kaumnya yang dikenal dengan

kaum sodom.

76 Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),
h. 113.



c. Nabi Nuh, tantangannya kaumnya tetap mempertahankan

ajaran nenek moyang.

d. Nabi Musa, tantangan dari raja Fir’aun dan nabi Musa

melakukan jihad dan memeranginya.

2. Tantangan dakwah masa kini, terdiri atas dua problem yaitu:

a. Problem dakwah internal yaitu permasalahan dan hambatan

dakwah yang bersumber dan berasal dari lingkup internal

kaum muslimin sendiri. Contoh tantangannya seperti:

1) Kemampuan baca ayat Al-Qur’an dan hadis yang

masih belum lancar.

2) Munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang.

3) Munculnya paradoks (antara idealitas dan realitas).

4) Tidak ada kerjasama antara da’I dan mad’u, antara da’I

satu dengan da’I yang lain.

5) Merasa paling benar sendiri.

Solusi dari tantangan internal tersebut adalah: mengetahui

kelemahan dan kekurangan dirinya, serta memberi kedamaian

pada kelompok-kelompok.

b. Problem dakwah eksternal yaitu permasalahan yang bersumber

dan berasal dari berbagai kalangan dan pihak umat manusia

diluar lingkup kaum muslimin. Contoh tantangannya seperti:

1) Globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya TIK

dan ditandai dengan 3F (food, fun, fashion).



2) Sekularisme (pemisahan antara urusan agama dan

dunia).

3) Ghosul fikri (perang pemikiran). Misalnya: hedonisme

(hidup berfoya-foya), munculnya teori-teori barat,

menangnya bahasa inggris dari pada bahasa arab.

Tantangan dakwah pada orang dewasa muda:

a. Krisis spiritual.

b. Krisis identitas.

c. Berteman dengan orang menyimpang, dll.

Bentuk-Bentuk Problematika Dakwah dalam Masyarakat Modern

Dakwah pada era kontemporer ini dihadapkan pada berbagai problematika

yang kompleks. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan masyarakat yang

semakin maju. Pada masyarakat agraris kehidupan manusia penuh dengan

kesahajaan tentunya memiliki problematika hidup yang berbeda dengan

masyarakat modern yang cenderung matrealistik dan indifidualistik. Begitu juga

tantangan problematika dakwah akan dihadapkan pada berbagai persoalan yang

sesuai dengan tuntutan pada era sekarang.

Ada tiga problematika besar yang dihadapi dakwah dalam masyarakat

modern di era kontemporer ini, antara lain77 :

1. Pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih

diartikan sebagai aktifitas yang bersifat oral communication (tablig)

77 A. Anas, Paradigma Dakwah Kontemporer, (Semarang (ID): Walisongo Press IAIN
Walisongo, 2005), h. 83



sehingga aktifitas dakwah lebih beriontasi pada kegiatan-kegiatan

ceramah.

2. Problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah pada era sekarang

bukan hanya bersifat rutinitas, temporal dan instan, melainkan dakwah

membutuhkan paradigma keilmuan. Dengan adanya keilmuan dakwah

tentunya hal-hal yang terkait dengan langkah srategis dan teknis dapat

dicari rujukannya melalui teori-teori dakwah.

3. Problem yang menyangkut sumber daya manusia.

Ketika Seorang Da’i melakukan suatu dakwah, pasti ada tantangan-tantangan

atau problem-problem yang akan terjadi, tantangan-tantangan tersebut harus

dihadapi dengan sabar dan tabah, agar Da’i tidak goyah dalam perjuangannya

melakukan dakwah.

c. Pengembangan Metode Dakwah

Dakwah Islam supaya di terima oleh masyarakat luas dan nilai- nilai

ajaran Islam yang didakwahkan bisa diterima maka diperlukan sebuah metode

dakwah. Kata metode menurut bahasa Arab di kenal dengan “thariqah”, yaitu

suatu cara kerja yang sistematis. Dakwah berarti semua panggilan dan undangan.

Setiap orang muslim berkewajiban melaksanakan tugas dakwah dengan penuh

tanggung jawab. Suatu tugas dilakukan dengan baik apabila tujuan tugas dakwah

itu tercapai dengan tepat dan cepat, maka diperlukanlah suatu cara yang serasi.

Dan cara inilah yang nantinya yang ditempuh untuk dapat mencapai sasaran.

Seorang da’i atau mubaligh dalam menentukan strategi dakwahnya sangat

memerlukan pengetahuan di bidang metodologi. Selain itu bila pola berpikir kita



berangkat dari pendekatan system, dakwah merupakan suatu system dan

metodologi mempunyai peranan dan kedudukan yang sejajar dengan unsur-unsur

yang lain, sepertitujuan dakwah, sasaran dakwah, subjek dakwah, dan

sebagainya78. Berikut ini beberapa metode dakwah yang sudah biasa dilakukan :

1. Metode Ceramah (retorika dakwah).

Ceramah adalah suatu teknik atau metode dakwah yang banyak di warnai

oleh ciri karakteristik bicara seorang da’i pada suatu aktifitas dakwah.

Ceramah dapat pula bersipat propaganda, kampanye, berpidato, khutbah,

sambutan, mengajar dan sebagainya. Istilah ceramah dalam akhir-akhir ini

sedang ramainya di pergunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta,

baik melalui radio, televiisi, maupun ceramah secara langsung. Pada

sebagian orang menamai ceramah dengan berpidato atau retorika dakwah.

Metode ceramah sebagai salah satu metode yang sering di pakai oleh

orang atau da’i-da’i atau para utusan Allah dalam usaha menyampaikan

risalahnya.

Metode ceramah ini di pergunakan sebagai mana metode dakwah, efektif

dan efisien bila mana:

1.      Objek atau sasaran dakwah berjumlah banyak

2.      Penceramah orang yang ahli berceramah dan berbicara

3.      Sebagai syaraat dan rukun ibadah (sseperti shalat jum’at)

4.      Metode yang di gunakan sesuai dengan sikon

78 Asmuni syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam,(Surabaya: al-iklas,1983), h. 99



Metode ceramah hanya bersifat komunikasi satu arah sukar menjajaki pola

fikir mad’u dan pusat perhatiannya. Da’i lebih cenderung bersifat otoriter,

apabila da’i tidak mengetahui psikologi mad’u maka ceramah akan

melantur dan menjadi lebih bosan79.

2. Metode Tanya-Jawab

Metode Tanya jawab adalah penyampaian materi dakwah dengan cara

mendorong sasarannya untuk menyatakan sesuatu masalah yang di rasa

belum di mengerti dan da’i sebagai penjawabnya. Metode ini dimaksudkan

untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Sebab dengan

bertanya orang berarti ingin mengetahuai lebih dalam dan

mengamalkannya. Harapan ini tak dapat di capai tampa adanya usaha

seorang da’i untuk melatih dirinya memahami maksud dari pertanyaan

orang lain, memiliki keterampilan bertanya dan  sebagainya.

Metode dakwah ini bukan saja cocok pada ruang tanya jawab, akan tetapi

cocok pula untuk mrngimbangi dan memberi selingan ceramah. Ini sangat

berguna untuk mengurangi kesalah pahaman para pendengar, menjelaskan

perbedaan pendapat, menerangkan hal-hal yang belum dimengerti dan

sebagainya.

Metode ini sering di gunakan di saat Rasulllullah SAW, dengan para

Sahabat di saat  tak mengerti tentang sesuatu agama ( Sahabat bertanya

pada Rasullullah).

79 Abdul kadir munsy, Metode Diskusi Dalam Dakwah, (Surabaya: AL-Ikhlas, 1981),

h 144.



3. Metode Debat (Mujadalah) 80

Mujadalah (diskusi) adalah tukar pendapat yang dilakukan oleh dua orang

atau lebih secara sinergis, yang tidak menimbulkan permusuhan dengan

tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan

argumentasi dan bukti yang kuat. Metode ini digunakan untuk menyeru

dan mengajak orang-orang yang masuk golongan pertengahan, yaitu

orang yang tidak terlalu tinggi pendidikanya, dan tidak terlalu rendah

pula. Mereka sudah bisa diajak bertukar pikiran secara baik, dalam

mencari kebenaran. Dan tidak terlalu sulit menerima dakwah yang

disampaikan  kepada mereka berdasarkan firman Allah SWT. dalam

surat an-Nahl ayat  125 Syaikh Muhammad sebagai mana dikutip oleh

M.Nasir, menyebutkan tiga golongan yang dihadapi dengan tiga metode

yang dapat di gunakan oleh juru dakwah81 yaitu sebagai berikut:

1) Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kebenaran dan dapat

berfikir kritis, cepat dan dapat menangkap persoalan. Mereka

harus dipanggil dengan hikmah yakni hujah (argumentasi) yang

dapat diterima dengan kekuatan akal mereka.

2) Golongan awam, orang yang kebanyakan belum berfikir secara

kritis, dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-

pengertian yang tinggi. Mereka ini harus dipanggil dengan

mau‟izotul hasanah, yakni keteladanan yang baik dari juru

dakwahnya.

80 Munzier Suparta, dkk, Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 8.
81 http://zonta.blogdetik.com/2010/02/21/metode-dakwah, diakses 16 April 2017.



3) Golongan yang tingkat kecerdasannya diantara kedua golongan

tersebut belum dapat di capai dengan hikmah akan tetapi tidak

sesuai pula bila dilayani seperti golongan awam. Golongan ini

dihadapi dengan anjuran dan didikan yang baik yaitu dengan

ajaran-ajaran yang mereka suka membahasnya. Tapi hanya

dalam batas tertentu mereka tidak sanggup mengkaji lebih

mendalam. Golongan seperti ini dipanggil dengan mujadalah

billati hiya ahsan, yaitu dengan bertukar-tukar fikiran guna

mendorongnya supaya berfikir secara sehat, satu yang lainnya

dengan cara yang lebih baik.

4. Metode Demonstrasi

Berdakwah dengan memperlihatkan suatu contoh, baik berupa benda atau

peristiwa, bisa juga perbuatan dan sebagainya dapat di namakan seorang

da’i menggunakan cara atau metode demonstrasi. Artinya suatu metode

dakwah , di mana seorang da’i memperlihatkan sesuatu atau mengadakan

pementasan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan dakwah yang ia

inginkan.

Metode ini sering dipergunakan para da’i yang terdahulu, bahkan

Rasullullah SAW sering kali menggunakan metode demonstrasi ini.

Sebagai mana dalam riwayat di terangkan Rasulullah pernah di ajar oleh

Jibril, tentang shalat dengan metode demonstrasi atau dengan

menampilkan contoh kaifiyah shalat kepada Rasullullah. Oleh karena itu



Rasullullah SAW mengambil tauladan Jibril untuk mengajarkan shalat

kepada Sahabat-Sahabatnya.

4. Jamaah Tabligh

a. Pengertian Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh ("Kelompok Penyampai") adalah gerakan dakwah Islam

dengan tujuan kembali ke ajaran Islam yang kaffah (sempurna). Aktivitas mereka

tidak hanya terbatas pada golongan Islam saja. Tujuan utama gerakan ini adalah

membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Jamaah

Tabligh merupakan pergerakan non-politik terbesar di seluruh dunia82.

Nama Jamaah Tabligh hanyalah merupakan sebutan bagi mereka yang

sering meyampaikan, sebenarnya usaha ini tidak mempunyai nama tetapi cukup

islam saja tidak ada yang lain. Bahkan Syaikh Muhammad Ilyas Rah dalam

nasehatnya mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini

maka akan aku beri nama “gerakan iman”. Ilham untuk mengabdikan hidupnya

total hanya untuk islam terjadi ketika Maulana Ilyas Rah melangsungkan ibadah

haji keduanya di Hijaz pada tahun 1926. Maulana Ilyas Rah menyerukan

slogannya, “Aye Musalmano ! ” Musalman bano” (dalam bahasa urdu), yang

artinya “Wahai Umat muslim! Jadilah yang kaffah (menunaikan semua rukun dan

syariah seperti yang dicontohkan Rasulullah) 83. Jamaah Tabligh sebenarnya

bukan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang

82 Khalimi, Ormas-Ormas Islam ( Sejarah, AkarTeologi dan Politik, Jakarta: Gaung
Persada Press, 2010), h. 199

83 Khalimi, Ormas-Ormas…, h. 202



menjalankan agamanya salah satu gerakan islam yang tidak memandang asal-usul

mazhab atau aliran pengikutnya.

Jamaah ini muncul di India, kemudian tersebar ke Pakistan dan

Bangladesh, negara-negara Arab dan keseluruh dunia. Diantara negara-negara

yang banyak pengikutnya yaitu Mesir, Sudan, Irak, Bangladesh, Pakistan, Suriah,

Yordania, Palestina, Libanon. Pimpinan pusatnya berpusat di masjid Banglawali,

Nizhamuddin, New Delhi,India.

Dalam waktu kurang dari dua dekade, Jamaah Tabligh berhasil berjalan di

Asia Selatan. Dengan dipimpin Maulana Yusuf Rah, putra Maulana Ilyas Rah,

gerakan ini mulai mengembangkan aktivitasnya pada tahun 1946, dan dalam

waktu 20 tahun, penyebarannya telah mencapai Asia Barat Daya dan Asia

Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara.

b. Pendekatan dan Metode Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh menjadikan ayat Qur’an surat an-Nahl : 125 sebagai

landasan dalam pendekatan dan metode dakwahnya:

ِهىَ ٱدُْع ِإِىلٰ َسِبيِل َربَِّك بِٱحلِْْكَمِة َوٱْلَمْوِعَظِة ٱحلََْسَنِة َوَجاِدْهلُم بِٱلَِّىت 
َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِمبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِٱْلُمْهَتِدينَ 

Terjemahnya :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa



yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa
yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl: 125)84

Dalam gerakan Islam kontemporer, Jamaah Tabligh adalah gerakan

dakwah yang mempunyai pengikut yang terbesar, pengikutnya ada di setiap

negara baik yang dihuni oleh mayoritas muslim maupun non muslim. Banyaknya

pengikut Jamaah Tabligh di berbagai negara tidak terlepas dari pendekatan yang

dilakukan dan pemikiran yang ditawarkan Jamaah Tabligh kepada pengikutnya.

Ada dua prinsip yang sangat fundamental bagi Jamaah Tabligh yaitu tidak

melibatkan diri dalam politik praktis dan tidak membahas masalah keagamaan

yang bersifat khilafiyah85.

Jamaah Tabligh adalah jamaah Islam yang sumber utamanya adalah

Al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan thareqatnya Ahlussunnah wa al-Jamaah.

Jamaah ini banyak dipengaruhi ajaran tasawuf dan thareqat. Mereka mempunyai

pandangan khusus terhadap tokoh-tokoh tasawuf dalam masalah pendidikan dan

pengarahan. Mereka mempunyai 6 Azaz atau yang biasa disebut dengan 6 sifat

Sahabat yang selalu di mudzakarohkan dan di sampaikan kepada sesama Jamaah

Tabigh dan juga kepada umat islam pada umumunya, 6 Azaz atau 6 sifat Sahabat

itu adalah:

1. Yakin terhadap kalimat Thoyyibah Laa ilaaha ilallah Muhammadur

Rasulullah.

2. Shalat khusyu’ dan khudu’

84 Kementerian Agama RI.Al-Qur’anul Karim Tafsir per kata - Ruhama, (Jakarta:PT
Insan Media Pustaka, 2014),  h. 281

85 H As’ad Said Ali, Islamisme Jamaah Tabligh,  dari http://www.nu.or.id/post/read//
32537/jamaah-tabligh , diakses 21 september 2017



3. Ilmu ma’adz dzikr

4. Ikramul Muslimin

5. Tashihun Niyah

6. Dakwah dan tabligh khuruj fi sabiilillah (1,3,40 hari, 4 bulan, 1 tahun)

Metode dakwah Islam yang dilakukan Jamaah Tabligh dikenal dengan

istilah khuruj. Menurut Jamaah Tablig, khuruj adalah metode dakwah yang pernah

dicontohkan Rasulullah SAW. Khuruj adalah meluangkan waktu untuk secara

total berdakwah. Biasanya dilakukan dari rumah ke rumah dan dari masjid ke

masjid dengan berjalan kaki dan dipimpin oleh seorang Amir (pimpinan

rombongan). Orang yang khuruj tidak boleh meninggalkan masjid, tanpa seizin

Amir rombongan, bagi para anggota yang terikat dengan jam kantor, khuruj

cukup dilakukan selama tiga hari setiap bulannya.

Menurut keyakinan mereka khuruj adalah perbuatan jihad fi sabilillah, karena

menurut mereka khuruj itulah berusaha menegakkan ajaran Islam di jalan Allah

Swt. Landasan khuruj ini mereka ambil dari Q.S. Ali Imran (3): 110,

yang berbunyi :

                 
   

Terjemahnya :



“Kamu ( umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang
mungkar, dan beriman kepada Allah. ( Q.S.Ali Imron 3: 110)86

Mereka menafsirkan kata ukhrijat dengan makna keluar untuk

mengadakan perjalanan mendakwahkan agama. Saat khuruj mereka mengajak

kaum muslimin untuk menegakkan shalat namun mereka tidak mau membahas

permasalahan shalat secara mendalam berserta hujjah dan dalilnya karena

pergerakan ini ditabukan untuk membahas masalah-masalah khilafiyah. Mereka

mengajak mencontoh kepada Rasulullah Saw dengan mengikuti sunnah-sunah dan

hadist Rasulullah.

Mereka menentukan bilangan hari dalam khuruj dengan bilangan hari khuruj

selama 1 tahun, 4 bulan, 40 hari, dan 3 hari. Khuruj ini terbilang wajib untuk

dilakukan oleh mereka yang sudah bergabung dengan Jamaah Tabligh 87.

Dalam khuruj yang dilakukan, tempat dan target dakwah sudah ditentukan.

Biasanya mereka yang khuruj berkelompok terdiri dari 5-10 orang. Mereka yang

khuruj dikirim ke berbagai kampung yang telah ditentukan. Di kampung tempat

berdakwah, aktivis Jamaah Tabligh ini menjadikan masjid sebagai base camp.

Kemudian mereka mengunjungi rumah (silaturahmi) ke rumah-rumah penduduk

yang muslim untuk mengajak masyarakat menghadiri pertemuan di masjid yang

didalamnya sudah ada diantara mereka yang mengadakan ceramah menyampaikan

pesan-pesan keagamaan dan biasanya materi ceramahnya tidak keluar dari

6 azaz/prinsip atau 6 sifat Sahabat Nabi.

86 Kementerian Agama RI.Al-Qur’anul Karim Tafsir per kata - Ruhama, (Jakarta:PT
Insan Media Pustaka, 2014),  h. 64

87 Khalimi, Ormas-Ormas…, h. 208



B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran ada beberapa hasil penelitian dan beberapa buku

yang berkaitan dengan kurikulum pondok pesantren, yang diharapkan dapat

membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya dari segi pengayaan teori,

diantaranya:

1. Surya Sukti, menulis tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Pondok

Pesantren Ibnul Amin – Pemangkih Hulu Sungai Tengah (Gagasan dan

Kebijakan).Substansi hasil penelitian ini, peneliti menyuguhkan ide dan

kebijakan pesantren tentang proses belajar mengajar, aktivitas

kesantrian dan prospek pengembangan pesantren88.

2. Syaifuddin Sabda melakukan pula penelitian tentang Tipologi Konsep

Kurikulum Pesantren di Kalimantan Selatan89. Penelitian ini

menghasilkan gambaran tentang klasifikasi desain kurikulum yaitu

konsep kurikulum tradisional yang melihat kurikulum sejumlah mata

pelajaran yang harus disampaikan kepada para santri dan konsep

kurikulum modern yang memandang bahwa kurikulum mencakup

segala hal yang menyangkut pembentukan santri.

3. Mudhiah menulis tesis tentang Dinamika Kurikulum Pesantren

Manbaul‟Ulum Kertak Hanyar Kabupaten Banjar90 yang mengangkat

permasalahan dinamika landasan penetapan kurikulum berdasarkan

88 Surya Sukti, Penyelenggaraan Pendidikan di Pondok Pesantren Ibnul Amin – Pemangkih Hulu
Sungai Tengah (Gagasan dan Kebijakan), (Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari, 1996)

89 Syaifuddin Sabda, Tipologi Konsep Kurikulum Pesantren di Kalimantan Selatan,  (Banjarmasin:
Puslit IAIN Antasari, 2000)

90 Mudhiah, Dinamika Kurikulum Pesantren Manbaul‟Ulum Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.



dinamika ketokohan dan bagaimana dinamika dimensi kurikulum.

Penelitian ini menghasilkan deskripsi tentang dinamika pada dimensi

kurikulum pesantren Manbaul “Ulum Kabupaten Banjar yang meliputi

empat aspek yakni dimensi ide, dimensi rencana tertulis, dimensi

implementasi dan dimensi hasil belajar.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Miftakhul Ulum tahun 2010

dengan judul Dakwah Jamaah Tabligh di Pesantren Al-Patah Temboro

Magetan, penelitian ini menghasilkan gambaran metode dakwah yang

digunakan di pesantren Al-Fatah Temboro yaitu dengan metode khuruj

dan Jaulah91.

Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui dan mengenal

kurikulum, manajemen kurikulum serta untuk mengetahui implementasi

kombinasi manajemen kurikulum dengan program dakwah pada Pondok

Pesantren Salafiyah Kasyiful “Ulum di Kota Kendari ; bagaimana pengaturan

antara pembelajaran dengan pengajian kitab- kitab keagamaan dengan tambahan

program dakwah yang memakai metode Jamaah Tabligh dengan meluangkan

waktu pembelajarannya di luar lingkungan pondok pesantren.

Adanya sejumlah tesis, skripsi, hasil penelitian dan beberapa buku yang

memuat uraian tentang  “kurikulum‟ dan jati diri pesantren serta dakwah Jamaah

Tabligh tersebut diharapkan dapat membantu peneliti dalam melengkapi kerangka

teori penelitian. Penelitian ini dianggap penting karena dapat dijadikan salah satu

parameter untuk mengukur efektivitas kurikulum Pesantren Salafiyah Kasyiful

91 Muhammad Miftakhul Ulum, Dakwah Jamaah Tabligh di Pesantren Al-Fatah
Temboro Magetan.



‘Ulum yang mengkombinasikan antara pembelajaran kitab kuning dengan dakwah

Jamaah Tabligh yang dilakukan oleh para santri dan berdampak kepada hasil

belajar santri di dalam memahami dan mengamalkan agama islam secara kaffah.

Sehingga dengan demikian kehadiran penelitian ini memiliki posisi

strategis guna memperkaya hasil penelitian di dalamnya baik tentang pengelolaan

kurikulum pesantren maupun program dakwah pondok pesantren pada umumnya

dan pesantren salafiyah khususnya.


