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ABSTRACT: Relating to the increasingly worrisome moral degradation, it seems that character

education as a preventive alternative in solving conflicts that their solutions has never been found.
This such condition was also felt by Diane Tillman. Seeing various problems that hit the nation’s
morale, she was moved to pay attention to character education. It was proven by the twelve-value
which she proposed. Islam also talks a lot about character education, whether it is sourced from the
Qur’an or hadist. From both of them will grow a very valuable thoughts about character education
that can be reviewed from the similarities and differences between the two thoughts.
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PENDAHULUAN

relative lama demi memiliki daya tahan dan dampak
yang kuat di masyarakat.
Selain Linconal yang terkenal dengan konsep
pendidikan karakter yang tertuang dalam 3 butir
penanaman karakter, yaitu Moral Knowledge, Moral
Loving dan Moral Action, yaitu Diana Tilman. (Kompas,
2000) Latar pendidikan Diane Tillman adalah seorang
psikolog pendidikan yang berlisensi. Ia telah menikah
dan merupakan terapis keluarga yang bekerja di
system pendidikan sekolah umum California selama
23 tahun. (Tillman, 2004)
Diane Tillman menguraikan 11 Nilai karakter,
mencoba mengaplikasikan dengan berbagai aktivitas
nilai baik berimajinasi, latihan Fokus, ekspresi Seni,
aktivitas pengembangan diri dan Lain-lain, sehingga
diharapkan mereka dapat menginternalisasikan
nilai –nilai pendidikan karakter yang telah digagas
oleh Diane Tillman sehingga hal tersebut dapat
memberikan manfaat untuk diri sendiri, orang lain,
masyarakat dan seluruh dunia.
Demikian pula pendidikan karakter dalam
Perspektif Islam, Islam sangat memperhatikan kepada
pendidikan karakter sebagai solusi dari kemerosotan
moral yang terjadi. Islam memberikan perhatian
besar terhadap pendidikan karakter. Berdasarkan
hal tersebut, peneliti mencoba mengkritisi konsep
Diane Tillman tentang pendidikan karakter dam
bukunya “Living Values Education”. Buku ini mencoba
menjawab permasalahan karakter. Berdasarkan hal
tresebut, peneliti mencoba menguraikan kembali
konsep pendidikan karakter perspektif Diane Tillman
dan Islam serta mencoba menemukan titik persamaan

Pendidikan
karakter
nampaknya
mulai
digalakkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Bukti
kepedulian tersebut tercermin dari
banyaknya
materi yang diajarkan baik di sekolah atau lembaga
yang berkenaan dengan pendidikan karakter. Namun,
nampaknya hal tersebut hanya menjadi pengetahuan
semata. Hal tersebut sering kita jumpai banyak
pelajar tidak mencerminkan prilaku yang berkarakter
sekalipun pengetahuan tentang karakter telah
mereka ketahui. “Krisis ekonomi bukanlah menjadi
salah satu penyebab Terpuruknya bangsa dan Negara
Indonesia dewasa ini melainkan juga oleh factor lain,
yaitu krisis akhlak. (Kompas: 2000)
Berbagai Persoalan yang muncul di Masyarakat
seperti korupsi, kekerasan, (Hamzah, 2005)
kejahatan seksual, (Huraerah, 2006) dan sebagainya
yang menjadi topik hangat yang banyak didapatkan
di media massa, seminar, dan berbagai kesempatan.
(Lihat Kompas, Maret 2000) Melihat degradasi
moral yang semakin hari semakin menghawatirkan,
nampaknya pendidikan karakter sebagai alternative
yang bersifat preventif dalam membangun bangsa
dan generasi baru yang lebih baik.
Oleh sebab itu, melalui pendidikan karakter
diharapkan dapat mengembangakan kualitas generasi
muda dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil
dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya
dan karakter bangsa. Sangat diakui bahwa hasil dari
pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu
yang tidak singkat, Namun dibutuhkan waktu yang
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dan perbedaan yang signifikan dari dua Konsep
tersebut.

PENDIDIKAN
PERSPEKTIF

KARAKTER

DALAM

Toleransi

BERBAGAI

Pendidikan Karakter Perspektif Kemendiknas
Menurut kemendiknas, karakter adalah watak,
tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang
terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan
(virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai
landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan
bertindak. (Wibowo, 2013)
Hal tersebut menunjukkan bahwa hendaknya
pendidikan karakter ini tidak dijadikan kurikulum
yang baku, melainkan dibiasakan melalui proses
pembelajaran. Selain itu mengenai sarana-prasaran,
pendidikan karakter ini tidak memiliki saranaprasarana yang istimewa, karena yang diperlukan
adalah proses penyadaran dan pembiasaan. Dari
berbagai definisi sebagaimana telah diuraikan
diatas, dapat diperoleh sebuah pengertian bahwa,
karakter merupakan serangkaian sikap (attitudes),
perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan
keterampilan (skills) seseorang yang terbentuk dari
hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang
diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara
pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga
ia dapat hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup
keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Menurut Kementerian Pendidikan Nasional,
nilai karakter bangsa terdiri atas sebagai berikut:
(Kemdiknas, 2011)
No

Karakter
Religius

Jujur

Disiplin

Kerja keras

Kreatif

Mandiri

Indikator
Ketaatan
dan
kepatuhan
dalam
memahami
dan
melaksanakan ajaran agama
(aliran
kepercayaan)
yang
dianut, termasuk dalam hal ini
adalah sikap toleransi terhadap
pelaksanaan ibadah agama
(aliran kepercayaan) lain, serta
hidup rukun dan berdampingan.
Sikap dan perilaku yang
mencerminkan kesatuan antara
pengetahuan, perkataan dan
perbuatan (mengetahui yang
benar, mengatakan yang benar
dan melakukan yang benar),
sehingga menjadikan orang
yang bersangkutan sebagai
pribadi yang dapat dipercaya.
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Demokratis

Rasa
tahu

Sikap dan perilaku yang
mencerminkan
penghargaan
terhadap perbedaan agama,
aliran kepercayaan, suku, adat,
bahasa, ras, etnis, pendapat,
dan hal-hal lain yang berbeda
dengan dirinya secara sadar
dan terbuka, serta dapat hidup
tenang di tengah perbedaan
tersebut.
Kebiasaan dan tindakan yang
konsisten
terhadap
segala
bentuk peraturan atau tata
tertib yang berlaku.
Perilaku yang menunjukkan
upaya
secara
sungguhsungguh (berjuang hingga titik
darah penghabisan) dalam
menyelesaikan berbagai tugas,
permasalahan,
pekerjaan,
dan lain-lain dengan sebaikbaiknya.
Sikap dan perilaku yang
mencerminkan
inovasi
dalam berbagai segi dalam
memecahkan
masalah,
sehingga selalu menemukan
cara-cara baru, bahkan hasilhasil baru yang lebih baik dari
sebelumnya.
Sikap dan perilaku yang tidak
tergantung pada orang lain
dalam menyelesaikan berbagai
tugas
maupun
persoalan.
Namun dalam hal ini bukan
berarti tidak boleh kerjasama
secara kolaboratif, melainkan
tidak boleh melemparkan tugas
dan tanggung jawab kepada
orang lain.
Sikap dan cara berpikir yang
mencerminkan persamaan hak
dan
kewajiban secara adil dan
merata antara dirinya dengan
orang lain.

ingin dilihat, didengar, dan dipelajari
secara lebih mendalam.

S e m a n g a t Sikap dan tindakan yang
kebangsaan
menempatkan
kepentingan
bangsa dan negara di atas
kepentingan
pribadi
atau
individu dan golongan.

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture

Cinta
air

tanah Sikap dan perilaku yang
mencerminkan rasa bangga,
setia, peduli dan penghargaan
yang tinggi terhadap bahasa,
budaya, ekonomi, politik, dan
sebagainya, sehingga tidak
mudah menerima tawaran
bangsa
lain
yang
dapat
merugikan bangsa sendiri.
M e n g h a r g a i Sikap terbuka terhadap prestasi
prestasi
orang lain dan mengakui
kekurangan
diri
sendiri
tanpa mengurangi semangat
berprestasi yang lebih tinggi.
Bersahabat/ Sikap dan tindakan terbuka
komunikatif
terhadap orang lain melalui
komunikasi
yang
santun
sehingga tercipta kerja sama
secara kolaboratif dengan baik.
Cinta damai
Sikap dan perilaku yang
mencerminkan suasana damai,
aman, tenang dan nyaman
atas kehadiran dirinya dalam
komunitas atau masyarakat
tertentu.
G e m a r Kebiasaan
dengan
tanpa
membaca
paksaan untuk menyediakan
waktu secara khusus guna
membaca berbagai informasi,
baik buku, jurnal, majalah,
koran, dan sebagainya, sehingga
menimbulkan kebijakan bagi
dirinya.
P e d u l i Sikap dan tindakan yang
lingkungan
selalu
berupaya
menjaga
dan melestarikan lingkungan
sekitar.
Peduli sosial
Sikap dan perbuatan yang
mencerminkan
kepedulian
terhadap
orang
lain
maupun
masyarakat
yang
membutuhkan.
T a n g g u n g Sikap dan perilaku seseorang
jawab
dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya, baik yang
berkaitan dengan diri sendiri,
sosial, masyarakat, bangsa,
negara maupun agama. (Suyadi,
2013)

guru mendiskusikan ide-ide mereka tentang praktik
mengajar yang terbaik. Kemudian diikuti dengan satu
atau lebih sesi yang berkaitan dengan aktivitas LVEP
untuk anak-anak atau remaja. Kemudian pelatihan
beralih ke keterampilan menciptakan lingkungan
berdasarkan nilai; pengakuan, dukunan, dan
perilaku mendorong yang positif; mendengarkan
aktif; penyelesaian konflik; pembuatan peraturan
dengan berkolaborasi; dan disiplin berdasarkan
nilai. Orang-orang dewasa diminta untuk membawa
serta pengalaman mereka yang kaya ke dalam
aktivitas-aktivitas yang ada. (Suyadi, 2013)
Nilai-nilai Karakter Menurut Diane Tillman
adalah a. Kedamaian, b. Penghargaan: menghargai
diri sendiri maupun orang lain, c. Cinta: kasih
dan berbagi, d. Toleransi, f. Tanggung jawab, g.
Kerja sama, h. Kerendahan Hati, i. Kejujuran, j.
kesederhanaan, j. Kebebasan dan k. Persatuan. Lebih
jelasnya sebagaimana tabel berikut:
Nilai Karakter
Pengertian
1 Kedamaian
Karakter
utama
dari
masyarakat yang beradab
dengan hidup rukun dan tidak
ada permusuhan
2 Penghargaan
Menghargai
diri
sendiri
maupun orang lain
3 Cinta
Kasih dan berbagi
4 Toleransi
Terbuka
dan
menerima
keindahan perbedaan
5 Kebahagiaan
Keadaan damai dimana tidak
ada kekacauan dan kekerasan
6 T a n g g u n g Menerima
apa
yang
jawab
telah
diwajibkan
dan
melaksanakan tugas sesuai
dengan kemampuan kita
7 Kerja sama
Menciptakan perasaan yang
murni dan menyampaikan
pesan yang indah pada orang
lain dan pada tugas itu sendiri
9 K e r e n d a h a n Menghilangkan kesombongan
Hati
dan menciptakan pikiran
terbuka
10 Kejujuran
Menikmati
pikiran
yang
sederhana dan kepandaian
diri
11 Kebebasan
Terpenuhinya
hal
yang
dimiliki
12 Persatuan
Menciptakan
perasaan
kepemilikan
dan
meningkatkan kesejahteraan
Pendidikan Karakter Perspektif Islam
Dalam
Pandangan
Islam,
pendidikan
karakter merupakan misi utama para nabi, yaitu
menyempurnakan karakter (akhlak). (Hidayatullah,
Furqon, 2009) Manifesto Nabi
Muhammad ini
mengindikasikan bahwa pembentukan karakter
merupakan kebutuhan utama bagi tumbuhnya cara
beragama yang dapat menciptakan peradaban. Pada
sisi lain, juga menunjukkan bahwa masing-masing
manusia telah memiliki karakter tertentu, namun
belum disempurnakan. (Arsyad, 2011) Oleh Sebab
itu, pendidikan karakter adalah proses pemberian
tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi

Pendidikan Karakter Perspektif Daiane Tillman
Diane Tillman menyatakan dalam bukunya
bahwa Penciptaan
suasana
berdasarkan
nilai
sangat memfasilitasi keberhasilan program, membuat
program dapat dinikmati, bermanfaat, dan efektif
bagi murid dan guru. Selama pelatihan LVEP, para
pengajar berpartisipasi dalam sesi-sesi kesadaran
nilai. Mereka diminta untuk merefleksikan nilainilai mereka pribadi, mengungkapkan ide-ide
tentang elemen-elemen dalam suasana berdasarkan
nilai dan membayangkan kelas yang optimal. Model
teoritis LVEP dan landasan berfikir yang mendasari
berbagai aktivitas nilai dipresentasikan setelah para
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manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi
hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa.
Dalam pandangan Islam tahapan-tahapan
pengembangan karakter dimulai sedini mungkin.
Pendidikan karakter anak harus disesuaikan dengan
tahap-tahap pertumbukan dan perkembangan anak.
Yaitu a.Tauhid (usia 0-2 tahun), b. Adab (5-6 tahun),
c. Tanggung Jawab (7-8 tahun), d. Caring-Peduli
(9-10 tahun), e. Kemandirian (11-12 tahun) dan
Bermasyarakat (13 tahun >) f. Shiddiq (Integritas), g.
Amanah (Akuntabilitas, h. Fathonah (Kapabilitas dan
i). Tabligh. Adapun nilai pendidikan karakter dalam
perspektif Islam adalah sebagi berikut:
No Nilai Karakter
Perspektif
Pengertian
Islam
1 Tauhid
Kesanggupan mengenal Allah
SWT
2 Adab
Kemampuan
mengenal
yang baik dan yang buruk,
demikian pula mengenal
mana yang diperintah dan
mana yang dilarang
3 T a n g g u n g Membina
pribadi
dalam
Jawab
memenuhi kebutuhan dan
kewajiban dalam dirinya
4 Caring-Peduli
Upaya menghargai orang lain
dan menghormati hak-hak
orang lain
5
Memiliki integritas yang
tinggi
dan
kecakapan
beradaptasi
6 S h i d d i q Kenyataan yang benar yang
(Integritas)
tercermin dalam perkataan,
perbuatan, tindakan dan
keadaan batinnya
7 A m a n a h Sebuah kepercayaan yang
(Akuntabilitas) harus
diemban
dalam
mewujudkan sesuatu yang
dilakukan dengan penuh
komitmen, kompeten, kerja
keras dan konsisten
8 F a t h o n a h Sebuah
kecerdasan,
(Kapabilitas)
kemahiran atau penguasaan
bidang
tertentu
yang
mencangkup
kecerdasan
intelektual, Emosional dan
Spiritual
9 Tabligh
Upaya mereliasasikan pesan
atau misi tertentu yang
dilakukan dengan pendekatan
dan metode tertentu

Nilai-nilai itu merupakan nilai yang dapat
membantu interaksi bersama orang lain secara
lebih baik (learning to live together). Nilai tersebut
mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti
hubungan dengan sesama (orang lain, keluarga), diri
sendiri (learning to be), hidup bernegara, lingkungan
dan Tuhan. Tentu saja dalam penanaman nilai
tersebut membutuhkan tiga aspek, baik kognitif,
afektif maupun psikomotorik. (Muslih, 2011)
Pembentukan karakter harus dilakukan secara
sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan
aspek knowledge, feeling, loving dan action.
Pembentukan karakter dapat diibaratkan sebagai
pembentukan seseorang menjadi body builder
(binaragawan) yang memerlukan “latihan otot-otot
akhlak” secara terus-menerus agar menjadi kokoh
dan kuat. Oleh sebab itu, pada dasarnya anak
yang berkarakter rendah adalah anak yang tingkat
perkembangan emosi-sosialnya rendah sehingga anak
berisiko atau berpotensi besar mengalami kesulitan
dalam belajar, berinteraksi sosial, dan tidak mampu
mengontrol diri. Hal itulah peran pendidikan karakter
dalam menangani dan menyelesaikan persoalanpersoalan yang dihadapi oleh peserta didik.
Islam juga memandang bahwa Pendidikan
Karakter merupakan hal yang sangat penting
diatanamkan sedini mungkin. Akhlak atau karakter
sangat penting, karena akhlak adalah kepribadian
yang mempunyai tiga komponen, yaitu tahu
(pengetahuan), sikap, dan perilaku. Hal tersebut
menjadi penanda bahwa seseorang layak atau tidak
layak disebut manusia. Karakter adalah watak, sifat,
atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada
pada diri seseorang. Hal-hal yang sangat abstrak yang
ada pada diri seseorang. Sering orang menyebutnya
dengan tabiat atau perangai.
Dalam pandangan Islam bahwa pendidikan
karakter dalam Islam yang memiliki keunikan dan
perbedaan dengan pendidikan karakter di dunia Barat.
Perbedaanperbedaan tersebut mencakup penekanan
terhadap prinsip-prinsip agama yang abadi, aturan
dan hukum dalam memperkuat moralitas, perbedaan
pemahaman tentang kebenaran, penolakan terhadap
otonomi moral sebagai tujuan pendidikan moral,
dan penekanan pahala di akhirat sebagai motivasi
perilaku bermoral.
Konsep dasar yang ditawakan keduanya
memiliki persamaan, yaitu Olah Hati (Spiritual and
emotional development), Olah Pikir (intellectual
development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical
and kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa
(Affective and Creativity development). Hal tersebut
menunjukkan bahwa pendidikan karakter merupakan
upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara
sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku
peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang
Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan,
dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap,
perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan
norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya,

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENDIDIKAN
KARAKTER PERSPEKTIF DIANE TILLMAN DAN
ISLAM

Persamaan Pendidikan Karakter Perspektif Diane
Tillman dan Islam
Pendidikan
karakter
dianggap
sebagai
pendidikan nilai moralitas manusia yang disadari
dan dilakukan dalam tindakan nyata. Tampak di sini
terdapat unsur pembentukan nilai tersebut dan sikap
yang didasari pada pengetahuan untuk melakukannya.
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dan adat istiadat.
Nilai-nilai yang ditawarkan Oleh Keduanya
memiliki beberapa persamaan, yaitu:
1. Tanggung Jawab
Tanggung
jawab
diterjemahkan
sebagai
“responsibility=having the character of a free
moral agent, capable of determining one’s own
acts, capable of deterred by consideration of
sanction or consequences. (Echols, 1979)
Dari
definisi
tersebut,
maka
pengertian
tanggungjawab dapat dititikberatkan sebagai
harus ada kesanggupan untuk menetapkan
sikap terhadap suatu perbuatan dan harus
ada kesanggupan untuk memikul resiko dari
suatu perbuatan. Dengan kata lain seseorang
yang bertanggungjawab itu akan teguh dalam
mengambil keputusan serta siap menanggung
resiko atau konsekuensi yang ada dari sikapnya
tersebut.
Diane Tillman berpendapat bahwa Nilai tanggung
jawab merupakan hal yang sangat penting untuk
ditanamkan. Dikarenakan melalui karakter inilah
dunia yang lebih baik dapat diwujudkan. Ia juga
berpendapat bahwa Tanggung jawab adalah Tidak
membebankan tugas pribadinya kepada orang
lain, Selalu menjaga dan berhati-hati, Melakukan
sesuatu dengan sebaik-baiknya, Membantu orang
lain saat membutuhkan, Mampu bersikap adil dan
dapat mewujudkan dunia yang lebih baik.
Sedangkan Karakter Tanggung Jawab dalam
perspektif Islam adalah bagian dari pendidikan
nilai dan karakter yang harus dikembangkan dalam
proses pembelajaran. Setiap orang mempunyai
kebebasan untuk mengambil keputusan serta
bertanggungjawab terhadap segala keputusan
yang diambilnya. Sikap ini juga berlaku baik pada
diri sendiri, orang lain, alam, serta terhadap
Tuhan Yang Maha Esa. Rasa bertanggungjawab
bukan merupakan sikap bawaan dari lahir
yang sudah ada pada setiap individu, tetapi
merupakan sikap yang butuh pembiasaan dan
pengajaran. Agar seseorang dapat memiliki sikap
bertanggungjawab, maka diperlukan peran orang
lain untuk membiasakannya bertanggungjawab
sejak sedini mungkin dimulai dari hal-hal yang
kecil.
Hal tersebut ditandai dengan Perintah kepada
anak usia 7 tahun yang dibiasakan menjalankan
sholat menunjukkan bahwa anak mulai dididik
untuk bertanggung jawab, terutama dididik
bertanggung jawab pada diri sendiri. Anak mulai
diminta untuk membina dirinya sendiri, anak
mulai dididik untuk memenuhi kebutuhan dan
kewajiban dirinya sendiri. Pada usia ini anak juga
mulai dididik untuk tertib dan disiplin, karena
pelaksanaan shalat menuntut anak untuk tertib,
taat, ajek, dan disiplin.
2. Kejujuran
Berdasarkan penelitian di Harvard University
Amerika Serikat, ternyata kesuksesan seseorang

tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan
dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi
lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang
lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan,
kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen
oleh hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft
skill. Bahkan orang-orang tersukses di dunia
bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung
kemampuan soft skill daripada hard skill. (Akbar,
2011)
Selain itu, dari data US Department Health and
Human Services tahun 2000, terungkap bahwa
faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolah,
termasuk putus sekolah, adalah rendahnya rasa
percaya diri dan keingintahuan, ketidakmampuan
mengontrol diri, rendahnya motivasi, kegagalan
bersosialisasi, ketidakmampuan bekerjasama, dan
rendahnya rasa empati anak. Sukses seseorang di
kemudian hari ternyata justru lebih banyak (80%)
ditentukan oleh kecerdasan emosi, sedangkan
sisanya (20%) oleh kecerdasan koginitif’(IQ).
(Akbar, 2011)
Senada dengan hasil penelitian di atas, seorang
pakar human resource development, Thomas
Stanley pernah melakukan penelitian terhadap
750 jutawan dunia tentang kisah sukses mereka
dalam mengelola busines. Padahal, waktu yang
tersedia juga sama dengan yang lain, yakni 24
jam per hari, kesempatan dan tantangan yang
dihadapi juga sama dengan yang lain. Tetapi
mengapa 750 orang itu sangat sukses, bahkan jauh
melebihi yang lain. Berangkat dari penelitiannya
terhadap para jutawan tersebut, Thomas Stanley
secara berurutan merangkum setidaknya ada 5
(lima) kunci pokok keberhasilan, yakni: Kejujuran,
Kedisiplinan, Kerjasama, Team work yang kokoh
dan Bekerja lebih keras dari yang lain.
Dari beberapa hasil penelitian di atas, yang
menjadi faktor utama penunjang keberhasilan
seseorang, ternyata kejujuran berada pada posisi
yang paling atas. Artinya, kejujuran merupakan
modal terbesar bagi setiap orang. Jika karakter jujur
ini bisa dibudayakan sejak di lembaga pendidikan
sekolah, maka bangsa ini akan damai, maju dan
beradab. Karena sudah jelas, bahwa kejujuran
merupakan modal awal untuk membangun setiap
pribadi masyarakat dan bangsa ini.
Diane Tillman berpendapat Bahwa Nilai
kejujuran sangat penting untuk ditanamkan sedini
mungkin, melalui penanaman karakter tersebut
anak dapat memperaktekkan kejujuran yang berarti
mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi atau
mengatakan yang sebenarnya dan tidak mengatakan
yang sebenarnya.
Dalam konteks Islam, pentingnya kejujuran
dalam meretes kesusksesan dan kebahagiaan hidup
dunia dan akhirat telah dijabarkan oleh Rasulullah
saw., beliau bersabda:
”Hendaklah kamu berlaku jujur. Sesungguhnya
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jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan
sesungguhnya
kebaikan
itu
menunjuki
jalan ke surga. Sesungguhnya seseorang
yang selalu bersikap jujur dan memelihara
kejujuran, sehingga akan ditulis di sisi Allah
sebagai Shiddiq (orang yang jujur). Dan
jauhilah olehmu berdusta. Sesungguhnya
dusta itu membawa kepada kedurhakaan dan
sesungguhnya kedurhakaan itu membawa ke
dalam neraka. Sesungguhnya seseorang yang
senantiasa bersikap dusta dan memelihara
kedustaan sehingga akan ditulis disisi Allah
sebagai kadzdzab (pendusta).
Hadis ini secara tegas menjelaskan betapa
pentingnya kejujuran dalam kehidupan manusia.
Jika hari ini kita bertanya, mengapa sering terjadi
perilaku tidak benar dalam berbagai segi kehidupan,
seperti penipuan, penganiayaan, kolusi, korupsi, dan
nepotisme. Maka jawaban singkatnya karena tidak
ada sikap hidup jujur dalam diri individu tersebut.
Maka, tidaklah mengejutkan jika dijumpai
orang-orang yang berlaku dusta akan menemukan
kesengsaraan dalam kehidupannya. Bahkan tidak
jarang dijumpai, orang-orang yang semula memiliki
kehidupan yang mewah, berwibawa dan dihormati
banyak orang, tapi kemudian berubah menjadi orang
yang dibenci dan dimusuhi banyak orang pula. Ada
orang yang semula kehidupannya penuh ketenangan,
tapi kemudian berubah menjadi orang yang sangat
menderita akibat dusta yang pernah dilakukannya.
Dari konsep keduanya dapat disimpulkan bahwa
Kedua konsep tersebut sama –sama memperhatikan
penanaman karakter yang berorientasi pada Olah
Hati (Spiritual and emotional development), Olah
Pikir (intellectual development), Olah Raga dan
Kinestetik (Physical and kinestetic development),
dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity
development), demikian pula Karakter tanggung
Jawab dan kejujuran merupakan hal utama yang perlu
terus ditanamkan mengingat keduanya merupakan
karakter basic yang merupakan pondasi dari karakter
yang lain.

metafisika. Perbedaan cara pandang serta keyakinan
terhadap status ontologis ini telah menimbukan
perbedaan yang cukup signifikan di antara kedua
sistem epistimologi tersebut dalam masalah-masalah
yang menyangkut soal klasifikasi ilmu dan metodemetode ilmiah.
Perbedaan pada sisi lain, seperti dari sudut
pendidikan ternyata Barat melihat anak didik sebagai
manusia yang merdeka dan memiliki kebebasan
dan sementara Islam memandang manusia sebagai
makhluk Tuhan dan sosial yang memiliki potensi
sesuai dengan fitrahnya. Akan tetapi, Barat lebih
mengedepankan akal dengan mengenyamping kalbu.
Artinya ilmu pengetahuan hanya merupakan teoriteori inderawi yang dapat diamati, diteliti serta
dibuktikan saja. Oleh karena itu, tugas utama sebuah
epistimologi adalah menunjukkan bagaimana ilmu
itu mungkin secara filosofis. Dan, merupakan tugas
filsafat ilmu pengetahuan untuk menuntun bahwa
pengetahuan itu mungkin secara filosofis. Untuk
islamisasi ilmu pengetahuan dan pendidikan sangat
perlu kembali mengintegrasikan antara al-kitab,
al-huda, dan al-‘ilma atau agama-etika-teknologi,
sebagai yang telah dilakukan para ilmuan muslim
pada abad pertengahan.
Berdasarkan
pemaparan
tersebut
mempengaruhi terhadap pemikiran Diane Tillman
dalam merumuskan Nilai –nilai dalam pendidikan
karakter. Karakter yang diunggulkan dan ditekankan
pertama kali diajarkan kepada anak adalah nilai
Kedamaian. Dikarenakan Perkara kekerasan menjadi
masalah serius pada kehidupan masa kini. Kekerasan
ini bersumber dan nampak dalam banyak hal yaitu
ketidakadilan, budaya kekerasan yang dianggap
warisan, kompetisi yang membenarkan berbagai
cara, dsb. Namun sebagai orang beriman kita harus
berjuang melawan setiap kekerasan yang terjadi. Kita
harus menghadirkan damai dan memelihara damai.
Agama Islam yang disebarkan dan diajarkan
oleh Nabi Muhammad saw merupakan agama yang
ditujukan demi kesejahteraan dan keselamatan
seluruh umat dan alam. Sesungguhnya perdamaian
merupakan salah satu prinsip dalam Islam yang
ditanam secara mendalam dalam hati kaum muslimin
sehingga menjadi bagian dalam kehidupan mereka.
Islam itu cinta damai. Islam diturunkan oleh Allah swt
ke muka bumi dengan perantaraan seorang Nabi yang
diutus kepada seluruh manusia untuk menjadi rahmat
bagi seluruh alam. Islam bertujuan menciptakan
perdamaian dan keadilan bagi seluruh manusia, sesuai
dengan namanya yaitu al-Islam. Karena itu, Islam
diturunkan bukan untuk memelihara permusuhan
atau menyebarkan dendam kesumat di antara umat
manusia. Islam justru memerintahkan kita memiliki
sifat pemaaf, namun tetap memperhatikan agar
kejahatan tetap diberi hukuman setimpal agar tidak
muncul kejahatan lain. Islam memerintahkan agar
manusia selalu berbuat baik, sekalipun terhadap
orang yang jahat kepadanya, Islam memerintahkan
manusia berendah hati, namun jangan melupakan

PERBEDAAN KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER
DIANE TILLMAN DAN ISLAM

Di sisi lain, keduanya memiliki orientasi
pemahaman berbeda terhadap pendidikan karakter
sehingga salah satu unit dalam masing-masig
pendidikan karakter dalam pemaparan dua tokoh
tersebut berbeda. Perbedaan metodologi Diane
Tillman dan Islam dari sudut keilmuan terletak
pada peletakan status ontologi dan epistimologi
pengetahuan. Kalau Diane Tillman karena dipengaruhi
oleh Metodologi pemikiran barat akhirnya cenderung
menolak status ontologis objek-objek metafisika
dan lebih memusatkan perhatiannya pada objekobjek fisik (positivistik), epistimologi Islam masih
mempertahankan status ontologis yang tidak
hanya objek-objek fisika, tetapi juga objek-objek
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harga diri. Namun, Islam melarang bersikap lemah
dan meminta damai dalam peperangan ketika belum
mencapai tujuan.
		
Berdasarkan hal tersebut nampak
jelas bahwa nilai tauhid yang dapat mewarnai nilainilai yang lain dapat menjadi karakter yang utama
yang akan melahirkan karakter lain tak terkecuali
Karakter Kedamaian. Tauhid menempati kedudukan
sentral dan esensial dalam islam, tauhid berarti
komitmen manusia kepada Allah sebagai fokus dari
seluruh rasa hormat, rasa syukur, dan sebagai satusatunya sumber nilai dalam islam.
Dalam konteks pengembangan umat, tauhid
berfungsi mentransformasikan setiap individu yang
meyakininya menjadi manusia yang lebih ideal dalam
arti memiliki sifat-sifat mulia yang membebaskan
dirinya dari setiap belenggu sosial, politik, ekonomi,
dan budaya. 1. Memiliki komitmen utuh pada
Tuhannya. Ia akan berusaha secara maksimal untuk
menjalankan pesan dan perintah Allah sesuai dengan
kadar kemampuannya, 2. Menolak pedoman hidup
yang datang bukan dari Allah, 3. Bersikap progresif
dengan selalu melakukan penilaian terhadap kualitas
kehidupannya, adat istiadatnya, tradisi dan paham
hidupnya, 4. Tujuan hidupnya amat jelas. Ibadahnya,
kerja kerasnya, hidup dan matinya hanya untuk Allah
semata. Ia tidak akan terjerat ke dalam nilai-nilai
palsu atau hal-hal tanpa nilai sehingga tidak pernah
mengejar kekayaan, kekuasaan dan kesenangan
hidup sebagai tujuan. Sebaliknya, hal-hal tersebut
hanyalah sebagai sarana mencapai keridlaan Allah
dan 5.   Memiliki visi yang jelas tentang kehidupan
yang harus dibangunnya bersama manusia lain ,
suatu kehidupan yang harmonis antara manusia dan
Tuhannya. (Nur dan Suwaid, 2010)
Jika Masing-masing individu memiliki sifat
dengan ketentuan tersebut, maka karakter yang lain
akan tercermin di Dalamnya. Sehingga pondasi utama
yang mendorong tercetaknya budi Pekerti yang baik
adalah nilai tauhid. Dengan pondasi nilai tauhid yang
kokoh maka karakter yang baik akan selalu tercermin
dalam jiwanya dan dapat terinternalisasi dengan baik
dan abadi.
Perbedaan keduanya hanya disebabkan oleh
sudut pandang yang berbeda dalam metodologi
berfikir. Sehingga produk pemikiran mereka memiliki
ciri khas yang berbeda. Namun pada prinsipnya
Keduanya sama –sama mendukung pentingnya
pendidikan karakter sedini mungkin, sehingga
pendidikan Karakter dapat diajarkan dari buaian Ibu
dan dapat terus diamalkan dan diprkatekkan hingga
liang lahat menjadi Rumah terakhir mereka.
Berikut ini tabel persamaan dan perbedaan
konsep pendidikan karakter Perspektif Diane Tillman
dan Islam:

Hasil

Objek

Diane
Tillman

Konsep
Dasar

Olah Hati
(Spiritual
a
n
d
e mot i on a l
a. Tanggung
Jawab
b
.
Kejujuran

Nilai
–
N i l a i
Karakter
Sumber
Inspirasi
T i t i k
tekan

C o r a k
pemikiran

Realitas
Sosial

a. Imajinasi
b. Latihan
Reflexi/
Fokus
c. Ekspresi
Seni
d. Aktivitas
Objek Fisik

Islam
Olah Hati
(Spiritual
a n d
emotional
a
.
Tanggung
Jawab
b
.
Kejujuran
Al-Qur`an
d a n
Hadist
Nabi
a

.

O b j e k
metafisik

KESIMPULAN
Berdasarkan latar belakang masalah yang
telah diungkapkan di Awal Penelitian dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut: Pemikiran Diane Tillman
tertuang dalam karya besarnya yaitu Living Values:
An Educational Program (LVEP) memunculkan
terdapat 12 butir nilai karakter, diantaranya adalah a.
Kedamaian, b. Penghargaan: menghargai diri sendiri
maupun orang lain, c. Cinta: kasih dan berbagi,
d. Toleransi, f. Tanggung jawab, g. Kerja sama, h.
Kerendahan Hati, i. Kejujuran, j. kesederhanaan, j.
Kebebasan dan k. Persatuan. Pendidikan karakter
perspektif Islam diantaranya Berdasarkan pemaparan
di atas, dapat diketahui bahwa nilai karakter
perspektif Islam adalah
a.Tauhid, b. Adab, c.
Tanggung Jawab, d. Caring-Peduli, e. Bermasyarakat,
f. Shiddiq (Integritas), g. Amanah (Akuntabilitas, h.
Fathonah (Kapabilitas dan i). Tabligh dan Pemikiran
pendidikan karakter perspektif Diane Tillman dan
Islam memiliki beberapa kesamaan dalam konsep
dasar dalam pendidikan karakter dan perbedaan
dalam hal corak pemikiran dimana Diane Tillman
terlihat Objek Fisik (Positivistik) sedangkan Islam
cenderung Objek metafisik.
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PENDIDIKAN BERWAWASAN KARAKTER PADA PENDIDIKAN NON FORMAL
Sugito
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Paiton, Probolinggo, Indonesia

ABSTRACT: Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan

pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik,
warga masyarakat dan warga negara yang baik. Oleh karena itu, hakikat pendidikan karakter dalam
konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa
Indonesia sendiri, yang bertujuan membina kepribadian generasi muda. Keterlibatan dari semua
pihak dalam pendidikan mengakibatkan lahirnya tanggungjawab bersama dalam penyelenggaraan
pendidikan. Dalam hal ini pendidikan nonformal mempunyai lapangan yang lebih luas, sejak anak
dilahirkan sampai ia menemui azalnya. Oleh karenanya fungsi pendidikan nonformal juga semakin
luas dalam membentuk kepribadian seseorang. Karena kepribadian itu adalah suatu kesatuan yang
dirangkul dari sejak terbentuknya perangkat hidup, jasmani, dan rohani. Dalam arti membentuk
manusia yang terampil dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya atau menekankan terhadap
pengembangan bakat dan minat anak, sehingga nantinya pendidikan nonformal itu mempunyai arti
yang penting bagi generasi penerus dalam mempersiapkan arti kehidupan bangsa, bernegara bahkan
yang paling esensi adalah kehidupan beragama. Sebab agama adalah merupakan pedoman dalam
menata kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.
KEYWORDS: Pendidikan, Karakter, Non-Formal

PENDAHULUAN

dan mampu memanfaatkannya untuk kepentingan
sendiri maupun untuk kepentingan manusia
seutuhnya, baik negatif maupun positif. (Mastuhu :
2007)
Hal ini dikarenakan kata kunci globalisasi
adalah kompetensi. Dalam kompetensi, yang keluar
sebagai pemenang adalah yang terbaik dari sisi
pengetahuan, teknologi, jaringan, kualitas produk,
pelayanan, integritas, dan akuntabilitas. Sementara
disisi lain masih banyak manusia yang terlena
dengan menuruti seluruh keinginannya dengan
mengahalalkan berbagai cara yang mengakibatkan
karakter anak bangsa berubah menjadi rapuh, mudah
diterjang ombak, terjerumus dalam trend budaya
yang membuat mereka lupa segalanya, dan tidak
memikirkan akibat yang ditimbulkan. Hal inilah
yang menyebabkan dekadensi moral serta hilangnya
kreativitas dan produktivitas bangsa. Selain itu, ada
fenomena yang patut mendapatkan perhatian khusus
antara lain jumlah kenakalan remaja yang semakin
parah dan dekadensi moral yang banyak terjadi
diberbagai kalangan. Misalnya cara berpakaian yang
kurang sopan, menikmati dunia tempat-tempat
spesial dan menikmati narkoba yang menjadi tren
pada dunia modern ini. Akan tetapi yang paling penting

Globalisasi yang ada di hadapan kita sebagai
sebuah fakta yang tidak bisa diingkari. Revolusi
teknologi, transportasi, informasi, dan komunikasi
menjadikan dunia tanpa batas. Masyarakat dapat
mengetahui sesuatu yang terjadi di belahan benua
lain dengan hitungan detik melalui internet.
Pengetahuan dan teknologi menjadi garda
depan yang harus diprioritaskan dalam era globalisasi.
Globalisasi sudah menembus ke penjuru dunia bahkan
sampai daerah terpencil sekalipun, masuk ke rumahrumah, membombardir pertahanan moral dan agama.
(Asmani : 2011)
Kehadiran globalisasi tentunya membawa
pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif dari
globalisasi antara lain semakin cepatnya penguasaan
teknologi oleh kalangan remaja, meningkatnya
kreatifitas dan mengenal budaya asing sebagai ruang
belajar. Sedangkan pengaruh negatif dari globalisasi
antara lain mendorong para remaja untuk melupakan
aturan-aturan agamanya dan terkikisnya adat dan
budaya lokal. (Ahira : 2016)
Selain itu, globalisasi memberi peluang dan
fasilitas yang luar biasa kepada siapa saja yang mau
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adalah bagaimana nilai moral yang telah ditanamkan
pendidikan mampu berperan sebagai pembebas dari
himpitan kebodohan dan keterbelakangan. Pendidikan
sangat penting sekali dalam upaya membina manusia
mempertahankan keberadaannya di muka bumi
ini. Apalagi pendidikan nonformal yang bersifat
keagamaan, karena pendidikan tersebut merupakan
fenomena kehidupan manusia yang pada akhirnya
diharapkan dapat menemukan jati dirinya sebagai
manusia yang terbaik. Sebagaimana dikatakan oleh
Martin Sardi bahwa: “Di dalam dunia pendidikan
manusia dapat menemukan jati dirinya dan dengan
pendidikan orang mempunyai sikap kritis terhadap
dunia dan kenyataan-kenyataan sekitarnya”. (Sardi :
1981)
Pendidikan baik yang bersifat agama dan
umum merupakan wadah yang efektif dalam
rangka membina, memperbaiki mental, nilai dan
mempercepat pertumbuhan pemikiran manusia. Oleh
karena itu manusia harus mengasah otaknya dengan
ilmu pengetahuan, menggali dan menuntut ilmu
pengetahuan merupakan hal yang sangat penting
bagi setiap masyarakat. Menuntut ilmu adalah suatu
usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang
baik dengan cara melihat (membaca, menelaah,
meneliti dan memperhatikan), mendengar ataupun
menanyakan. Islam memerintahkan dengan tegas
kepada umatnya untuk menuntut segala ilmu. Sebab
dengan ilmu kita dapat hidup teratur, terarah, dan
bergaul dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah
SAW yaitu :

arti kehidupan bangsa, bernegara bahkan yang paling
esensi adalah kehidupan beragama. Sebab agama
adalah merupakan pedoman dalam menata kehidupan
baik di dunia maupun di akhirat.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan
oleh peneliti bahwa permasalahan peserta didik
yang ada di lembaga pendidikan, baik di lembaga
pendidikan formal ataupun nonformal yang ada di
pesantren adalah kurangnya kesadaran terhadap
lingkungan seperti membuang sampah sembarangan,
kurangnya kedisiplinan, terlambat berangkat ke
sekolah, terlambat datang mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler, shalat berjamaah, mengobrol
dengan teman sekelas saat berlangsungnya kegiatan
belajar mengajar. Selain itu, masih ada santri yang
melakukan pelanggaran seperti merokok, keluar
asrama tanpa izin, berpacaran dengan lawan jenis,
membawa telepon genggam dan lain-lain (Observasi
: 2016). Dapat disimpulkan bahwa prilaku tersebut
kurang mencerminkan karakter sebagai peserta didik.
Hal ini berlawanan dengan fungsi dan tujuan
pendidikan bangsa Indonesia yang terdapat dalam
Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (sisdiknas) bahwa pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk mengembangkannya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi waga negara yang demokratis dan bertangung
jawab (UU SISDIKNAS : 2011). Namun tampaknya
pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan
dan pesantren belum sepenuhnya mengarahkan dan
mencurahkan perhatian secara komprenhensif pada
upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.
Maksud dari pendidikan nasional yang telah
dijabarkan diatas ialah agar pendidikan hanya
membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga
berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya
akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang
dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur
bangsa dan agama. Akan lebih ideal apabila mereka
dipersiapkan sebagai kader bangsa atau warga negara
yang benar-benar memiliki karakter baik dan kuat
dalam menghadapi semua masalah yang terjadi
sehingga perlu menyiapkan para lulusan dari lembaga
pendidikan di pesantren setidaknya ada 18 nilainilai pendidikan karakter sebagaimana yang telah
diidentifikasikan oleh Pusat Kurikulum Pengembangan
dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang
bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan
tujuan pendidikan nasional, diantaranya : (1) religius
(2) jujur (3) toleransi (4) disiplin (5) kerja keras (6)
kreatif (7) mandiri (8) demokratis (9) rasa ingin tahu
(10) semangat kebangsaan (11) cinta tanah air (12)
menghargai prestasi (13) bersahabat / komunikatif
(14) cinta damai (15) gemar membaca (16) peduli
lingkungan (17) peduli sosial (18) tanggung jawab.
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Artinya : “Dari Anas Ra, berkata Rasulullah

SAW tuntutlah ilmu pengetahuan sekalipun kenegeri
Cina, maka sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib
atas tiap-tiap muslim, sesungguhnya malaikat
mengembangkan sayapnya bagi orang yang menuntut
ilmu karena suka kepada apa yang ia tuntut”. (Nata
: 2009)
Hadist di atas menjelaskan bahwa orang yang
menuntut ilmu pengetahuan dengan bagaimanapun
caranya merupakan suatu kewajiban bagi setiap
muslim baik laki-laki maupun perempuan. Oleh
karenanya fungsi ilmu pengetahuan juga semakin
luas dalam membentuk kepribadian seseorang.
Karena kepribadian itu adalah suatu kesatuan yang
dirangkul dari sejak terbentuknya perangkat hidup,
jasmani, dan rohani. Dalam arti membentuk manusia
yang terampil dalam mengembangkan potensi yang
dimilikinya atau menekankan terhadap pengembangan
bakat dan minat anak, sehingga nantinya dengan
ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai makna
penting bagi generasi penerus dalam mempersiapkan
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(Kemendiknas : 2011)
Disadari akan pentingnya pendidikan yang
berkarakter, serta aqidah yang kuat keimanannya,
berakhlaq mulia, dengan keseimbangan ilmu agama
yang memadai, maka dihadirkanlah pendidikan
nonformal berbasis pesantren yang dibangun dengan
kecerdasan hati, serta memaksimalkan segenap
potensi kecerdasan manusia, sehingga diharapkan
mampu melahirkan generasi unggul yang beriman
kuat, berakhlak mulia, serta menguasai ilmu
pengetahuan agama. Pendidikan nonformal berbasis
pesantren ini bertujuan untuk melahirkan individu
yang matang dan berkarakter. Hal ini diperkuat oleh
Abd. Rahman, S.Pd.I (Kepala Madrasah Diniyah)
mengatakan bahwa karakter yang dikembangkan
disini melalui mengaji, pengamalan keagamaan, dan
praktik sebagainya. (Rahman : 2016)
Pesantren adalah salah satu lembaga
pendidikan yang dapat membantu terbentuknya
karakter seseorang, pesantren juga mempunyai
kekhasan, terutama dalam fungsinya sebagai institusi
pendidikan, di samping itu pesantren pun menjadi
lembaga dakwah, bimbingan dan perjuangan.
(Haedari : 2006)
Tujuan pendidikan pesantren ialah menciptakan
dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu
kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah
SWT, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat
sebagai pelayanan masyarakat, mandiri, bebas
dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama
atau menegakkan agama Islam dan kejayaan umat
Islam di tengah-tengah masyarakat izzul Islam wal
muslimin (dalam perubahan Islam) dan mencintai
ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian
muslim (Masyhud dan Khusnurdilo : 2005). Hal ini
memperkuat kenyataan bahwa pesantren mempunyai
karakter plural, tidak seragam, dan tak memiliki
wajah tunggal (uni-form) (Wahid : 1999). Sebagai
sebuah model dalam beraksi, karakter masyarakat
pesantren ini penting untuk dikaji dan diungkapkan.

ditumbuhkembangkan
dalam
kepribadian
seseorang sehingga menjadi satu dalam
perilku kehidupan orang itu (Mahbubi :
2012). Dalam definisi ini ada tiga ide pikiran
penting yaitu: proses transformasi nilai-nilai,
ditumbuhkembangkan dalam kepribadian dan
menjadi satu dalam perilaku (Mahbubi : 2012).
Sementara itu, menurut Doni Koesma
A, bahwa pendidikan kakrakter mampu
menjadi penggerak sejarah menuju Indonesia
emas yang dicita-citakan. Dalam pendidikan
karakter, manusia dipandang mampu mengatasi
determinasi di luar dirinya sendiri. Dengan adanya
nilai yang berharga dan layak diperjuangkan,
ia dapat mengatasi keterbatasan yang dimiliki
(Asmani : 2011).
Pendidikan karakter adalah mengajarkan
anak didik berfikir cerdas, mengaktivasi otak
tengah secara alami. Pendidikan karakter juga
dapat diartikan pendidikan budi pekerti plus,
yaitu melibatkan aspek pengetahuan (cognitive),
perasaan (feeling), dan tindakan (action). Tanpa
ketiga aspek tersebut, pendidikan karakter
tidak efektif. pendidikan karakter ditetapkan
secara sistematis dan berkelanjutan dan seorang
anak akan menjadi cerdas emosinya. Karena
kecerdasaan emosi ini merupakan bekal penting
bagi anak untuk meyongsong masa depan
(Asmani : 2011). Dapat disimpulkan bahwa
pendidikan karakter adalah suatu tindakan yang
dapat mebentuk kepribadian yang baik bagi
peserta didik yang ditanamkan dengan nilainilai keagaman, melalui guru, orang tua dan
lingkungan sekitar.
Pendidikan karakter memiliki esensi dan
makna yang sama dengan pendidikan moral dan
pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk
pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik,
warga masyarakat dan warga negara yang baik.
Oleh karena itu, hakikat pendidikan karakter
dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah
pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari
budaya bangsa Indonesia sendiri, yang bertujuan
membina kepribadian generasi muda (Gunawan
: 2012).
Pendidikan karakter berpijak pada
karakter dasar manusia yang bersumber dari
nilai moral universal (bersifat absolut ) agama.
Pendidikan karakter memiliki tujuan yang pasti,
apabila berpijak pada nilai - nilai karakter
dasar. Menurut para ahli psikolog, beberapa
nilai karakter dasar disebut antara lain cinta
kepada Allah SWT dan ciptaan-Nya (alam dengan
seisinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan
santun, kasih saying, peduli dan kerja sama,
percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang
menyerah, keadilan kepemimpinan, baik dan
rendah hati, toleransi, cinta damai, serta cinta
persatuan (Asmani : 2011).

HAKIKAT PENDIDIKAN KARAKTER
1. PENGERTIAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pendidikan karakter ialah proses kultur
dalam individu dan masyarakat sehingga
menjadi beradab. Dalam pendidikan tidak hanya
sarana transfer ilmu pengetahuan saja, akan
tetapi sebagai sarana proses pengkulturan dan
penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisai). Anak
harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh
dimensi dasar kemanusiaan. Tujuan pendidikan
ialah membentuk kepribadian, kemandirian,
keterampilan sosial dan berkarakter. Oleh
sebab itu, berbagai program dirancang dan
diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan tersebut, terutama dalam rangka
pembinaan karakter. (Mahbubi : 2012)
Pendidikan karakter adalah sebuah
proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk
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2. PROSES PENDIDIKAN KARAKTER

untuk memahami, maka bersikap adalah
mempertahankan prinsip dan menujukan
keinginan yang lahir dari dalam secara
bertanggungjawab.
Mengajarkan sikap lebih pada soal
memberikan kedalanan, bulan pada tataran
teoritis. Memang untuk mengajarkan anak
bersikap seorang guru perlu memberikan
pengatahuan sebagai landasan, tetapi
proses pemberian pengetahuan ini harus
ditindaklajuti dengan contoh nyata.
3) Moral Doing/ Acting
Moral Acting ialah sebagai outcome
akan dengan mudah muncul dari peserta
didik. Sementara, karakter atau tabiat
yang langsung disetir dari otak, ketika
tahapan tersebut perlu disuguhkan kepada
peserta didik maka perlu melalui caracara yang logis, rasional dan demokratis.
Sehingga perilaku yang muncul benar-benar
berkarakter (Majid : 2011).
Untuk memberikan manfaat kepada
orang lain tentulah harus mempunyai
kemamapuan
atau
kompetensi
dan
keterampilan. Hal inilah yang menjadi
perhatin semua kalangan, baik pendidik,
orang tua, maupun lingkungan sekitarnya
agar proses pembelajaran diarahkan pada
proses pembentukan kompetensi agar
peserta didik dapat member manfaat baik
untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Proses pembentukan karakter tidak
mudah dilakukan, oleh karena itu dibutuhkan
suatu lembaga pendidikan atau lembaga sosial
yang menangani secara khusus pembentukan
karakter pada anak. Pendidikan yang mengawali
pembentukan karakter tersebut antara lain
dapat dilakukan di Pondok Pesantren yang
memadukan antara pendidikan umum dan nilainilai agama. Nilai-nilai agama memang tidak
selalu memiliki kualifikasi nilai moral yang
mengikat semua orang, namun nilai-nilai agama
dapat menjadi dasar kokoh bagi individu dalam
kerangka perkembangan kehidupan moralnya.
Sebab, ada nilai-nilai agama yang selaras dengan
nilai-nilai moral.
Dalam pendidikan karakter menuju
terbentuknya akhlak mulia dalam diri setiap
santri/peserta didik terdapat tiga komponen
yang baik (Components of good character),
yaitu:
1) Moral Knowing
Tahapan ini merupakan langkah
pertama dalam pendidikan karakter.
Tahapan ini bertujuan dorientasikan pada
penguasaan pengetahuan tentang nilainilai. Peserta didik harus mampu:
a. Membedakan nilai-nilai akhlak mulia
dan akhlak tercela serta nilia-nilai
universal
b. memahami secara logis dan rasional
c. mengenai sosok Nabi Muhammad SAW.
Sebagai figure teladan akhlak mulia
melalui hadist-hadist dan sunnahnya
(Majid : 2011).
2) Moral Loving
Moral Loving merupakan penguatan
aspek emosi peserta didik menjadi manusia
berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan
bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan
oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan
jadi diri, yaitu:
a. percaya diri (self esteem)
b. kepekaan terhadap derita orang lain
(emphaty)
c. cinta kebenaran (loving the good)
d. pengendalian diri (self control)
e. kerendahan hati (humility) (Majid :
2011).
Bersikap adalah merupakan wujud
keberanian untuk memilih secara sadar.
Setelah itu ada kemungkinan ditinjaklajuti
dengan mempertahankan pilihan lewat
argumentasi yang bertanggung jawab kukuh
dan bernalar. Bersikap haruslah disertai
strategi belajar-mengajar yang sudah
didahului oleh konsep bermain dan belajar.
Apabila bermain memebrikan kebebasan
dan belajar mengajak seorang anak

3. METODOLOGI PENDIDIKAN KARAKTER
Pendidikan karakter dapat diartikan
sebagai integral dan utuh mesti
juga menentukan metode yang akan
dipakai, sehingga tujuan pendidikan karakter
akan semakin terarah dan efektif. Untuk
mencapai itu semua perlulah berbagai metode
yang membantu pendidikan karakter yang ideal
dan sesuai dengan tujuannya (Zubaedi : 2012).
Istilah metode secara sederhana sering
diartikan ialah cara yang cepat dan tepat.
Pemakaian kata cepat dan tepat sering
diungkapkan dengan istilah efektif dan efisien.
Maka metode dipahami sebagai cara yang paling
efektif dan efisien dalam mengajarkan suatu
materi pengajaran. Pengajaran yang efektif
artinya pengajaran dapat dipahami peserta
didik secara sempurna. Sedangkan pengajaran
yang efisien adalah pengajaran yang tidak
memerlukan waktu dan tenaga yang banyak.
Metode adalah suatu jalan yang diikuti
untuk memberikan pemahaman kepada peserta
didik dalam segala macam pelajaran. Sedangkan
metode menurut al-Syaibani adalah sebagai
cara-cara yang praktis yang menjalankan
tujuan-tujuan dan maksud pengajaran. Metode
pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang
digunakan untuk mengimplementasikan rencana
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yang disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan
praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Terdapat beberapa metode pembelajaran yang
dapat digunakan untuk mengimplementasikan
pembalajaran, di antaranya :
a) Metode Qishah atau Cerita
Kisah berasal dari kata qashshayaqushshu-qishshatan,
artinya
ialah
potongan berita yang diikuti dan pelacak
jejak. Menurut al-Razzi, kisah merupakan
peneluran terhadap kejadian masa lalu.
Dalam pelaksanaan pendidikan karakter
disekolah ataupun diluar sekolah, kisah
sebagai metode pendukung pelaksanaan
pendidikan memiliki peranan yang sangat
penting, karena dalam kisah-kisah terdapat
berbagai keteladanan dan edukasi.
b) Metode Diskusi
Diskusi adalah suatu pertukaran
pikiran (sharing of opinion) antara dua orang
atau lebih yang bertujuan memperoleh
kesamaan pandangan tentang suatu
masalah yang dirasakan bersama. Dalam
pembelajaran metode diskusi terdiri dari
dua macam yaitu, diskusi kelas dan diskusi
kelompok. Diskusi kelas pada umumnya
dipimpin oleh guru, karena guru dianggap
punya kompetensi dan pengetahuan yang
luas serta punya otoritas. Sedangkan
diskusi kelompok dapat berupa kelompok
kecil yang beranggotakan 2-6 orang, atau
kelompok yang lebih besar dan anggtonya
dapat mencapai 20 orang.
c) Metode Keteladanan
Dalam penanaman karakter kepada
peserta didik disekolah, keteladanan
merupakan metode yang sangat efektif dan
efisien. Karena peserta didik (terutama siswa
pada usia pendidikan dasar dan menengah)
pada
umumnya
memang
cenderung
meneladani guru atau pendidiknya. Hal ini
memang secara psikologis peserta didik
memang senang meniru, tidak saja yang
baik, bahkan terkadang yang jelaknya
pun mereka tiru. Keteladanan merupakan
faktor mutlak yang harus dimiliki oleh guru.
Dalam pendidikan karakter, keteladanan
yang dibutuhkan oleh guru berupa konsisten
dalam menjalankan perintah agama dan
menjauhi
larangan-Nya.
Keteladanan
guru sangatlah penting demi efektivitas
pendidikan karakter. Tanpa keteladanan,
pendidikan karakter kehilangan ruhnya
yang paling esensial, hanya slogan,
kamuflase, fatamorgana dan kata-kata
negatif. Keteladanan memang menjadi
salah satu hal klasik bagi berhasilnya
sebuah tujuan pendidikan karakter. Guru
dalam bahasa jawa berarti digugu lan ditiru
(menjadi pedoman dan patut untuk ditiru).

Guru merupakan bagian dari penggerak
jiwa bagi pendidikan karakter, sebab guru
(mayoritas) menentukan karakter peserta
didik. Indikasi adanya keteladanan dalam
pendidikan karakter ialah model peran
dalam insan pendidik (guru, staf, karyawan,
kepala sekolah, pengurus perpustakaan)
yang dapat diteladani oleh peserta didik
(Koesoema).
Menurut Suwandi, bahwa pendekatan
modeling, keteladanan (uswah) yang
dilakukan oleh guru lebih tepat digunakan
dalam pendidikan karakter di sekolah. Hal ini
mengingatkan bahwa karakter merupakan
perilaku behavior, tidak hanya pengetahuan
saja yang dapat diinternalisasikan oleh
peserta didik maka harus ada sebuah
keteladanan.
d) Motode Pembiasaan
Pembiasaan adalah sesuatu yang
disengaja dilakukan secara berulang-ulang
agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan.
Metode pembiasaan (habituation) ini
berintikan pengalaman. Kebiasaan adalah
pengulangan. Pembiasaan menempatkan
manusia sebagai sesuatu yang istimewa,
yang dapat menghemat kakuatan, karena
akan menjadi kebiasaan yang melakat dan
spontan, agar kegiatan dapat dilakukan
dalam setiap pekerjaan. Oleh karenanya,
metode ini sangat efektif dalam rangka
pembinaan karakter dan kepribadian santri/
peserta didik (Gunawan : 2012).
Metode pembiasaan ini bertujuan
untuk membiasakan peserta didik berprilaku
terpuji, disiplin dan giat belajar, kerja
keras dan ikhlas, jujur dan tanggungjawab
atas segala tugas yang dilakukan. Hal ini
perlu dilakukan oleh guru dalam rangka
pembentukan karakter untuk membiasakan
peserta didik melakukan prilaku terpuji
(akhlak mulia) (Gunawan : 2012).
Pendidikan
dengan
pembiasaan
menurut Mulyasa dapat dilaksanakan
secara terprogram dalam pembelajaran
atau dengan tidak terprogram dalam
kegiatan sehari-hari. Kegiatan pembiasaan
dalam pembelajaran secara terprogram
dapat dilaksanakan dengan perencanaan
khusus dalam kurun waktu tertentu, untuk
mengembangkan pribadi peserta didik
secara individu dan kelompok.
Adapun
kegiatan
pembiasaan
peserta didik yang dilakukan secara tidak
terprogram dapat dilaksanakan dengan
cara-cara berikut:
1. Kegiatan rutin, yaitu pembiasaan
yang dilakukan secara terjadwal,
seperti shalat berjamaah, shalat
dhuha bersama, upacara, senam,
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memelihara kebersihan diri sendiri
dan lingkungan sekolah dan kegiatan
yang lainya.
2. Kegiatan yang dilakukan secara
spontan,
ialah
pembiasaan
yang dilakukan tidak terjadwal
dalam kejadian khusus, misalnya
pembentukan prilaku memberi salam,
membuang sampah pada tempatnya,
melakukan antre dan sebagainya.
3. Kegiatan dengan keteladanan, ialah
pembiasaan dalam bentuk perilaku
sehari-hari, seperti berpakaian rapi,
berbahasa yang baik dan santun,
rajin membaca, memuji kebaikan
atau kebersihan orang lain, datang
ke sekolah dengan tepat waktu dan
sebagainya (Gunawan : 2012).
Dalam
pelaksanaan
pendidikan
karakter, pembiasaan santri/peserta didik
akan lebih efektif jika ditunjang dengan
keteladanan dari tenaga pendidik. Oleh
karenanya, metode pembiasaan ini tidak
terlepas dari keteladanan. Dimana ada
pembiasaan disana ada keteladanan.
Kebiasaan yang dilakukan secara terus
menerus yang dalam teori pendidikan akan
membentuk karakter.

kemampuannya;
c. Mendapatkan beasiswa bagi yang
berprestasi yang orang tuanya tidak
mampu membiayai pendidikannya;
d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi
mereka yang orang tuanya tidak mampu
membiayai pendidikannya;
e. Pindah ke program pendidikan pada jalur
dan satuan pendidikan lain yang setara;
f. Menyelesaikan
program
pendidikan
sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing dan tidak menyimpang dari
ketentuan batas waktu yang ditetapkan
(UU RI 2003).

5. URGENSI PENDIDIKAN KARAKTER
Berbicara masalah karakter tidak dapat
terlepas dari masalah kepribadian seseorang,
meskipun pada dasarnya berbeda antara
kepribadian dan karakter. Karakter tidak dapat
diwariskan, tidak dapat dibeli dan tidak bisa
ditukar dengan sesuatu apapun. Kepribadian
seseorang bukan karakter, karena setiap orang
mempunyai kepribadian yang berbeda-beda.
Setiap kepribadian itu memiliki kelemahan
dan kelebihan satu sama lain, sehingga setiap
manusia yang belajar melalui proses pendidikan
untuk mengatasi dan memperbaiki kelemahannya
akan memunculkan kebiasaan positif yang baru,
maka inilah yang disebut dengan karakter.
Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, adab,
atau ciri kepribadian seseorang yang terbentuk
dari hasil internalisasi berbagai nilai kebajikan
(virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai
landasan berpikir, bersikap, dan bertindak. Oleh
karena itu, pendidikan karakter memiliki peran
penting dalam membangun dan mengembangkan
kepribadian siswa menjadi lebih baik atau
berakhlakul karimah.
Karakter itu harus dibangun dan
dikembangkan setiap insan secara terus
menerus melalui suatu proses pendidikan
yang berkelanjutan, sehingga setiap orang
bertanggung jawab atas karakternya sendiri.
Setiap orang mempunyai kontrol kendali
terhadap karakternya, dalam artian bahwa
seseorang tidak dapat menyalahkan orang
lain atas baik buruknya karakter yang dimiliki,
karena tugas dan tanggung jawab membangun
atau mengembangkan karakter adalah tanggung
jawab personal.

4. STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER
Pendidikan yang diterapkan di sekolahsekolah maupun diluar sekolah juga menuntut
untuk
memaksimalkan
kecakapan
dan
kemampuan kognitif. Dengan pemahaman seperti
itu, sebenarnya ada hal lain dari peserta didik
yang tak kalah penting yang tanpa kita sadari
telah terabaikan.Yaitu memberikan pendidikan
karakter pada peserta didik. Pendidikan
karakter penting artinya sebagai penyeimbang
kecakapan kognitif. Beberapa kenyataan yang
sering kita jumpai bersama, seorang pengusaha
kaya raya justru tidak dermawan, seorang
politikus malah tidak peduli pada tetangganya
yang kelaparan, atau seorang pendidik justru
tidak prihatin melihat anak-anak jalanan yang
tidak mendapatkan kesempatan belajar di
sekolah. Itu adalah bukti tidak adanya
keseimbangan antara pendidikan kognitif
dan pendidikan karakter. Maka menjadi penting
adanya strategi dalam pendidikan karakter
terhadap peserta didik.
Di
dalam
Undang-Undang
Sistem
Pendidikan Nasional Bab V Pasal 12 ayat 1
bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan
pendidikan berhak:
a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai
dengan agama yang dianutnya dan diajar
kan oleh pendidik yang seagama;
b. Mendapatkan pelayanan pendidikan
sesuai dengan bakat, minat, dan

6. PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS ISLAMI
Pendidikan karakter dalam Islam tersimpul
dalam akhlak pribadi Rasullah SAW. Dalam pribadi
Rasul, bersemi nilai-nilai akhlak yang mulia
dan agung. Perlu disadari keteladanan adalah
sebuah pendekatan yang paling ampuh. Tanpa
ada keteladanan, yang disampaikan seorang
pendidik tidak akan membekas pada diri santri/
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peserta didik. Oleh karenanya, pendidik harus
mampu memberikan contoh dan keteladanan
baik bagi santri/peserta didik.
Untuk mendapatkan pendidikan karakter
tidak hanya pada jalur pendidikan formal saja,
akan tetapi juga perlu adanya pendidikan
nonformal dan informal. Secara psikologis dan
sosial kultur bahwa pembentukan karakter
dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh
potensi individu manusia (kognitif, afektif dan
psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial
kultural (keluarga, sekolah dan masyarakat)
dan berlangsung sepanjang hayat. Penerapan
pendidikan karakter harus sejalan dengan
orientasi pendidikan. Pola pembelajarannya
dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai
moral tertentu dalam diri anak yang bermanfaat
bagi perkembangan pribadinya sebagai makhluk
individual sekaligus sosial.
Oleh karena itu pendidikan karakter
melalui orientasi pembelajaran di sekolah lebih
ditekankan pada keteladanan, pembiasaan,
inspirator, motivator dan evaluator dalam nilai
pada kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di
masyarakat. Pembiasaan yang dimaksud adalah
pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan
untuk selalu jujur, tolong menolong, toleransi,
malu berbuat curang, malu bersikap malas,
malu membiarkan lingkungannya kotor, karena
karakter tidak terbentuk secara instan, akan
tetapi harus dilatih secara terus menerus dan
proporsional agar mencapai bentuk karakter
yang ideal (Gunawan : 2012).

bagi generasi penerus dalam mempersiapkan
arti kehidupan bangsa, bernegara bahkan yang
paling esensi adalah kehidupan beragama.
Sebab agama adalah merupakan pedoman dalam
menata kehidupan baik di dunia maupun di
akhirat.

2. TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN
NONFORMAL
Pada
dasarnya
tujuan
pendidikan
nonformal tidak menyimpang dari tujuan
pendidikan Nasional, yaitu meningkatkan
kualitas manusia Indonesia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sebagaimana dikatakan oleh Martin Sardi bahwa:
“Di dalam dunia pendidikan manusia dapat
menemukan jati dirinya dan dengan pendidikan
orang mempunyai sikap kritis terhadap
dunia dan kenyataan-kenyataan sekitarnya”
(Sardi : 1981). Pendidikan nonformal sangat
penting sekali dalam upaya membina manusia
mempertahankan keberadaannya di muka
bumi ini. apalagi pendidikan nonformal yang
bersifat keagamaan, karena pendidikan tersebut
merupakan fenomena kehidupan manusia yang
pada akhirnya diharapkan dapat menemukan
jati dirinya sebagai manusia yang terbaik.
Di samping itu ada juga pendidikan
nonformal yang bersifat umum seperti kursus,
perkumpulan kesenian, perkumpulan olah raga,
training dan lainnya, yang pada gilirannya nanti
semua aktivitas pada kegiatan pendidikan
nonformal akan dapat membina jiwa dan
rohaninya untuk selalu mengarahkan kepada
jalan kebaikan. Apalagi pendidikan yang digali
dan diperolehnya diiringi dengan pendidikan
agama maka akan menumbuhkan kekuatan iman
dan ketakwaan yang tidak goncang dan kacau.
Sebagaimana ungkapan oleh Muhammad TH yang
mengutip pendapat Eristen mengatakan bahwa
: “Science without religion is blind and religion
without science is lame” (Muhammad : 1984).
Maksud dari ungkapan di atas memberikan
pengertian bahwa ilmu pengetahuan tanpa
diiringi dengan keyakinan dalam beragama
adalah buta, dan sebaliknya keyakinan beragama
saja tanpa menguasai ilmu pengetahuan
adalah pincang. Keberadaan ilmu pengetahuan
membutuhkan keseimbangan, oleh karena itu
pembinaan ilmu dan agama bagi seseorang
khususnya remaja sangat penting sekali dalam
mengatasi kegelisahan dan kegoncangan
jiwanya. Hal ini juga dijelaskan oleh Zakiah
Darajat bahwa : “kepercayaan remaja kepada
Tuhan kadang-kadang sangat kuat akan tetapi
kadang-kadang menjadi ragu dan berkurang
yang terlihat pada cara ibadahnya yang
kadang-kadang rajin dan kadang-kadang malas
(Darajat : 1979). Remaja merupakan bagian dari
masyarakat dalam mengajarkan ajaran dalam

HAKIKAT PENDIDIKAN NONFORMAL
1. PENGERTIAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Pendidikan nonformal adalah merupakan
pendidikan (pada umumnya) di luar sekolah
yang secara potensial dapat membantu, dan
menggantikan pendidikan formal dalam aspekaspek tertentu, seperti pendidikan dasar atau
keterampilan kejuruan khusus (Hasan : 1994).
Keterlibatan
dari
semua
pihak
dalam pendidikan mengakibatkan lahirnya
tanggungjawab bersama dalam penyelenggaraan
pendidikan. Dalam hal ini pendidikan nonformal
mempunyai lapangan yang lebih luas, sejak anak
dilahirkan sampai ia menemui azalnya. Oleh
karenanya fungsi pendidikan nonformal juga
semakin luas dalam membentuk kepribadian
seseorang. Karena kepribadian itu adalah suatu
kesatuan yang dirangkul dari sejak terbentuknya
perangkat hidup, jasmani, dan rohani. Dalam
arti membentuk manusia yang terampil dalam
mengembangkan potensi yang dimilikinya atau
menekankan terhadap pengembangan bakat
dan minat anak, sehingga nantinya pendidikan
nonformal itu mempunyai arti yang penting
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kehidupannya seiring dengan kondisi jiwa dan
emosinya terutama melalui pendidikan agama
baik yang bersifat formal mapun pendidikan
agama yang bersifat nonformal. Pendidikan
yang berusaha mengantarkan manusia untuk
menjadi manusia yang terampil, cerdas dan
dewasa disamping merupakan kebutuhan
berfikir dan mengetahui. Pendidikan juga tidak
hanya merupakan alternatif kehidupan saja akan
tetapi menjadi kewajiban sebagai kebutuhan
dasar. Oleh karena itu pendidikan merupakan
suatu yang istimewa bagi setiap kelompok atau
semua tingkat usia. Dalam menciptakan dan
mencerdaskan kehidupan masyarakat, pada
dasarnya pendidikan formal maupun nonformal
yang bersifat keagamaan itu sama kedudukannya
dalam hal sarana dan fasilitasnya. Oleh karena
itu pendidikan agama merupakan salah satu
usaha yang dilakukan untuk membantu seseorang
agar hidup sesuai dengan ajaran Islam (Zuharsini
dkk : 2001).
Tujuan yang dikemukan di atas sejalan
dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah
ayat 35 sebagai berikut:

sekolah (masyarakat). Fungsi pokoknya adalah
menanamkan dan membentuk manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Sebab
hal itu dapat dilaksanakan melalui organisasiorganisasi Islam (Remaja Mesjid dan Pengajian),
yang jelas setiap pendidikan nonformal itu
dilaksanakan untuk menanamkan tiga ranah
dalam pendidikan yaitu : kognitif, afektif, dan
psikomotorik.
Tentang fungsi pendidikan nonformal
tersebut dapat dirinci dengan berlandaskan
kepada tiga bidang pendidikan nonformal yaitu :
1) Fungsi dan Tugas Masyarakat
a. Membina program kegiatan dan
kurikulum latihan masyarakat
b. Mengurus dan membina tenaga
tekhnis
c. Mengurus dan membina sarana
pendidikan masyarakat
2) Fungsi dan Tugas Keolahragaan
a. Membina program olah raga dan
kurikulum pendidikan luar sekolah
(PLS)
b. Mengurus tenaga dan tekhnisinya
dan sarana prasarananya
3) Fungsi dan tugas Generasi Muda
Membina program kegiatan dan
kurikulum latihan kepemudaan
Mengurus dan membina tenaga-tenaga
tekhnis
kegiatan
pembinaan
generasi muda termasuk sarana
(Ahmad dan Uhbiyati : 1991).

ِ َّ
َين َآمنُوا ا�تَُّقوا اللَّهَ َوا�بْ�تَغُوا إِلَْي ِه الْ َو ِسيلَة
َ يَا أَ�يَُّها الذ
ِ وج
اه ُدوا يِف َسبِيلِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم �تُْفلِ ُحو َن
ََ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
bertaqwalah kepada Allah SWT dan carilah jalan
yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya dan
berjihadlah di jalan Allah SWT supaya kamu
mendapat keberuntungan”. (QS, Al-Maidah : 35)
(Departemen Agama RI : 1989).

Oleh sebab itu dalam menyajikan meteri
pelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat. Keberadaan pendidikan nonformal
memang sangat dibutuhkan sekali di masyarakat
karena mempunyai fungsi dan peranan yang
besar bagi orang dewasa dan anak-anak. Dengan
pendidikan nonformal memungkinkan sekali
orang-orang dewasa atau anak-anak untuk
dapat menimba dan menggali ilmu pengetahuan
yang luas sekali dan dapat berguna bagi
dirinya, keluarga dan masyarakat luas sebagai
satu lingkungan budaya. Sedangkan peranan
pendidikan nonformal sangat besar artinya
meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara
luas.

Keberadaan pendidikan agama memang
mencakup segala aspek kehidupan manusia,
karena pendidikan agama tidak terbatas dalam
mencapai akhirat semata, tetapi juga kehidupan
dunia. Tujuan pendidikan agama akan dapat
menemukan dan membina hidup damai dan
sejahtera. Sebab pendidikan agama yang
diberikan akan dapat menimbulkan nilai-nilai
kebajikan dan akhlak yang mulia dalam diri
seseorang. Kedudukan pendidikan agama yang
melahirkan nilai-nilai kebajikan dan akhlak yang
mulia sangat penting sekali dalam kehidupan,
sebab mengantarkan kepada kehidupan dunia
dan akhirat yang penuh dengan kedamaian dan
kesejahteraan.
Keberadaan pendidikan agama secara
formal berfungsi untuk membentuk manusia
yang bertaqwa dan beriman kepada Allah SWT
yang diberikan lewat jalur pendidikan dalam
suatu lembaga persekolahan. Sementara itu
pendidikan agama nonformal membentuk
manusia yang bertaqwa dan beriman yang
diberikan lewat jalur lembaga pendidikan di luar

3. JENIS-JENIS PENDIDIKAN NONFORMAL
Pendidikan nonformal meliputi: (a)
pendidikan kecakapan hidup (b) PAUD (c)
pendidikan
kepemudaan
(d)
pendidikan
pemberdayaan perempuan (e) pendidikan
keaksaraan (f) pendidikan keterampilan (g) dan
pelatihan kerja.
M. Arifin menyebutkan bidang pendidikan
nonformal meliputi :
1. Pendidikan masyarakat
2. Keolahragaan
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3. Pembinaan generasi muda (Ahmad dan
Uhbiyati : 1991).

dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama
untuk tempat menginap santri. Santri tersebut
berada dalam komplek yang juga menyediakan
masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar
dan kegiatan keagamaan lainnya. Komplek ini
biasanya di kelilingi oleh tembok untuk dapat
mengawasi keluar masuknya para santri sesuai
dengan peraturan yang berlaku (Dhofier : 1985).
Secara lebih luas pesantren bukan hanya
sebagai lembaga pendidikan Islam dengan adanya
kiai, santri, asrama dan lain-lain akan tetapi
pondok pesantren merupakan entitas budaya
yang mempunyai implikasi terhadap kehidupan
sosial yang melingkupinya (Umiarso dan Zazin :
2011). Dalam penegasan lain pondok pesantren
merupakan lembaga multi-fungsional yang tidak
hanya berkutat pada perkembangan pendidikan
Islam, namun juga sangat berperan bagi kemajuan
pembangunan lingkungan sekitar (Ziemek :
1986). Pondok pesantren merupakan dua istilah
yang menunjukkan kepada pengertian yang
sama. Suku jawa biasanya menggunakan istilah
pondok/pesantren dan sering menyebutnya
sebagai pondok pesantren. Daerah Sumatra
Barat menyebut pondok pesantren dengan
Surau, Aceh denngan Meunasah, Rangkang, dan
Dayah (Haidar dan Dauly : 2001).
Mengacu pada pendapat para ahli di atas,
pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam
asli Indonesia yang memiliki banyak sebutan
seperti surau, meunasah, dayah, dan rangkang,
yang didalamnya terdapat asrama sebagai tempat
tinggal santri dan sekalligus dipergunakan untuk
proses belajar mengajar.

4. STRATEGI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
NONFORMAL
Strategi, artinya cara mengatur kegiatan
belajar atau keaktifan siswa untuk belajar
dengan menggunakan cara-cara tertentu yang
telah di pelajari sebelumnya (Shalahuddin :
1986). Strategi penting adalah peran fasilitator
dan tutor sebagai orang yang berhadapan
langsung dengan santri/peserta didik mampu
menyisipkan nilai-nilai pendidikan karakter
berdasarkan keagamaan agar santri/peserta
didik dapat menjiwai apa yang mereka lakukan
sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian
terhadap Tuhan. Secara umum pendidikan
nonformal banyak ditemukan pada masyarakat
yang dilaksanakan secara fleksibel tidak terikat
secara ketat terhadap peraturan-peraturan
misalnya pada pendidikan yang bersifat kursus,
training pada sistem organisasi, kegiatan
pengajian remaja mesjid, ceramah agama,
pesantren kilat, dan kegiatan belajar Fiqih
bersama dengan teman di rumah. Semuanya
adalah merupakan bentuk dari pendidikan
nonformal. Dalam proses pelaksanaannya,
pendidikan nonformal disesuaikan dengan
keadaan santri/peserta didiknya agar dapat
memperoleh hasil yang memuaskan atau
yang lebih baik untuk menjadikan seseorang
mempunyai ilmu pengetahuan yang paripurna.

C. HAKIKAT PONDOK PESANTREN

2. BENTUK PENDIDIKAN DI PONDOK
PESANTREN

1. PENGERTIAN PONDOK PESANTREN

Secara
umum
pondok
pesantren
dikategorikan kedalam dua bagian besar yaitu:
Pondok pesantren Salaf (lama) dan pondok
pesantren modern (Khalaf). Pondok pesantren
dalam kategori Salaf (lama) jika sistem
pengajarannya masih menggunakan metode lama
dan belum memasukkan unsur-unsur pendidikan
modern. Pesantren yang bercorak tradisional
ditandai oleh beberapa ciri, yang pertama
menggunakan kitab klasik (kitab kuning) sebagai
inti pendidikannya, kedua kurikulumnya terdiri
atas materi khusus pelajaran agama, ketiga
sistem pengajaran terdiri atas sistem pengajaran
terdiri atas sistem pengajaran individual
(sorogan) dan klasikal (blandongan, wetonan
dan halaqoh) (Umiarso dan Zazin : 2011).
Selanjutnya pondok pesantren yang
modern atau sering disebut dengan pondok
pesantren khalaf adalah pondok pesantren
yang
dalam
hal
pendidikannya
sudah
mengkolabirasikan antara pendidikan yang
salaf dan pendidikan yang modern, seperti
sudah diadakannya penjenjangan pendidikan

Pesantren berasal dari kata santri yang
mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang
bermakna tempat tinggal santri (Dhofier :
1985). Pesantren bukan hanya sebagai lembaga
pendidikan yang identik dengan keislaman, akan
tetapi juga dianggap sebagai lembaga yang
memiliki makna keaslian Indonesia (Indigenous)
(Madjid : 1997).
Pondok pesantren merupakan lembaga
pendidikan yang mempunyai sejarah panjang
di Indonesia, dan mempunyai banyak fariasi,
antara lain: Pondok Pesantren adalah lembaga
keagamaan, yang memberikan pendidikan
dan pengajaran serta mengembangkan dan
menyebarkan ilmu agama Islam (Natsir : 2005).
Kemudian pengertian lain mengemukakan
agama Islam dan sekaligus diasramakan
ditempat itu (Suhairini dkk : 2008). Juga dapat
diartikan pondok pesantren adalah sebuah
asrama pendidikan tradisional, di mana para
santrinya semua tinggal bersama dan belajar
di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal
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dan kurikulum (Umiarso dan Zazin : 2011).
Lebih lanjut pada pondok pesantren modern ini
biasanya membuka pendidikan formal seperti
Taman Kanak-Kanak (TK) sampai pada Perguruan
Tinggi (PT) (Sufyan : 2008). Pendapat lain
mencirikan pesantren khalaf (modern) dengan
pertama, ciri kurikulumnya terdiri atas pelajaran
agama dan pelajaran umum, kedua, dilingkungan
pesantren dikembangkan tipe sekolah umum,
ketiga adakalanya di dalam pesantren tidak
diajarkan kitab kuning (Dhofier : 1985).
Abuddin Nata menyatakan pendapatnya
tentang pondok pesantren di mana bila dilihat
dari segi komponen pranata membentuk suatu
pondok pesantren, maka pondok pesantren ada
lima jenis, yakni (Nata : 2001):
a. Pola pertama, ialah pesantren yang
hanya terdiri dari masjid dan rumah kyai.
Pesantren ini masih bersifat sederhana
di mana kyai menggunakan masjid atau
rumahnya sendiri untuk tempat mengajar.
b. Pola kedua, ialah pesantren yang terdiri dari
masjid, rumah kyai, pondok atau asrama.
Dalam pola ini pesantren telah memiliki
pondok atau asrama yang disediakan bagi
para santri yang datang dari daerah lain.
c. Pola ketiga, ialah pesantren yang terdiri
dari masjid, rumah kyai, pondok, dan
madrasah. Pesantren ini telah memakai
sistem klasikal di mana santri mendapat
pendidikan di madrasah.
d. Pola keempat, ialah pesantren yang terdiri
dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah
dan tempat keterampilan. Pesantren
pola ini di samping ada madrasah juga
terdapat tempat-tempat untuk latihan
keterampilan.
e. Pola kelima, ialah pesantren yang terdiri
dari masjid, rumah kyai, pondok pesantren,
madrasah,
tempat
keterampilan,
universitas, gedung pertemuan, tempat
olahraga dan sekolah umum.
Berdasarkan pendapat Abuddin Nata di
atas, maka pondok pesantren sebagai lembaga
pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan
formal dan pendidikan nonformal yang secara
khusus mengajarkan agama yang sangat kuat
dengan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ulama
(kyai). Tujuan pendidikan yang hendak dicapai
di pondok pesantren terpusat pada pendalaman
ilmu-ilmu agama lewat pengajian kitab-kitab
klasik dan sikap hidup beragama.
Bentuk-bentuk pendidikan di pondok
pesantren kini sangat bervariasi. Sedikitnya
bentuk-bentuk pendidikan di pondok pesantren
dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe, yakni:
1. Pesantren yang menyelenggarakan
pendidikan formal dengan menerapkan
kurikulum nasional.
2. Pesantren yang menyelenggarakan

pendidikan keagamaan dalam bentuk
madrasah dan mengajarkan ilmuilmu umum meski tidak menerapkan
kurikulum nasional.
3. Pesantren yang hanya mengajarkan
ilmu-ilmu agama dalam bentuk
maddin.
4. Pesantren yang hanya sekadar menjadi
tempat pengajian (majelis ta’lim).
5. Pesantren untuk asrama pelajar
sekolah umum dan mahasiswa.

3. METODE PENDIDIKAN DI PONDOK
PESANTREN
Metode utama sistem pengajaran di
lingkungan pesantren ialah sistem bandongan
atau seringkali juga disebut sistem weton.
Dalam sistem ini sekelompok santri/peserta
didik (antara 5 sampai 500 santri/peserta
didik) mendengarkan seorang pendidik yang
membaca,
menerjemahkan,
menerangkan
bahkan seringkali mengulas buku-buku Islam
dalam bahasa Arab. Tentu ulasan dalam bahasa
Arab buku-buku tingkat tinggi diberikan kepada
kelompok mahasiswa senior yang diketahui oleh
seorang pendidik besar dapat dipahami oleh
para mahasiswa. Kelompok mahasiswa khusus
ini disebut “kelas musyawarah” (kelompok
seminar).
Setiap santri/peserta didik menyimak
bukunya sendiri dan membuat catatan (baik
arti maupun keterangan) tentang kata-kata
atau buah pikiran yang sulit. Kelompok kelas
sistem bandongan ini disebut halaqah yang
arti bahasanya lingkaran santri/peserta didik,
atau kelompok siswa yang belajar dibawah
bimbingan seseorang pendidik. Semua pesantren
tentu memberikan juga sistem sorogan tetapi
hanya diberikan kepada santri-santri yang baru
yang masih memerlukan bimbingan individual.
Sistem sorogan dalam pengajian ini merupakan
bagian yang paling sulit dari keseluruhan sistem
pendidikan pesantren, sebab sistem sorogan
menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan
disiplin pribadi guru pembimbing dan murid
(Dhofier : 1985).
Kebanyakan
pesantren,
terutama
pesantren-pesantren
besar
biasanya
menyelenggarakan bermacam-macam halaqah
(kelas bandongan), yang mengajarkan mulai dari
kitab-kitab elementer sampai tingkatan tinggi,
yang diselenggarakan setiap hari (kecuali hari
Jumat), dari pagi-pagi buta setelah sembahyang
subuh sampai larut malam. Selain itu ada pula
sistem pengajaran kelas musyawarah. Dalam
kelas musyawarah, sistem pengajarannya sangat
berbeda dari sistem sorogan dan bandongan.
Para siswa harus mempelajari sendiri kitabkitab yang ditunjuk dan dirujuk. Kyai memimpin
kelas musyawarah seperti dalam suatu seminar
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dan lebih banyak dalam bentuk tanya-jawab,
biasanya hampir seluruhnya diselenggarakan
dalam bahasa Arab, dan merupakan latihan
bagi para santri untuk menguji keterampilannya
dalam menyadap sumber-sumber argumentasi
dalam kitab-kitab klasik (Dhofier : 1985). Setiap
pondok pesantren dapat menggunakan metode
pendidikan yang berbeda-beda, sesuai dengan
tujuan pendidikan yang hendak dicapai serta
kebijakan yang diterapkan di pondok pesantren
tersebut. Namun alangkah lebih baik jika
metode yang digunakan juga disesuaikan dengan
tahap dan kemampuan santri/peserta didik
agar penyelenggaraan pendidikan di pondok
pesantren tersebut dapat berjalan dengan
efektif dan efisien.
Pada
umumnya
pondok
pesantren
memiliki prinsip-prinsip yang berlaku pada
metode penyelenggaraan pendidikan di pondok
pesantren, antara lain sebagai berikut (Tafsir :
1992) :
a. Memiliki kebijaksanaan menurut
ajaran Islam
Yaitu peserta didik dibantu
agar mampu memahami makna
hidup, keberadaan, peranan, serta
tanggungjawabnya dalam kehidupan
di masyarakat.
b. Memiliki kebebasan yang terpimpin
Yaitu setiap manusia memiliki
kebebasan dalam menetapkan aturan
hidup tetapi dalam berbagai hal
manusia menerima saja aturan yang
datang dari Tuhan.
c. Berkemampuan mengatur diri sendiri
Yaitu di pesantren, santri
mengatur
sendiri
kehidupannya
menurut batasan yang diajarkan
agama. Ada unsur kebebasan dan
kemandirian disini. Masing-masing
pesantren memiliki otonomi. Setiap
pesantren mengatur kurikulumnya
sendiri, mengatur kegiatan santrinya,
tidak harus sama antara satu
pesantren dengan pesantren yang
lainnya.
d. Memiliki rasa kebersamaan yang
tinggi
Yaitu dalam hal kewajiban
individu harus menunaikan kewajiban
terlebih dahulu sedangkan dalam
hak, individu harus mementingkan
kepentingan orang lain sebelum
kepentingan diri sendiri. Kolektivisme
ini ditanamkan melalui pembuatan
tata tertib, baik tentang tata tertib
belajar maupun kegiatan lainnya.

lain melalui penegakan berbagai
pranata di pesantren seperti mencium
tangan guru, tidak membantah guru
dan bertutur kata yang sopan.
f. Cinta kepada ilmu
Yaitu banyaknya hadist yang
mengajarkan pentingnya menuntut
ilmu dan menjaganya.
g. Mandiri
Yaitu sejak awal santri dilatih
untuk mandiri. Mereka kebanyakan
memasak, mengatur uang, mencuci
pakaian sendiri dan lain-lain.
h. Kesederhanaan
Yaitu
sikap
memandang
sesuatu, terutama materi secara
wajar, proporsional dan fungsional.
Secara luas, kekuatan pendidikan Islam di
Indonesia masih berada pada sistem pesantren.
Posisi dominan yang dipegang oleh pesantren ini
menghasilkan sejumlah besar ulama yang tinggi
mutunya, dijiwai oleh semangat dan ketekunan
dalam membimbing, menyebarluaskan dan
memantapkan keimanan umat Islam melalui
kegiatan pengajian umum yang digemari oleh
masyarakat luas.
Keberhasilan para pemimpin pesantren
dalam melahirkan sejumlah besar ”ulama”
yag berkualitas tinggi adalah karena metode
pendidikan yang dikembangkan oleh para kyai
berupa bimbingan pribadi yang menerapkan
penguasaan kualitatif (Dhofier : 1985).

4. KOMPONEN PONDOK PESANTREN
Pondok pesantren seperti yang telah
dikemukakan
merupakan
budaya
yang
didalamnya terdapat unsur-unrur penting, yaitu:
a. Kiai
Kiai merupakan unsur yang paling esensial
yang harus ada di dalam pondok pesantren. Kiai
dalam kata lain biasanya disebut juga dengan
ulama. Dalam pengertian ini kiai diibaratkan
sebagai suatu sosok manusia yang istimewa
dimana tugasnya yang relatif kasat mata.
Seorang kiai yang benar-benar kiai dalam hal ini
berarti orang yang mampu membimbing umat,
yang mampu mengobati penyakit masyarakat,
serta menawarkan obat bagi masyarakat.
Dilihat dari corak keilmuannya kiai terbagi
atas beberapa jenis, diantaranya adalah kiai
ahli fikih, ilmu alat, serta tasawuf. Umumnya
kelompok pertama dan kedua beliau aktif dalam
bidang pengajaran sedangkan kiai yang ketiga
lebih cenderung mendekatkan diri pada Allah
dibandingkan dengan ajar-mengajar (Ahmad
: 2003). Istilah kyai bukan berasal dari bahasa
Arab, perkataan Kiyai yaitu gelar yang diberikan
oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam
yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren
dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada

e. Menghormati orangtua dan guru
Yaitu tujuan ini dicapai antara
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para santrinya (Haedari : 2005). Pengertian
kiai lebih lanjut adalah suatu gelar kehormatan
yang diberikan oleh masyarakat jawa kepada
ahli ilmu agama Islam yang menjadi pimpinan
mereka dalam bidang spiritual, atau dalam
pengertian yang lebih sempit kiai adalah orang
yang mempunyai kedalaman ilmu agama Islam,
mempunyai pondok pesantren, mengasuh
pondok pesantren, dan mempunyai pengaruh
penting dalam masyarakat (Kiswanto : 2010).
Menurut peneliti yang dimaksud dengan
kiai adalah seseorang yang telah diberi
penghargaan oleh masyarakat untuk menjadi
dokter spiritual karena alasan ahli dalam bidang
agama Islam, mempunyai pengaruh besar di
dalam masyarakat, dan mempunyai pondok
pesantren.
b. Asrama (pondok)
Pesantren tradisional pada umumnya
memiliki asrama atau pemondokan untuk para
santrinya. Pondok atau pemondokan merupakan
tempat penggemblengan, pendidikan, dan
pembinaan serta pengajaran ilmu pengetahuan.
Alasan utama pendirian pemondokan adalah;
Pertama, santri kebanyakan merupakan luar
daerah dimana kiai tinggal, dan ada tuntutan
untuk tinggal di pesantren dengan waktu yang
cukup lama. Kedua, kebanyakan pesantren
berdiri di daerah pedesaan, sehingga tidak
adanya akomodasi (perumahan) yang cukup
untuk menampung santri. Ketiga, menurut kiai
santri merupakan titipan Tuhan dan wajib untuk
diberikan tempat dan dilindungi (Umiarso dan
Zazin : 2010).

atau bertempat tinggal di pondok pesantren.

5. PERAN KYAI DALAM PENDIDIKAN DI
PONDOK PESANTREN
Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang
kyai sebagai kelompok elit dalam struktur sosial,
politik, ekonomi dan lebih-lebih di kalangan
kelompok agama Islam mempunyai peranan yang
sangat penting, yaitu:
a. Sebagai ulama
Kyai sebagai ulama artinya ia harus
mengetahui, menguasai ilmu tentang agama
Islam, kemudian menafsirkan ke dalam tatanan
kehidupan masyarakat, menyampaikan dan
memberi contoh dalam pengamalan dan
memutuskan perkara yang dihadapi oleh
masyarakat. Ulama adalah seseorang yang ahli
dalam ilmu agama Islam dan ia mempunyai
integritas kepribadian yang tinggi dan mulia,
serta berakhlakul karimah dan ia sangat
berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.
b. Sebagai pengendali sosial
Para kyai khususnya di daerah Jawa
merupakan kepemimpinan Islam yang dianggap
paling dominan dan selama berabad-abad telah
memainkan peranan yang menentukan dalam
proses perkembangan sosial, kultur, dan politik.
Berkat pengaruhnya yang besar di masyarakat,
seorang kyai mampu membawa masyarakat ke
mana ia kehendaki. Dengan demikian, seorang
kyai mampu mengendalikan keadaan sosial
masyarakat yang penuh dengan perkembangan
dan perubahan zaman. Kyai mengendalikan
masyarakat akibat dari perubahan yang terjadi
dengan cara memberikan solusi yang tidak
bertentangan dengan kaidah-kaidah ajaran
Islam.
c. Sebagai penggerak perjuangan
Kyai
sebagai
pimpinan
tradisional
di masyarakat sudah tidak diragukan lagi
fungsinya sebagai penggerak perjuangan
masyarakat setempat untuk mencapai tujuan
yang diharapkan oleh masyarakatnya. Sejak
zaman kolonial Belanda, para kyai sudah
banyak yang memimpin rakyat untuk mengusir
penjajah. Islam pada zaman penjajahan Belanda
merupakan faktor nomor satu bagi kelompokkelompok suku bangsa yang tinggal berpencarpencar diberbagai kepulauan itu semua tidak
lepas dari gerakan perjuangan para kyai (Dhofier
: 1983).
Kewibawaan kyai dan kedalaman ilmunya
adalah modal utama bagi berlangsungnya
semua wewenang yang diajarkannya. Kyai juga
dikenal sebagai tokoh kunci. Kata-kata dan
keputusannya dipegang teguh oleh para santri
dan masyarakat. Meskipun demikian, kyai lebih
banyak menghabiskan waktunya untuk mendidik

c. Santri
Santri adalah sekelompok masyarakat yang
masih belajar tentang agama kepada kiai atau
ulama dilingkungan pondok pesantren (Mu’tasim
: 2010). Santri dalam pondok pesantren
berdasarkan domisilinya dibagi menjadi dua
yaitu santri muqim dan santri kalong. Arti santri
muqim adalah santri yang setiap harinya berada
di dalam pondok pesantren serta mengikuti
segala kegiatan yang ada di pondok pesantren
tersebut. Sedangkan santri kalong sebagaimana
asal namanya “kalong-kelelawar” adalah hewan
yang biasa keluar pada malam hari, sedangkan
siangnya pulang kerumah masing-masing.
Santri kalong yang dimaksud dalam bagian
adalah santri yang mengikuti pelajaran pondok
pesantren hanya di malam hari, dan di siang hari
mereka akan pulang kerumah masing-masing dan
mengikuti pendidikan seperti biasa (Umiarso dan
Zazin : 2010). Menurut peneliti santri merupakan
murid dalam sekolah yang salah satu haknya
adalah mendapatkan pelajaran dari guru ataupun
kiai. Dalam pondok pesantren “Walisongo” juga
terdapat santri kalong dan santri muqim, akan
tetapi mayoritas santri merupakan santri muqim
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santri daripada hal-hal lainnya (Masdir : 1999).
Keberadaan kyai dalam lingkungan pesantren
laksana jantung bagi kehidupan manusia.
Intensitas kyai memperlihatkan perannya yang
otoriter, disebabkan karena kyailah perintis,
pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin,
penanggungjawab, dan bahkan sebagai pemilik
tunggal. Banyak pesantren yang mengalami
kemunduran karena meninggalnya sang kyai,
sementara ia tidak memiliki keturunan atau
penerus untuk melanjutkan kepemimpinannya.
Selain peranan-peranan tersebut, kyai juga
memiliki peran penting dalam menjadikan
pondok pesantren yang sesuai dengan fungsi
pesantren itu sendiri, yakni sebagai transfer ilmu
dan nilai agama seperti yang diterapkan oleh
kebanyakan pondok pesantren pada umumnya.
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ABSTRACT: In the context of Indonesian, our nation and state life has the slogan “Unity in

Diversity” which reflects the existence of pluralism and multiculturalism that can knit unity and
national unity. But in reality there are still many encountered conflict due to religious and cultural
sentiments that hamper these noble ideals. Religious differences and cultural diversity have not
fully benefited. On the contrary it increases the length of the clash list and the arguments among
the grassroots community. Multicultural education is one alternative to combine the diversity that
exist in the Indonesian nation. Multicultural education has become a non-negotiable demand in
building Indonesia. Multicultural education applies strategies and concepts that are based on the
diversity that exists in the community, especially those that exist in the learner, whether in the
form of ethnic, cultural, linguistic, religious, social status, age, gender, and ability. The dimensions
of multicultural education are: Content integration, integrating various cultures and groups to
illustrate the fundamental concepts, generalizations and theories in the subject / discipline, The
knowledge construction process, that is, to bring students to understand the cultural implications
into a subject (discipline), An Equity Pedagogy, ie Adjust teaching methods by means of student
learning in order to facilitate students’ diverse academic achievements in terms of race, culture
or social. Prejudice Reduction, which identifies racial characteristics of students and determines
their teaching methods. Train groups to participate in sports activities, interact with all staff And
students of different ethnicity and race in an effort to create an academic culture.
KEYWORDS: Multicultural Education, Effort, Unity and Nationality, Education.

and certain frictions such as Shi’i and Sunni, NU
and Muhammadiyah, Catholic and Protestant and so
on. Not only that, if viewed from the perspective,
action, and insight of each individual that exists on
various social, cultural, economic, political and other
phenomena, then the diversity will be more clearly
visible and real.
In the context of Indonesian-ness, our nation
and state life has the slogan “Unity in Diversity”
which reflects the existence of pluralism and
multiculturalism that can knit unity and national
unity. But in reality there are still many encountered
conflict due to religious and cultural sentiments that
hamper these noble ideals. Religious differences and
cultural diversity have not fully benefited. On the
contrary it increases the length of the clash list and
the arguments among the grassroots community. This

INTRODUCTION
Judging from the socio-cultural and
geographical conditions, it can be said Indonesia is
one of the largest multicultural country in the world.
Currently, Indonesia is home to no less than 200
million people spread across thousands of islands,
both large and small, throughout the archipelago.
The population of the population consists of no less
than 300 ethnic or ethnic groups using more than 200
different languages. Any religion or belief shared
by any population is not uniform, there are at least
six major religions that are officially recognized by
countries such as Islam, Catholicism, Protestantism,
Hinduism, Buddhism and Confucianism, as well as
various beliefs, both recorded and unrecognized. In
every religion we will find various schools or schools
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small note seeks to usher in the effort to reestablish
the unity and unity of the nation through the role of
religion and multiculturalism.
This means that the diversity of the nation’s
possessions, on the one hand, is a tremendous
potential to bring it towards progress. Of course this
will happen if the state is well led by the righteous
and responsible people. At least with the diversity
will foster a sense of tolerance and enrich the
treasury of knowledge of the nation. On the other
hand, diversity can be a disaster that plunges the
nation into prolonged downs and conflicts. Diversity is
particularly vulnerable to friction between different
groups, between ethnic groups, between groups,
between religions, and between interests, such as
political feuds, acts of violence, separatism, and even
the occurrence of warfare due to the loss of humanity
to always respect the rights of others. Diversity if not
properly understood by any community group will be
a time bomb ready to explode at any time, anytime
and anywhere.
The Indonesian nation with its vast territory
consisting of thousands of ethnic, linguistic,
religious, traditions and cultures that interact and
mingle to form a multi-ethnic society. The migration
of Arabs, Chinese, and Indians to the archipelago
makes the Indonesian nation more diverse. Indonesia
multicultural nation is a potential that can be
developed to improve welfare and progress. But the
condition also has the potential to create inter-ethnic,
religious and cultural conflict. Horizontal conflicts
that occur in Sambas, Poso, Sampit, Tasikmalaya,
and others indicate that multiculturalism needs to
be managed in such a way that it positively impacts
the progress and welfare of society. In the context
of Indonesia, multicultural awareness needs to be
instilled in the life of nation and society. In that
context there is recognition and interethnic tolerance
that leads to the establishment of cooperation and
trust so as to create a peaceful and democratic life.
As a multicultural nation, Indonesia must have the
awareness of multiculturalism so that the tribes that
dwell in this region establish healthy and dynamic
interaction and communication in order to create
a democratic, harmonious, and peaceful society.
The world of education is the starting point for
reconstructing multicultural cultures in a democratic
society. Through schools, teachers can instill the
nature and pluralistic practices for learners. Teachers
need to act creatively in bridging plurality into a
plural and peaceful culture. As the spearhead of
multicultural education, teachers must have an
adequate understanding of multiculturalism and
multicultural education. In the learning activities,
teachers develop a multicultural-oriented climate
that promotes social and cultural justice for their
students. In relation to this, teachers need to
transform themselves to a multicultural person and
have a multicultural-based learning design that is not
purely cognitive oriented

Reflecting on the experience of history, after
the Indonesian people apart from colonial mingle, dark
events that become black notes ever experienced.
Call it a rebellion known as the G 30S PKI that killed
several generals, the action was then countered
with massacre of mass followers of the Indonesian
Communist Party in 1965. Malari incident, Violence
against ethnic Chinese in Jakarta (1998), riots Among
the masses of party followers in Banjarmasin (1997),
Christian-Christian war in North Maluku (1999-2003),
ethnic Malay-Madurese war in Sambas, Dayak-Madura
ethnic war in Sampit and many other bloody events
occasionally triggered by problems Which is trivial.
Hundreds and even thousands of lives drifted, not to
mention the loss of property, houses of residence and
places of worship that were destroyed and burned
by the masses. In addition to the recent terrorism
incidents that have sprung up many innocent lives,
call it Bali 1 and 2 bombings, Kuningan bombs,
Makassar bombs and so on. Increasingly adds to the
list of heartbreaking events that are unnecessary and
should not happen. These events make the humanity
feel of some people of Indonesia increasingly
depleted, the action of mutual revenge, mutual
accusation, and mutual suspicion increasingly make
the Indonesian people stumbled and trained to
reach the desired progress. Public confidence in the
nation’s leaders is increasingly faded and the degree
of the Indonesian nation is increasingly declining in
the eyes of the world.
The various problems faced by the
Indonesian people above, it is necessary to find the
right strategy to solve the problem from various
fields, one of them and the most important in the
author’s view -without prejudice to other areas such
as economics, politics, social, and culture- is Field
of education, because changes in any matter or field
must be through education. Through education as
done in school, according to Prof. Susanto Wibisono,
changes in community behavior can be seen Changes
in community behavior can be done. Gradually,
schools can apply the emphasis of learning materials
to improve the normative quality of behavior, both
from aspects of morality, discipline, humanistic care,
ethical honesty, and empathetic life. To realize that,
according to Nanat Fatah Nasir, Rector of UIN Sunan
Gunung Djati Bandung, it must be done by improving
the existing education system, because if a system
has been executed but does not show satisfactory
results, then to get different results, the system must
be changed Or repaired to get better results.
In relation to the above, multicultural
education is one alternative to combine the diversity
that existed in the Indonesian nation. Multicultural
education, according to HAR Tilaar, has become a
non-negotiable demand in building a new Indonesia.
Multicultural education applies strategies and
concepts that are based on the diversity that exists
in the community, especially those that exist in the
learner, whether in the form of ethnic, cultural,
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linguistic, religious, social status, age, gender, and
ability. With multicultural education that teaches
the values of tolerance and togetherness more
intensively, learners are expected not only able to
absorb the lessons they learn, but also expected
to increase awareness to always behave humanist,
pluralist and democratic. And with the concept is
expected, learners will appreciate all the differences
that exist and consider it as a beautiful blend in life.
Multicultural education can be formulated as a
form of awareness of cultural diversity, human rights
and the reduction or elimination of prejudices for a
just and sustainable society. Multicultural education
can also be used as a strategic instrument to develop
awareness of one’s pride in the nation. Through
multicultural education we can give all studentsregardless of socioeconomic status; gender; sexual
orientation; or ethnic, racial or cultural background
an equivalent opportunity to study at school.
Multicultural education is also based on the fact that
students do not learn in emptiness, their culture
influences them to learn in a certain way

background.
If the values and efforts are violated by
making religion or culture as a means to justify
personal interests or groups that result in the loss
of the values of universality it has that leads to the
flourishing of discrimination in all lines of life. So that’s
when the chaos will happen, even there will be many
parties who abuse the authority of religion which was
originally as the norm governing human life in order
to live harmonious, peaceful and peaceful, became
the main tool of dividing people, blame others who
disagreed even will dismiss parties Regarded as his
opponent. From this will appear a latent dilemma,
whether the religion will be projected as a sacred
thing so that the need for purification (puritanism)
or with the purification of religious teachings will
actually develop the ideology of religious radicalism
that will eventually result in the label of terrorist
religion?
This kind of reality we have shared. In
recent years, the issue of religious radicalism is very
strong and shakes the joints of our nation and state.
Certain religious groups (allegedly very extreme and
fundamental) are fighting hard and by all means,
fighting for their vision and mission, regardless of
the reality in society that this nation is plural. While
fighting for justice and truth in religion cannot be
justified when using media and ways of violence.
The study of terrorism shows that false
religious views and misuse of religious symbols is the
main actor of terrorist acts. For religious reasons,
people can sacrifice even life. There are even more
extreme, in order to maintain the purity of religion
itself, other communities must be eliminated because
of opposite views. This view remained alive within
the splinter group of several religions and all rooted
in radicalism in the devotion of religion.
Theoretically, radicalism emerges in the form
of action of rejection, resistance, and desire of a
particular community so that the world is altered and
organized according to its religious doctrine.
Empirically, religious radicalism in the world
emerges in its most concrete form, i.e. violence or
conflict. In Bosnia for example, Orthodox, Catholic,
and Islam kill each other. In Northern Ireland,
Catholics and Protestants are hostile to one another.
All of this explains how religious radicalism often
becomes a driver of conflict and threats to the future
of peace. Therefore, the forms of religious radicalism
practiced by some people should not present a threat
to the future of a modern nation and there are many
religions and ethnicities. It is time for the religion
that is owned by each citizen to remain awake as a
figure of belief that does not exceed the limit. For,
however, religion is necessary to fill the spiritual void
of the people, but all forms of expression should not
present a threat to the future of a peaceful world.

SYNERGY OF RELIGION AND MULTICULTURALISM
It must be admitted that religious rituals
that take place during this time, such as fasting, Idul
Fitri, and Christmas, are still trapped in the presence
of fun that is subjective. Fasting and Idul Fitri only
become the pride of Muslims; Christmas belongs to
the Christians, and so on. This fact is the result of
overly theocentric religious understanding. Religion is
understood only as an offering to God that is believed
to have different areas and personifications between
religions. At this point God is framed in accordance
with the beliefs of each. Yet God “proclaims” itself as
the spreading of love for all humanity in the diversity
of cultures without undermining one culture and
glorifying other cultures.
Religion on mission initially has a universal
(spiritual) as well as segmental (multicultural) value.
That is a cross-cultural religion without distinguishing
between different cultures, ethnic crossings without
glorifying ethnicity, and cross-gender without
glorifying certain genders. All religions must be the
pride of mankind. To make this happen, one of the
values that needs to be developed is the inclusive
attitude to appreciate equally all the cultural features.
At the same time we still hold the principle of our
belief, but not extreme. Because this attitude will
support the realization of religious multiculturalism.
In multiculturalism there is no dominance
of majority culture and the tyranny of minority
cultures. Everything grows together and has the
same opportunities to achieve mutual prosperity.
Each culture has the same opportunity to reveal
its existence without discrimination. Therefore,
there needs to be an empowerment effort to all
the potential that exist in the society without
distinguishing between religious and socio-cultural

CULTURE AND POSITION IN EDUCATIONAL
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CURRICULUM

culture above, it can be generally explained that
culture is a characteristic of human behavior learned,
not genetically derived. In other words, culture can
be interpreted as a way of behaving and adapting
to the surrounding environment. Thus we can draw
the conclusion that the existing culture in society
has parallels and equality. It cannot be said that
one culture is better than other cultures, because
each culture has its own characteristics, their own
advantages and uniqueness.
In relation to education, culture has long
been recognized as one of the key elements of
curriculum development, as well as other societal,
scientific, technological, political and economic
developments. Indonesian education father Ki Hajar
Dewantara (1936, 1945, 1946) stated that culture is an
important factor as the root of a nation’s education.
Other curriculum experts such as Print (1993) express
the importance of culture as The foundation for
the curriculum by saying that the curriculum is a
construct of that culture. Culture is the totality of
the way people live and develop their lifestyle so
that it not only becomes the foundation on which
the curriculum is developed but also the target of
curriculum development outcomes (Longstreet and
Shane (1993).
In the view of Prof. Dr. Satryo Soemantri
Brojonegoro, multicultural in Indonesia is a wealth
that can be a capital to develop a cultural force.
Multicultural in Indonesia, he called, as extraordinary
wealth. This fact is also recognized by an American
Indian historian, Wolpert (1965) who said that Indian
society is more pluralistic in every respect than any
other on earth except, perhaps, Indonesia, it is natural
to make culture or culture as one of the foundations
Strong in the development of education curriculum.
In other words, curriculum development process
in Indonesia should pay attention to the diversity
of culture (multicultural) that exist. That is, the
multicultural approach in curriculum development
in Indonesia is a must that cannot be ignored
anymore. Especially the enactment of Law number
22 of 1999 on regional autonomy. The opportunity
to develop education with a multicultural approach
is widespread. Certainly to use a multicultural
approach must be developed with a deep awareness
and understanding of a multicultural approach. If
not, the curriculum may be developed based on a
cultural approach but not directly into a curriculum
based on a multicultural approach.
Simple Multicultural Education can be
interpreted as education about cultural diversity.
Ainul Yaqin’s specific definition seems to be that
multicultural education is an educational strategy
that applies to all types of subjects by using cultural
differences that exist in students’ students such as
ethnic, religious, linguistic, gender, social class, race,
Ability, and age for the learning process to be effective
and easy. So that with the multicultural education,
the students will be trained and build their character

Education as a process of human resource
development in order to obtain social ability and
optimal individual development provides a strong
relationship between individuals and society and the
surrounding cultural environment. . More than that
education is a process of “humanizing human” where
human beings are expected to understand himself,
others, nature and cultural environment. On the basis
of this education is inseparable from the culture that
surrounds as a consequence of educational objectives
of sharpening taste, intention and work. Achieving
these educational goals is a challenge all the time
because one of them is cultural differences.
Basically scientists do not yet have an
agreement on understanding the culture itself. This
condition may be caused because the word “culture”
has a very broad meaning. Therefore, it is necessary
to develop an understanding of the characteristics of
culture in order to understand the meaning of culture
correctly if linked multicultural education. Thus, our
understanding can be broader and not trapped in
cultural understanding limited to the culture and /
or habits of a group of people in certain areas only.
Conrad P. Kottak (1989) explains that cultures
basically have special characters that can give us an
idea of what that culture really means. First, culture
is something that is general and specific at the same
time. It means that every human being in this world
has culture and every culture in society varies from
one to another depending on which society group
the culture is. Second, culture is something that is
learned. Both learning is situational learning, or social
situational learning, as well as cultural learning, which
is a unique ability in humans to build their capacity
to use symbols or signs that have nothing to do with
where they are located. Third, culture is a symbol.
The symbol may be something verbal and non-verbal,
it can also be a special language that can only be
interpreted specifically as well or even cannot be
interpreted or explained. Fourth, culture can shape
and complement something natural. For example,
eating is a natural human need, a culture that then
teaches people what to eat, when, where and how to
eat it. Culture can also adapt to the natural state in
which they are situated. Fifth, culture is something
that is done together which becomes an attribute for
the individual as a member of a community group.
Sixth, culture is a model. That is, culture is not a
collection of meaningless customs and beliefs, but
culture is something that is united with systems that
are clearly arranged and interconnected with one
another, be they customs, institutions, beliefs, and
values. Seventh, culture is something that is adaptive.
That is, culture is a process for a population to build
a good relationship with the environment around it
so that all members make the maximum effort to
survive and continue the descent.
Based on some of the characteristics of the
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to be able to be democratic, humanist and pluralist in
their environment. And with multicultural education
it will also form students who can appreciate the
diversity of cultures, recognize cultural diversity
by exploiting these cultures to foster multicultural
awareness within the unity in diversity.
In order to shape human as desired from the
above definition, in the author’s view there are
several themes that can be raised and elaborated and
disseminated into some subjects considered relevant
and related to multicultural education. If it is related
to the Indonesian context, the most appropriate
theme is raised and incorporated into the educational
curriculum as stated in Pancasila as the foundation
of the state of Indonesia, the theme of divinity, the
theme of humanity, the theme of unity and unity, the
theme of Populist, and the theme of justice. From
these themes, detailed into relevant indicators and
disseminated into appropriate subjects, such as
Bahasa Indonesia, Religion, PPKN, History, or on local
content lessons.

relations. Sometimes it is only triggered by a
trivial issue but taken seriously by a group of
people plus the provocation of irresponsible
people occurred an event that was originally
intended to defend religion but in essence
even abandon the values and teachings of
religion itself. This kind of incident in relations
among religious people, according to Alwi
Shihab, is a common access caused by several
factors of ignition. It could be because of sharp
competition, economic factors, social jealousy,
pent-ups, or negligence of the security forces
anticipating possible unrest.
If we look more deeply at issues or conflicts
involving two or more religious groups it will be
found that the root cause is-without neglecting
other factors-the failure of religious education
held in schools. During this time, religious
education taught in schools is still limited to
the provision of religious knowledge rather than
religious education. According to Benny Susetyo,
religious education has been focused on religion
as “aspiration” rather than “inspiration”. When
religion is seen as aspiration, it tends to view
everything outside its group as the enemy, the
relationships that exist between one another
are merely formalistic, not based on feelings
that come from within. Such views often lead
to harassment of other groups and even tend to
view the enemy. This will be different if religious
education is more emphasized as “inspiration”.
Religion as inspiration means a religion that
values social piety rather than solely individual
misconduct. Religion in such a worldview will
see other believers as brothers and friends, not
as enemies.
Religious education in schools should
focus on this second view, when religion is seen
as an inspiration then developed is an attitude
of tolerance and mutual respect in order to
foster harmony among religious communities.
Not the other way around, religion is at the root
of the problem that causes the emergence of
conflict and / or escalating the problem. The
fact shows that religious education is still taught
by denying the right to life of other religions,
as if only his own religion is right and has the
right to life, while other religions are wrong, lost
and threatened the right of life, both majority
and minority. The spirit of narrow religious
education, of course, is fundamentally opposed
to the spirit of multicultural education, and will
weaken the unity of the nation.
Therefore, in teaching religious education
required teachers who are not only able to teach
religious subjects that taught. However, it is also
expected to inculcate inclusive religious values
to learners, so that from the learning process is
born graduates who are not only able to apply
the discipline of knowledge that is mastered

MULTICULTURAL ELEMENTS
Indonesia, as expressed earlier, is the largest
archipelagic country in the world. No less than 200
million inhabitants spread over thousands of islands.
Each of these islands have distinctive characteristics
of each other, whether ethnic inhabit, culture,
language or any other. Along with the development
of the era and the ease of transportation and
telecommunication facilities caused the spread of the
population almost to the entire territory of Indonesia.
An archipelago or an area today is virtually no longer
inhabited by only a homogeneous group of people,
especially with the government’s transmigration
program, cultural contact becomes unavoidable.
Such conditions, on the one hand Is a very positive
thing, with the occurrence of cultural acculturation
to make the community grow more dynamically,
but on the other hand is very vulnerable to cause
friction or inter-cultural conflict that exists. Below
the authors will describe some of the most sensitive
multicultural elements that could be the trigger of
conflict in society.

1. RELIGION
Lately we often hear even we see both from
newspapers and electronic media the occurrence
of conflict among religious communities in
Indonesia, some events even leaving a deep
wound for some people, not only because of
loss of property but also relatives that they care
about. Call it the burning of houses of worship in
Surabaya, Situbondo and Tasikmalaya, as well as
in Rengas Dengklok in 1997, and in Jakarta, Solo
and Kupang in 1998, and Islam-Christian conflict
in Maluku and Poso in 1999-2002.
The sequence of events above gives an
indication of the fragility of inter-religious
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but also able to understand and appreciate the
existence of other religious adherents.

other conflicts involving different ethnic groups.
But we also realize that to build this
ethnic understanding is not an easy matter. In
addition to government, schools as a vehicle
for education is needed involvement. Through
education, teachers can build understanding and
understanding on the child’s personal meaning in
ethnic differences. Of course in this case it takes
the teachers who really understand and have
enough insight about ethnic differences. Do not
let the teacher even trigger the emergence of
ethnic discrimination in school. With sufficient
awareness about ethnicity, teachers will be
more observant and more sensitive to the
occurrence of ethnic discrimination in the
vicinity, especially in the school environment.
With that understanding is expected to grow
mutual respect and mutual respect in the lives
of everyday children and little by little will also
affect the lives of people.

2. ETHNIC OR ETHNICITY
Ethnic (derived from the Greek “ethnos”
meaning community), according to Ritzer et al.
Is a socially defined group of people based on
various characteristics of culture. That is, the
characteristics of this culture can be a language,
religion, ethnic origin or national origin,
ordinary life, food staples, dresses or other
cultural features. From this sense, ethnicity is
actually formed on the basis of social definitions
and open is a definition based on heredity or
biological factors. Thus, ethnic definitions are
not based on the physical or biological forms
of a particular person or group of people such
as black, white or brown skin, wide or narrow
eyes, blond or black hair, straight or curly hair.
However, ethnic understanding is based more
on socio-cultural features such as religion,
language, ethnic origin, national origin and
ordinary life.
From the above ethnic understandings we
can understand that if a child whose parents come
from a different region or country different from
the place where he was born, then the child grows
up as is usually the people around him where he
lives: language, religion, and berata Way of life
as the surrounding community. So socio-cultural,
if follow the above ethnic meanings, then the
child is worthy of being called ethnic as the
surrounding community rather than the place of
origin of his parents.
If so, then the cause of the emergence of
conflict among the community is actually due
to “misunderstanding” in view and interpret
the existing ethnic differences. During this
time, people tend to interpret ethnicity as a
group of people who originated or at least their
ancestors came from the same region, such
an understanding resulted in the formation of
social life. Each group in order to strengthen
its existence in society trying to accentuate the
nature of “tribal” respectively so that emerged
tribal primordialism attitude. Each group feels
more in every way than the other group even
tends to underestimate. Because it is human
nature, when talking about differences or
advantages tend to be fanatical and chauvinist.
This condition would be different if the
ethnic notion is understood as this definition is
expressed above. Especially if the understanding
is impregnated into every Indonesian society
undoubtedly ethnic riots can be avoided. There
will be no violent incidents against ethnic Chinese
as happened in Jakarta and Surabaya, there will
be no Melayu-Madura and Dayak-Madura conflicts
as happened in Sambas and Sampit, as well as

3. LANGUAGE
Language is one of the most important
multicultural elements of its position in the
life of the nation in Indonesia. This is said to
be important given the wide variety of regional
languages in the country. Differences in the use
of this language is not only between one island
with another island, even in adjacent villages
sometimes use different languages.
The diversity of language usage can be
a trigger for conflict in the community. The
existence of a linguistic superiority, the sense
that the language is better, more powerful,
or more honorable than the language used by
others, fosters discriminatory attitudes toward
Individuals or other groups. So when there is
someone who speaks with a certain dialect or
accent that sounds strange then laughed at, this
kind of thing could have offended the speaker so
that cause anger that resulted in the conflict in
the community.
This language discrimination does not
only happen to different language users (local
languages). In Indonesian language users
who noted is a national language, language
discrimination is still common, such as among
students, when in a discussion there is a student
who speaks or express opinions, other students
think or say the language it uses is not scientific,
too formal, Language of elementary school
children and so on.
Such a condition is a serious problem and
cannot be considered something normal and
natural, if left without any preventive efforts
from an early age it could lead to the emergence
of bigger issues behind the day. Therefore, the
role of an educator is needed to anticipate
the occurrence of language discrimination,
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especially among learners. Educators should
take anticipatory steps and have high sensitivity
to be able to react quickly when seeing the
discrimination of language so that the incident
is not protracted. In the end, according to Ainul
Yaqin, a teacher has at least a broad insight on
how to respect the diversity of languages, and the
teacher’s sensitivity to language discriminatory
issues both inside and outside the classroom.

and female differences from a socio-cultural
point of view, whereas gender relations are a
different social concept and reality in which
the division of labor between men and women
is not based on normative understandings and
biological categories but on Quality, skills,
and roles based on social conventions. While
sex is generally used to identify differences
in the biological anatomical side that include
physical anatomy, reproduction, and other
biological characteristics. While sexual relations
are defined as a relationship between men
and women based on demands and biological
categories.
Differences between sex and gender
above, was often mixed with the community
in everyday life, even tend to be identified
between one another. Indeed, between men and
women there is a clear biological anatomical
distinction, but that is not enough as a standard
foundation for classifying and diversifying roles
in social life.
This misconception about gender is not
only happening in the community but has long
since entered the educational environment,
so it is not uncommon to find discriminatory
treatment between male and female students in
school. Not only among students, discriminatory
treatment is mostly done by teachers as
educators, whereas it should be they who give
examples to learners not to apply discriminatory
in view of gender.
Seeing such conditions, it is necessary to
build a common awareness about the importance
of upholding the rights and anti-discrimination
attitude especially to women. In this regard,
there are major steps that teachers and schools
need to pay attention to in order to cultivate the
values of equal rights and anti-discrimination
against women effectively and appropriately,
among those steps, according to Ainul Yaqin,
are: first , A teacher should have sufficient
basic insight into gender equality. This insight is
important because the teacher is the main figure
that will be the center of attention of students
in the classroom. With sufficient insight into
gender equality a teacher is expected to be able
to be fair and non-discriminatory against both
female and male students.
Second, a teacher is not only required to
understand textually the meaning and values of
gender justice but he is also required to be able
to practice those values directly in the classroom
or at school. A teacher must act and act against
gender discrimination.
Third, a teacher must be sensitive to
gender issues, sensitive in view of gender
discrimination and injustice both inside and
outside the classroom. In the event of an
incident indicating gender discrimination by one

4. GENDER
The word “gender” comes from English
meaning “gender”. In Webster’s New World
Dictionary, gender is defined as “the apparent
difference between men and women in terms of
values and behavior”. In the Women’s Studies
Encyclopedia it is explained that gender is
“a cultural concept, attempting to make a
distinction in terms of: the role, behavior,
mentality, and emotional characteristic between
men and women developing in society.” Hilari
M. Lips defines gender “as cultural expectations
of men and women”. For example, women are
known as being meek, beautiful, emotional
and motherly while men are considered strong,
rational, virile, and mighty. The characteristics
of that trait, according to Mansour Fakih, are
interchangeable traits, sometimes there are
gentlemen and there are strong, rational and
powerful women. The characteristic changes
of these traits can occur from time to time and
from place to place.
H.T. Wilson in his book sex and gender
defines gender as a basis for determining the
differences of men and women in collective
culture and life that as a result they become men
and women. In Book III: Introduction to Gender
Analysis Techniques issued by the Office of the
State Minister for Women’s Roles means gender
(with the spelling of “gender”) as “a mental and
cultural interpretation of the sexes of men and
women. Gender is usually used to indicate the
division of labor that is considered appropriate
for men and women “.
From the above understanding it can be
concluded that gender is a concept used to
identify differences of men and women in terms
of socio-cultural. In this sense, gender sees men
and women from a non-biological point of view.
However, for the community itself, the
term gender is still not properly understood.
Indeed, the word gender comes from a foreign
term whose meaning is still not widely known
to people well, then it is normal that this term
is still often cause misunderstanding in society.
Often people hold that gender understanding is
the same as sex, whereas both have a completely
different meaning.
Gender is generally used to identify male
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or more students, a teacher should be able to
take preventive action and at the same time
provide an understanding that their actions
are discriminatory. Thus at least a little bit will
awaken awareness in the learners to not apply
discriminatory in dealing with differences.

him and considers it as normal and natural.

6. PHYSICAL
CONDITIONS
INTELLECTUALITY

AND

All people who are born into the world
with perfect conditions, both in terms of physical
and intellectuality. Some are physically fit but
have intellectual disabilities, and intellectually
healthy, even intellectually intelligent, but
physically have flaws. This difference in
conditions is one of the important elements that
need to be given serious attention in the frame
of multicultural education. If not, then it is not
impossible that discriminatory actions especially
against people who have “shortcomings” will
continue, not only in schools but also in the
community. Not infrequently we find a group of
children who make their friends with the defect
condition as a joke and game materials. Even a
teacher is not infrequently discriminatory when
teaching in the classroom. Against the “smart”
learners he always flattering with praise and
always being friendly, but on the contrary,
against the child he considers “stupid” comes a
word of cynicism.
The condition mentioned above is certainly
not a wise thing, let alone it happens in schools
that noted is an educational environment.
Therefore,
the
advantage
of
building
multicultural and anti-discrimination awareness
requires the role of educators who have insight
and anti-discriminative attitudes toward these
differences. An educator must also have the
sensitivity and make himself as an example of
anti-discrimination for learners. Schools should
ensure that all learners will get the attention
and service according to their needs. In other
words, if the learners have the disadvantages
then he is entitled to special services so that
they can learn as other learners.

5. SOCIAL STATUS
Multidimensional crisis occurring in
Indonesia, recognized or not, has been the cause
of various social problems in society. Poverty,
unemployment and crime continue to increase
over time. In addition, the government’s
economic and political policies tend to benefit
only a few people while the public interest is
neglected. As a result the poor become destitute,
while the rich instead become a conglomerate.
The gulf between the rich and the poor is
widening and deepening.
Such economic inequality leads to the
emergence of social jealousy in society. Moreover,
if the inequality is found in different groups, for
example between immigrants with indigenous
population, or between different ethnicities.
The result of social jealousy sometimes becomes
the trigger of conflict in the community, so it
is not surprising if we witness the occurrence
of looting cases by a group of people against
certain groups when there is a moment that is
considered appropriate (during a demonstration
or riot).
Such conditions of course need to get
serious attention both from government and
educational institutions in accordance with
their respective roles. The government does
so through community economic improvement
programs while education plays the role of
learners to become societies with high social
awareness. Teachers and schools have a central
role in the development of a caring and critical
student attitude towards all forms of social,
economic and political injustices that surround
them.
The role of the teacher, in this case,
becomes important because, admittedly or not,
the teacher influences the development of the
characteristics of the learners. Therefore, to
establish social awareness within the framework
of multicultural education requires teachers
who are not only good at teaching but also have
good educational skills. It should be a teacher
has a broad insight into the surrounding social
phenomena and have a high sensitivity to the
social phenomenon. If not, then it’s not unusual
to find teachers who are discriminating against
learners because of the social status of their
parents. And if the teacher does not have that
social sensitivity, then he becomes indifferent to
the social discrimination that takes place around

KNITTING TOGETHER IN ACHIEVING
WHOLENESS OF THE NATION

THE

As a wise step in addressing the various
problems related to religion and cultural diversity
that can trigger the fracture of the fraternity of
citizens of a diverse society of religious, ethnic,
socio-cultural, and other dimensions is the endeavor
to seek solutions in order to knit togetherness and
reach the unity of the nation. Here are some solutions
to offer:
1. The need for inclusive movement in educational
institutions based on two things. First, discursively,
the inclusive movement of the ummah is believed
to support the creation of social harmonization
of peoples in the multicultural era. Because after
all, multiculturalism is a historical reality in
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society that must be addressed properly. This is
where religious exclusivity that is believed to be
totally religious truth can become an ideological
stumbling block to convey a message of peace.
Secondly, praxis, the practice of religious life that
still dichotomizes Claims of truth and security
within each religious community must be erased
in order not to blame one religion with another
religion. Because, the problem of pluralism is
often triggered by the fanaticism of religious
truth which creates radical attitudes. Therefore,
concrete efforts to build religious tolerance must
continue to be carried out as part of a sustainable
social process.
Thus, discourse and praxis of the movement, the
attitude of the religious people does not come
to the consciousness and radical movement.
Demonstration (deconstruction) of exclusive,
militant, and radical awareness is the first step
to ensuring the future of pluralism. In turn,
the reconstruction of tolerant, inclusive, and
pluralist religious consciousness is the last step
in delivering the peace message of religions amid
multicultural society. This is the desired condition
in welcoming the future of a better nation amid
the threat of terrorism and violence.
2. Pluralism and Multiculturalism education in
schools, to change the mindset of the religious
diversity and only through education people
can change their mindset. The trick is to
create a curriculum in advanced schools on
interreligious studies, which are intended to
foster understanding and mutual respect among
different religious groups. To talk about theology
level will be better if you have entered high
school or college. What is especially taught is the
history of religions.
3. When people know about the history of religions
it will never be radical. So when practicing
religious dakwah always see history. For example,
prophecy of Songo’s Wali Songo in history
successfully spreading Islam through cultural
pathways and adapting to local culture, local
wisdoms and beliefs should be an example. How
Sunan Kalijaga incorporates Islamic elements in
the wayang story. Of course, this must be made
a valuable experience in carrying out da’wah.
Therefore, if then Islam becomes a majority, it
is not proper for them to judge the minority, like
other religions.
4. Understanding Multicultural Interpretations.
Religion should be understood as the formulation of
God’s idealization (life). The cultural description
of the word of God has given birth to colorful
religions in accordance with cultural diversity.
This is the multicultural interpretation of religion
that is born of different cultural perspectives.
Therefore, there is no reason to negate one form
of religion because it is considered a minority or
glorify other religions because it is adopted by

the majority, since each one departs from one
same value, the word of God. In the context of
culture, there is no single culture that deserves
to eliminate other cultures, because it contains a
single value, that is, humanity value.
Multiculturalism problems in the context of
religion are constrained not only by the existence
of other religions, but also within the religion
itself. This usually begins with an extreme model
of interpretation of the word of God. In general
the interpretation pattern of the word of God
tends to be “trapped” in the diametric model,
which is between textual interpretations with
contextual interpretations or between formal
interpretations and substantial interpretations.
Between the revelation as a static reality and
a revelation as a progressive reality. The first
interpretation puts more emphasis on personalemotional factors, i.e. religion as belonging to
its group only, while the second interpretation
(contextual and substantial) emphasizes socialrational factors. These two sides are actually not
a separate thing. In multiculturalism sunglasses,
these two interpretation models receive
synthesized answers in the context of practicing
religious rituals such as fasting which not only
become a particular religious tradition, but being
a spirit that applies to all religions with different
teachings (QS 2: 183). The verse’s load at least
shows two things. First, the theological legitimacy
(textual). That is, fasting is the teachings of God
that are revealed for the improvement of selfquality. Second, cultural legitimacy (contextual).
That is that fasting is a noble value that has been
cultured in a society before Islam needs to be
preserved. The existence of the theological and
cultural legitimacy will cause fasting to the social
and spiritual realm. Two sides are often dictated
by dichotomies and segmented by some Muslims.
5. Providing understanding of universal values
in religion. Multiculturalism presupposes an
inclusive internal awareness and brings in social
behavior. Religion ritual, ideally Leads the
perpetrators to discover a universal conscience
that has an egalitarian perspective on others.
A consciousness that binds the emotional
intelligence of a servant to his Lord and serves as
the foundation for the building up of the intellect
of the rational relationships among others,
as well as the esoteric and esoteric-esoteric
reflections that grow as a manifestation of the
internalization of divine values. This is a process
that the Danish philosopher Soren Kierkegaard
(1813-1855) called the process of aesthetic
stage to the religious stage. Worship is not just
a personal word (command), but also charity
(actualization) that is social.
For example in the context of fasting in addition
to being a tradition of religions that have a
universal meaning must also be a positive
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energy for the strengthening of multicultural
understanding that is encouraged by the values of
divinity (rabbaniyah) and humanity (insaniyah).
Spiritual transformation and the multicultural
spirit achieved by ideal fasting can be enjoyed
and perceived by all human beings without being
trapped by cultural, ethnic, gender, linguistic, or
theological, let alone political, barriers. In that
context, the understanding of religions must be
done in the context of the universal mission of
humanity. This universality will not shut down
the distinctive potentials of different religions
and cultures. Precisely these potentials can grow
together in diversity (multicultural). And this will
only be established if there is a commitment and
seriousness of all communities or congregations
of cultures and religions whether as majority or
minority to be inclusive and tolerant equally for
the common good. Thus, religion can appear to
be the property of all to be with.
6. Finding a strategic foundation in religious
teachings. Islam as a prophetic treatise and
a realistic doctrinal doctrine, doctrinally
perceive difference, plurality, and multicultural
as sunnatullah. Therefore, Islam enjoins its
adherents to live harmonious, tolerant, and
respectful lives with all existing groups of society
without having to distinguish race, ethnicity,
color, and any religion or belief (Surat al-Hujurat:
13), prohibits prejudice (Surah al-Maidah: 2),
forbidding wrongdoing and forging forgiveness
(Surat ash-Shura: 40) , And ordered to be gentle
towards others (Surah Ali Imran: 139).
Therefore, Islam not only has a multicultural
insight and plurality of doctrinal an sich as seen
in the verses of the Qur’an above, but also has a
real capital on the praxis level. Islam pluralism
is evident from the many streams, firqah both
from the side of fiqh, theology, politics, tasawuf,
and politics. In the field of fiqh, for example,
found the existence of various shades of schools
such as Shafi’iyah, Malikiyah, Dhahiriyah, Shi’i,
Hanafiyah, etc.. In the field of theology, there
are Khawarij, Mu’tazilites, Ash’ariyah and Shi’a
sects. Not only that, in the field of Sufism and
politics also there are many schools of thought
are very diverse.
As a result, Islam already has theoretical and
practical capital with respect to multiculturalism
and pluralism, this is the first. Second, at the
same time, the recent developments in modern
(Western) societies also enable the realization
of a more harmonious world order. However,
in this second aspect, of course, requires the
commitment, sincerity and honesty of the West
to embody the values of democracy, freedom,
human rights, and equality of human dignity in
a plenary, it is necessary to do introspection and
self-criticism of various attitudes, His arrogance
character. Thus, if the West still uses a double

standard, and is inconsistent with those values,
the hope of a just global order becomes an empty
dream.
7. Avoids clash of civilization when Islamic relations
with the West occur. To avoid the occurrence of
clash of civilizations required the dialogue and
communication between civilizations to break the
chain of suspicion, hostility and conflict between
the two parties. This dialogue effort, according
to Ali Asghar Engineer, is the only way to promote
a better understanding among the conflicting
parties. As well as disseminating misinformation
through, various ways that are vulnerable
to misunderstandings and conflicts, dialogue
can also be an effective means of generating
understanding. This dialogue can be undertaken
by all circles ranging from intellectuals, clerics,
and the community of all believers (Islam Today,
2004).
Dialogue at the intellectual level, will analyze
more about events and understand the main
forces that encourage the emergence of conflict.
Here, the intellectuals also seek to find strategies
that can create a harmonious inter-religious
and intercultural atmosphere. The Western
orientalists are required to be more objective
and honest in view of Islam, and at the same
time Muslim intellectuals also should not incite
the fire of hatred against Western society. At the
religious level, the clergy must play an active role
in exploring, exploring the roots of pluralism, the
true brotherhood of their respective theological
doctrines. For example, Hinduism emphasizes
non-violence, and Buddhism emphasizes the
teachings of love. Christianity emphasizes love,
while Islam always emphasizes justice and
equality. From here we see that all these values
are complementary to each other. Finally, the
participation of every religious community for
mutual respect, respect for religious and cultural
differences is urgently needed, in particular to
always be aware of the possibility of provocation
from parties who want a dispute, interreligious
and intercultural disharmony. It is only with such
an attitude that all peoples can live in this world
peacefully in the framework of pluralism and
multiculturalism.

MULTICULTURAL EDUCATION IN EDUCATION
POLICY
Designing multicultural education in a
problem-packed society between groups, cultures,
ethnic groups, and so forth, such as Indonesia, poses
no light challenges.
There are several approaches in the
multicultural education process. First no longer
equate the view of education with schooling, or
multicultural education with formal school programs.
Both avoid the view that equates culture with ethnic
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groups. Third interaction incentives with people who
already have the competence then it can be seen
more clearly that efforts to support schools that are
separated ethnic secraa is antietnis against the goals
of multicultural education. The four multilateral
education enhances competence in some cultures.
The fifth possibility that education raises awareness
of competence in some cultures.
Multicultural education is a new discourse
that began widely heard in recent years, various
formats or models are offered by various circles,
both experts and experts in the field of education.
Books on multicultural education began to sell in
the market. This phenomenon arises, in the writer’s
view, not merely a “fracture” or joining in to what
the Western world is buzzing about. But more is the
result of the “disgust” of society to see so often the
conflict in various regions in this nation. The root of
the problem was tried to be revealed and dismantled
by various approaches, which of course aimed to find
the right solution to end the conflicts, and one of the
proposed is multicultural education.
If we look at the history of the Indonesian
nation, multicultural education or awareness is
actually not a new discourse but rather a forgotten
problem. Based on historical records, in 1928,
Indonesian youths have invested a fundamental
foundation with the promulgation of Youth Pledge as
the foundation to bind the hearts of all Indonesians
in a unified bond. Without prejudice to the existing
differences they agreed, fought together to realize
the ideals of the nation. To unify the various ethnic
or ethnic differences they have pledged to one nation
and one country, namely Indonesia. Similarly, to unify
the various language differences, they chose Bahasa
Indonesia as a unified language.
One thing that is interesting and is a very
extraordinary choice in the author’s view when
choosing the Indonesian language which is the
adaptation language of the Riau Malay as a unified
language, when at that time the Malay language is
only used by a handful of people than the Javanese
language that is used more than 50% Indonesia. The
event was a tremendous multicultural awakening
in which the Javanese, who were the majority,
graciously accepted the decision to make Malay a
unified language not a Javanese language.
Seventeen years later this event was repeated
again, albeit in a different context. After Indonesia
proclaimed its independence and laid down the
foundations of the state, with the chest of our
founding-fathers, who originally made Islam the basis
of the state, reduced six words from the first precepts
of the Jakarta charter which we later acquainted with
Pancasila in order to preserve the unity and integrity
of the Republic of Indonesia.
Not only that, since the beginning of
independence, the diversity (pluralism) of the nation
also received recognition by the display of the
concept of Unity in Diversity (Unity in Diversity) as

the motto of the nation. This concept of diversity is
a remarkable concept amidst the diversity of ethnic,
cultural diversity, linguistic diversity and religious
diversity. From the very beginning the founders of this
nation have realized the importance of multicultural
awareness to unite this great Indonesian nation.
Diversity, diversity or multiculturalism is one of the
main realities experienced by society and culture in
the past, now and in the future. Thus, the concept
of Unity in Diversity can be simply understood as
the recognition that a state or society is diverse
and multicultural, the state does not contain only
a single national culture. Every culture that exists,
has an equal position or position in the eyes of the
Indonesian people, there is no superior or inferior.
These three events are a reflection for the
successor of this nation how to respond to all the
differences that exist. The founders of the nation
who feel how difficult it is to achieve independence
as we feel today realize how important it means
unity and unity of the nation, so as to maintain the
integrity of any effort which they can endeavor to
do so long as it does not violate the principles of
religion and nationalism. But along with the passing
of history, multicultural awareness is also increasingly
thinning. Especially at the present time, the majority
of Indonesian citizens are people who have no strong
ties with the past history. They do not feel bitter
struggle to seize independence so that neglect the
obligation to maintain and fill it optimally.
Multicultural awareness is just beginning to
emerge when this nation began in multi-dimensional
crisis, especially with the emergence of conflicts that
lately more frequent. Although impressed slow, but
this is a fundamental thing that must be done by this
nation in order to still exist among other nations.
The question arises then whether it is adequate only
with multicultural education. Indeed, multicultural
education is just one element of the glue of the
nation, but it is a demand that must be implemented.
That’s why it takes the policies that can be used as
an umbrella for the implementation of multicultural
education in Indonesia.
Based on the writer’s searches on existing
regulations and legislation, the authors found
several things that could be the foundation for
the implementation of multicultural education
in Indonesia, in addition to what the authors have
mentioned above (Youth Pledge, Pancasila, Bhineka
Tunggal Ika). Among these are the recognition of
religious diversity and the recognition of the rights
of the faithful to maintain their religious faiths
respectively confirmed in the 1945 Constitution,
Article 29, Paragraph 2 which reads “The State
guarantees the freedom of every citizen to embrace
his or her own religion And to worship according to
his religion and belief. “That is, the state from the
beginning recognized the freedom of religion as a
human right for every citizen, and the freedom to
carry out religious duties. Strictly speaking, according
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to Saafroedin Bahar, explicitly in Pancasila and the
1945 Constitution contained three main things. First
the state guarantees the freedom of citizens to
embrace religion; Both countries guarantee every
citizen to worship; And thirdly, the state recognizes
religion as an inherent right for every citizen.
In addition, in the 1945 Constitution Article
31 paragraph 1 stated that every citizen is entitled to
education. Getting educated here means that every
Indonesian child is entitled to study. If a child has to
learn then in the learning activities he also has the
right to be served according to his needs so that he
can learn the best, in the sense that every learner
is entitled to get learning services in accordance
with the uniqueness he has. Thus, basically the
state recognizes the uniqueness of each individual
in learning, each child is a different individual with
one another with a variety of talents and characters.
Therefore, the learning experience should be a
personal, meaningful and diverse influence. The
consequence is that the educational paradigm refers
to the imperative of multicultural education. This
paradigm implies that every learner with all the
characteristics of his individual learning together
with other individuals and in the learning activities
need to create an atmosphere of mutual respect,
mutual tolerance and mutual understanding between
one another.
Furthermore, in Law No. 2 on National
Education System (Sisdiknas) stated that every child
is given the right to obtain education and teaching,
even, furthermore, article 8 paragraph 2 of the
National Education System Act 1989, also states
that special attention should be given to children
whose intelligence Extraordinary (superior, talented)
and children who have deviant development (read:
disability). Although this law has changed slightly
with the passing of Law no. Law No. 20 of 2003 on
the National Education System, but substantially
unchanged, is even more firmly stated in Article 5
paragraph 1 that every citizen has the same right
to obtain quality education, even to children with
disabilities, , They are entitled to special education,
as well as children who have the potential of
intelligence and special talent. Likewise in article
12 paragraph 1b stated that every learner in each
educational unit is entitled to get education services
in accordance with his talents, interests and abilities.
This means that legally, the education system
recognizes the unique differences of each individual.
That is, diversity, dignity and value differences in
the growth of Indonesian children implicitly contain
opportunities to realize explorative principles and
creative inclinations in all of its growth.
Not only that, in the Teachers and Lecturers
Act, explicitly in article 20c it states that in carrying
out professional duties, teachers are obliged to
“act objectively and non-discriminatively on the
consideration of gender, religion, race, race and
certain physical conditions, or Family background,

and socioeconomic status of learners in learning “. In
article 20d it is also stated that teachers are obliged
to “uphold the laws, laws, and code of ethics of
teachers, as well as religious and ethical values; And
“in article 20e the teacher is also obliged to” nourish
and nurture the unity and unity of the nation. “The
above three points imply that every faculty must
have multicultural awareness so that in the process of
teaching and learning he no longer acts discriminatory
and it is his duty to instill such multicultural awareness
To learners. In other words, an educator must have a
broad insight into multicultural education in order to
maintain the unity of unity and national unity.
In the author’s view, the legal umbrella
for the implementation of multicultural education
in educational institutions is basically very clear,
the question then is whether the legal umbrella
is adequate to protect the implementation of
multicultural education so that it can succeed as
desired. On the one hand, this is actually already
very adequate, meaning that from the beginning
the principles of multicultural education is already
owned by the Indonesian nation, this is reflected both
based on flash history and legislation itself. But we
must admit, that the existing legislation is still too
general, and although there is also a special nature
but still cause different interpretations. For example,
in the case of the controversy of the Law on National
Education System No.20 of 2003 article 12 paragraph
1a that “every learner in every educational unit is
entitled to receive a religious education that is
professed and taught by a religious educator;” the
majority group (read: Islam) It is commonplace and
natural but for minority groups this is regarded as
the hegemony of the majority against the minority.
So it is not surprising that the wave of support and
rejection of it Law at that time was so crowded in
various corners of the archipelago.
In connection with the above, it is necessary for
the government to make more specific and technical
regulations. The regulations are of course expected
to accommodate all the diversity that exists so that
can be used as a reference for educational institutions
in the context of implementation of multicultural
education in schools. Of course this is not an easy
thing. It takes serious and in-depth studies to make
the legal or regulatory products produced truly reflect
the form of multicultural awareness. If not, then a
wave of controversy will continue to emerge that
can even damage the existing multicultural order.
Therefore, in designing multicultural education, the
government must pay attention to the dimensions of
multicultural education, namely:
1. Content integration, which integrates various
cultures and groups to illustrate fundamental
concepts, generalizations and theories in
subjects / disciplines.
2. The knowledge construction process, which
takes students to understand the cultural
implications into a subject (discipline).
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CONCLUSION

In the context of Indonesian-ness, our national
and state life has the slogan “Bhinneka Tunggal
Ika” which reflects the existence of pluralism and
multiculturalism that can knit the unity and unity of
the nation. But in reality there is still a lot of conflict
due to religious and cultural sentiments that hamper
these noble ideals. Differences in religion and cultural
diversity have not been fully perceived. On the
contrary it adds a long list of clashes and arguments
among grassroots communities. This small note seeks
to usher in the effort to reestablish the unity and
unity of the nation through the role of religion and
multiculturalism.
In relation to the above, multicultural
education is an alternative to combine the diversity
that exists in the Indonesian nation. Therefore, in
education, culture has long been recognized as one
of the important elements underlying curriculum
development, in addition to other foundations such
as the development of society, science, technology,
politics, and economics. As a wise step in addressing
the various problems related to religion and cultural
diversity that can trigger the fracture of the fraternity
of citizens of a diverse society of religious, ethnic,
socio-cultural, and other dimensions is the endeavor
of seeking solutions in order to knit togetherness and
reach the integrity of the nation among others; 1) is
conducted with an inclusive movement in educational
institutions based on two things. Firstly, discursively,
the inclusive movement of the ummah is believed
to support the creation of social harmonization
of peoples in the multicultural era and praxis, the
practice of religious life that still dictulates truth
and salvation claims within the respective faithful,
2) Holds Pluralism and Multiculturalism at school -the
school, to change people’s mindset about religious
diversity. 3) attention to the history of religion, 4)
Understanding the Multicultural Interpretation.
5) Provide an understanding of the universal value
in religion, and 6) Find a strategic foundation in
religious teachings.
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ABSTRACT : Pendidikan menjadi pintu masuk dalam menanamkan berbagai konsep dan ajaran serta
doktrin Islam, tetapi karena ayat al-Qur’an yang turun pertama kali ke dunia melalui lidah rasul
Allah, nabi Muhammad Saw, adalah ayat-ayat yang terkait dengan pendidikan. Tidak hanya ayat yang
pertama kali turun, yang bernilai pendidikan, tetapi banyak sekali ditemukan ayat-ayat al-Qur’an,
yang menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang sangat central dalam Islam. Al-Qur’an menyebut
pendidikan tersebut sebagai ta’lim, tazkiyah, mauidzoh, nasihah, hikmah, tadris dan lain-lain, dan yang
banyak dipakai oleh umat Islam adalah tarbiyatu al-Islam atau pendidikan Islam. Perbedaan-perbedaan
tersebut bukan berarti menunjukkan adanya sebuah pertentangan dalam Islam, tetapi lebih kepada
memberikan arah, betapa luasnya cakupan pendidikan dalam Islam, sehingga secara implementatif,
aktifitas pendidikan dituntut untuk menyesuaikan. Kompleksitas relasional antara guru dan murid,
baik yang terkait dengan suasana batin antara keduanya, situasi dan kondisi yang mengitari, materi,
metodologi, media dan lain-lain, semuanya mengharuskan adanya perbedaan-perbedaan tersebut.
Dalam perbedaan-perbedaan itu dikehendaki agar tujuan akhir dari tarbiyatu al-Islamiyah, mampu
meningkatkan iman dan takwa para pelaku pendidikan itu sendiri. Peningkatan dan penguatan iman
serta takwa kepada Allah Swt, menjadi basis dari tarbiyatu al-Islamiyah atau pendidikan Islam. Dalam
diskursus ini, basis tersebut disebut tauhidiyan sekaligus menjadi distingsi tersendiri dalam tarbiyatu
al-Islamiyah atau pendidikan Islam yang membedakan dengan pendidikan yang lain. Basis tauhidiyan
dari tarbiyatu al-Islamiyah ini, merupakan hasil dialog dari nushusu al-mutanahiyah dari nash-nash
al-Qur’an dan al-Sunah yang terbatas dengan waqo’i ghairu al-mutanahiyah (Rusd) yang tak terbatas
dari hasil pergumulan umat Islam dalam menjalankan pendidikan sebagai perintah nash dan berbagai
temuan emperik dalam berbagai proses pendidikan lainnya. Hasilnya menjadi luar biasa. Tarbiyatu
al-Islamiyah yang tauhidiyan dari rintisan rasul Allah, Nabi Muhammad Saw, mampu mengeluarkan
masyarakat Arab dari kejahiliyaannya, hanya dalam waktu 23 tahun. Hal ini tentu berbeda dengan
diskursus Islamisasi ilmu yang dikembangkan Ismail Raji al-Faruqi, Zainuddin Sardar, Naqib al-Atas
dan lain-lainnya. Di Indonesia Islamisasi ilmu dilakukan melalui paradigma Pohon ilmu (UIN Malang),
Interkoneksitas (UIN SUKA Jogja) dan Integrited Twin Tower (UINSA Surabaya). Kelebihan distingsi
tauhidiyan akan mengantar penguatan iman dan takwa para agamawan dan ilmuwan kepada sang
pemilik ilmu, Allah Swt.
Kata Kunci; Tarbiyatu al-Islamiyah, Tauhidiyan, Nushusu al-Mutanahiyah, Waqo’i Ghairu alMutanahiyah.
PENDAHULUAN

dengan berbagai kondisi, situasi serta berbagai
kemungkinan yang melingkari aktifitas pendidikan
itu sendiri, baik sebagai akibat dari pergumulan
kehidupan sehari-hari maupun dari implementasi
normatifitas nash/teks oleh umat Islam yang menurut
perjalanan sejarahnya terus berkembang. Apa yang
terus berkembang itu, oleh seorang ulama abad ke
enam hijrah, Ibnu Rusd al-Andalusiyi disebut sebagai
waqa’i ghairu al-mutanahiyah, sementara nash/
teks yang ada dan terbatas itu, disebut nushusu almutanahiyah (al-Andalusiyah).
Tarbiyatu al-Islamiyah atau pendidikan Islam

Pendidikan Islam, dikenal dengan sebutan
tarbiyah di samping adab, taklim, tazkiyah dan lainlainnya. Namun demikian yang sering digunakan
adalah tarbiyatu al-Islamiyah atau tarbiyah saja.
Sebagai sebuah keilmuan, pendidikan Islam berbeda
dengan pendidikan lain yang bebas nilai. Tarbiyatu
al-Islamiyah atau pendidikan Islam adalah ilmu
pendidikan yang padat nilai karena oprasionalitasnya
dipijakkan kepada normatifitas nash-nash al-Qur’an
dan al-Sunah. Sisi lain, pendidikan Islam berhadapan
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sebagai sebuah ilmu yang dipijakkan kepada nushusu
al-mutanahiyah dipertemukan dengan berbagai
aktifitas pendidikan yang berkembang dalam
kehidupan sebagai waqo’i ghairu al-mutanahiyah.
Posisi tarbiyatu al-Islamiyah yang berada di antara
ke dua kutub itu, mendialogkannya dan menariknya
kepada pemilik segala ilmu yang dalam hal ini adalah
Allah Swt.

sendiri oleh Azyumardi sebagai berikut;
Pertama, berkaitan dengan pandangan
tentang ketinggian syari’ah dan ilmu-ilmu keislaman
lainnya.
Kedua, secara institusional, lembagalembaga pendidikan Islam dikuasai mereka yang
akhli dalam bidang-bidang agama....., misalnya,
terdapat masysyakhat al-Qur’an (professorshipkegurubesaran al-Qur’an), masysyakhat al-Hadits,
masysyakhat al-Nahwu, dan sebagainya. Sebaliknya
tidak dikenal masysyakhat al-Kimya’, masysyakhat
al-Thib dan seterusnya dalam stuktur akademis
madrasah.
Ketiga, berkenaan dengan kenyataan bahwa
hampir seluruh madrasah atau al-Jami’ah didirikan
atau dipertahankan dengan dana wakaf baik dari
dermawan kaya atau penguasa politik muslim.
Motivasi kesalihan, mendorong para dermawan
kaya untuk mengarahkan madrasah bergerak dalam
lapangan ilmu agama yang dipandang akan lebih
mendatangkan pahala, ketimbang ilmu-ilmu umum
yang mempunyai aura profan (Azra : 2012).
Dengan demikian, keberadaan kementerian
agama, kementerian pendidikan nasional dan
kementerian riseach dan teknologi, akan semakin
mengabadikan keterpisahan keilmuan Allah -agama
dan umum-, bila secara institusional berdiri kokoh di
atas linieralisasi diseiplin keilmuan masing-masing.
Apa yang ditawarkan Kuntowijoyo di atas
menemukan kebenarannya ketika problem konflik
horizontal yang bernuansa agama, sulit menemukan
penyelasaian hanya dengan normatifitas ilmu agama.
Clifford Geertz menemukan kenyataan konstruksi
sosial yang dibangun dari normatifitas ilmu agama,
melahirkan pertentangan kelas antar varian umat
Islam, seperti santri, abangan dan priyayi (Geertz
: 1983). Untuk itu, dukungan dari berbagai disiplin
keilmuan yang antroposentris yang bersifat waqo’i
ghairu al-mutanahiyah dalam penyelesain konflik
sangat diperlukan. Begitu sebaliknya problem penyakit
kehidupan, seperti korupsi, persekusi, bullying
dan sebagainya, tidak mungkin akan menemukan
perbaikan, hanya dengan mengedepankan teoriteori rumusan para ilmuwan yang dihasilkan dari
temuan-temuan emperik. Dukungan dari ilmu agama
yang tauhidiyan dari normatifitas Qur’anik, dapat
memperteguh keimanan dan ketakwaan, menjadi
sesuatu yang niscaya. Al-Qur’an surat al-A’raf 96,
menjelaskan hal tersebut;

Diagram Posisi Tarbiyah al-Islamiyah
Tarbiyatu

Waqo’i ghairu

Nushusu

al-Mutanahiyah

al-Mutanahiyah

al-Islamiyah
al-Tauhidiyi
Posisi tarbiyatu al-Islamiyah yang berada di
antara nushusu al-mutanihiyah dan waqo’i ghairu
al-mutanahiyah dalam diskursus ini, menarik untuk
didiskusikan. Semuanya dalam rangka perbaikan
terhadap keberadaan pendidikan Islam atau tarbiyatu
al-Islamiyah itu sendiri. Menurut Kuntowijoyo,
harus ada upaya menyatukan (bukan sekedar
menggabungkan) wahyu Tuhan dan temuan pikiran
manusia (ilmu-ilmu integralistik), tidak mengucilkan
Tuhan (sekularisme), atau mengucilkan manusia
(other worldly ascetianism) (Kuntowijoyo : 2007).
Apa yang dipikirkan Kuntowijoyo ini,
menemukan kebenarannya ketika ilmu-ilmu Islam
-di mana tarbiyatu al-Islamiyah di dalamnya- dan
ilmu-ilmu sekuler berdiri pada posisi masing-masing,
tidak ada tegor sapa antara satu dengan yang lain.
Tarbiyatu al-Islamiyah yang selama ini dipersepsi
sebagai ilmu produk Tuhan yang bersifat normatif
teocentris, sulit berdialog apalagi bertemu untuk
menyatu dengan ilmu pendidikan, paidagogik,
didaktik methodik yang dipersepsi sebagai hasil
produk manusia sekuler yang bersifat antropocentris.
Sebagai produk Tuhan tarbiyatu al-Islamiyah disebut
ilmu agama yang memposisikan akhlinya sebagai
ulama, syekh, murabbi, muaddib, mursyid dan lainlainnya, sedang sebagai produk manusia sekuler, ilmu
pendidikan, didaktik methodik, disebut ilmu umum
yang memposisikan akhlinya sebagai ilmuawan,
cendikiawan, dosen, guru dan lain sebagainya. Ilmu
agama sebagai produk Tuhan diyakini akan lebih
mendekatkan diri ke sorga sementara sebagai produk
manusia, ilmu umum diyakini akan menjauhkan diri
dari sorga bahkan mempermudah masuk neraka.
Azyumardi Azra, mempertanyakan, kenapa
legalisme fikih atau syari’ah (sebagai ilmu agama,
pen), begitu dominan ? Pertanyaan tersebut dijawab

ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركا ت من
السماء واالرض ولكن كذبوا فاخذناهم مبا كا نوا يكسبون
96 )(االعراف

Artinya; Jikalau sekiranya penduduk negerinegeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit
dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat
Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan
perbuatannya (Depag RI : 1984).
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Dengan demikian, apa yang dipikirkan
Kuntowijoyo menarik untuk dikembangkan, kaitannya
dengan tarbiyatu al-Islamiyah atau pendidikan
Islam yang berada di posisi tengah antara ayatayat Allah yang bersifat nushuhu al-mutanahiyah,
dari nash/teks yang ada dalam al-Qur’an/ alSunah, dan waqo’i ghairu al-mutanahiyah yang
merupakan pergumulan umat Islam dalam berbagai
aktifitas pendidikan yang tak terbatas menyertai
perkembangan sejarahnya seperti, relasi guru dan
murid, keberadaan kurikulum, materi pendidikan,
metode, institusi, evaluasi pendidikan dan lain
sebagainya. Tarbiyatu al-Islamiyah atau pendidikan
Islam dengan demikian adalah termasuk temuan
para akhli dan pemerhati pendidikan yang bersifat
waqa’i ghairu al-mutanahiyah yang tidak terbatas,
sepanjang tidak bertentangan dengan landasan
idiel nushusu al-mutanahiyah yang terbatas. Dan
yang tidak kalah pentingnya, adalah bahwa dialog
dan penyatuan nushusu al-mutanahiyah dan waqa’i
ghairu al-mutanahiyah yang berbasis tauhid, menjadi
bagian dari penguatan iman dan takwa para pencinta
ilmu kepada pemilik segala ilmu yang dalam hal ini
adalah, Allah Swt.

sebagai tebusannya.
Fadlal bin Dakyan seperti yang dikutip Ibn
Saad, meriwayatkan sebuah hadits sebagai berikut,

 أخبرنا إسرائيل عن جابر،أخبرنا الفضل بن د كين
عن عا مر قال أسر رسول هللا صلعم يوم بد ر
، وكا ن يفادي بهم على قدر اموالهم،سبعين أسيرا
،وكا ن أهل مكة يكتبون وأهل المدينة اليكتبون
فمن لم يكن له فداء د فع اليه عشرة غلمان من
 فإذا حذ قوا فهو فداؤه،غلمان المدينة فعلمهم
Artinya, Fadlal bin Dakyan menberitakan
kepadaku, bahwa Israil memberitakan dari Jabir, dari
‘Amir, yang berkata bahwa jumlah tahanan rasulullah
Saw, pada saat perang badar sebanyak tujuh puluh
orang. Mereka memberikan tebusan sesuai dengan
kemampuan harta yang dimilikinya, padahal tahanan
dari Mekkah ini dapat menulis, sementara penduduk
Madinah tidak bisa menulis. Maka barang siapa yang
tidak mempunyai harta tebusan, kepada mereka
diserahi sepuluh anak dari Madinah untuk diajari
pengetahuan menulis. Apabila mereka telah mahir,
maka pengetahuan menulis yang diajarkan itu sebagai
tebusannya (Saad : 1994).
Kurangnya minat masyarakat Arab terhadap
baca tulis, sangat terkait dengan karakter dan budaya
mereka yang mengandalkan hafalan. Semakin tinggi
tingkat hafalan seseorang, semakin mendapatkan
kedudukan terhormat di tengah-tengah masyarakat.
Ketika seorang penya’ir termasyhur, Zurrummah,
diketahui sedang menulis, ia meminta untuk
dirahasiakan kepada orang lain dengan mengatakan,

AWAL MULA PENDIDIKAN ISLAM
Terutusnya Muhammad bin Abdillah sebagai
nabi dan rasul Allah Swt, merupakan awal dari
keberadaan tarbiyatu al-Islamiyah atau pendidikan
Islam. Rumah sahabat Arqam ibnu Arqam (Azra :
2012) di Mekah adalah saksi sejarah yang dijadikan
tempat pertama rasul Allah, nabi Muhammad Saw,
mengembangkan aktifitas pendidikan, sekalipun pada
tahap awal, aktifitas tersebut hanya sebatas belajar
membaca dan menulis. Sungguhpun demikian,
rintisan rasul Allah Muhammad Swt, ini, bila dikaitkan
kepada kondisi masyarakat jahiliyah saat itu, tidak
bisa dianggap sederhana. Saat terutusnya rasul Allah,
Muhammad Saw, terekam bahwa yang bisa baca
dan tulis pada masyarakat Mekah hanya berjumlah
17 (tujuh belas orang) sedang di Madinah hanya 11
(sebelas) orang saja (Hasibuan : 2007).
Melalui baca tulis, sebagai bagian dari
aktifitas pendidikan menyertai gerakan dakwah saat
itu, dalam waktu 23 tahun, masyarakat jahiliyah
mampu keluar dari tingkat kejahiliyaan yang berbasis
tribalisme kesukuan dan kekuatan pedang, menjadi
masyarakat ilmiyah yang berbasis kepada ukhuwah
islamiyah dan kekuatan konstitusi yang rahmatan li
al-alamin di Madinah.
Kesungguhan dan keseriusan rasul Allah
Muhammad Saw, untuk mengeluarkan masyarakat
dari kejahiliyaannya melalui baca tulis, tidak hanya
dilakukan di Mekkah, di Madinahpun, aktifitas baca
tulis itu terus dilakukan terutama setelah peristiwa
hijrah. Guru dan pengajarnyapun tidak harus dari
mereka yang beragama Islam, dari non muslimpun
ia lakukan. Tercatat dalam sejarah, bahwa para
tawanan Badar yang bisa baca tulis, diperintahkan
untuk memberikan pelajaran kepada umat Islam

 إنه عند نا عيب, (sesungguhnya kemampuan menulis
di kalangan kami adalah ‘aib) (Shihab : 2007).
Bahkan tidak hanya baca tulis, masyarakat Arab
saat itu juga dikenal tidak mahir dalam berhitung.
Menurut Al- Zarkasi dalam Al-Burhan seperti
yang dikutip Qurash Shihab, bahwa bahasa Arab
memperkenalkan apa yang dinamaiواوالثمانية
(Wawu al- Tsamaniyah, yaitu huruf wawu yang
digandengkan dengan angka delapan), karena angka
yang sempurna bagi mereka adalah tujuh (seperti
sepuluh bagi kita), sehingga apabila menghitung
dari satu sampai tujuh, mereka menyebutnya secara
berurut, tetapi ketika sampai ke angka delapan
mereka menambahkan huruf wawu. Angka tujuh
bagi mereka bukan berarti sebuah bilangan di atas
enam dan di bawah delapan, melainkan juga berarti
banyak (Shihab : 2007).
Rintisan pendidikan rasul Allah nabi
Muhammad Saw, melalui baca tulis dengan demikian,
adalah merupakan sebuah revolusi dan menjadi pintu
masuk, dalam memulai seluruh rangkaian aktifitas
pendidikan, sebelum berbagai metode pendidikan
yang lain dilakukan, seperti metode tilawah, tazkiyah
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dan taklim.
Model pendidikan yang dilakukan rasul
Allah, nabi Muhammad Saw, tidak seperti model
pendidikan dewasa ini yang secara klassikal dibatasi
oleh dinding kelas dengan berbagai spisialissi mata
pelajaran. Pendidikan yang dilakukan oleh rasul Allah
Muhammad Saw, adalah dilaksanakan di masjid, di
rumah serta di ruang-ruang publik seperti, kuburan,
tempat olah raga, medan arafah, medan perang dan
lain-lainnya. Muridnyapun beranika ragam, tidak
dibatasi dari sisi jumlah, umur, tingkat pengetahuan,
jenis kelamin dan lain-sebagainya. Materinya, adalah
syari’ah Islam yang tauhidiyan. Semuanya dalam
rangka memperkuat keberadaan iman dan takwa
umat Islam.
Ada beberapa metode yang digunakan rasul
Allah, Muhammad Saw, dalam berbagai aktifitas
pendidikan, di antaranya adalah;
1. Tilawah.

dalam budaya jahiliyah yang tidak tahu syari’ah
atau aturan Allah Swt. Ia juga mensucikan mereka
dari berbagai kotoran kekafiran dan dosa-dosa.
Ia juga mengajar mereka akan al-Qur’an dan alSunah. Dan sekalipun mereka sebelum terutusnya
rasul Allah Muhammad Saw, mereka berada dalam
perpecahan yang nyata dan kebodohan yang jelas
(al-Zuhaili : 1996).

Wahbah al-Zuhaili memberikan pemahaman
tentang lafal  يتلوا عليهم اياتهdengan يقرأ عليهم آيات
 القرآن, membacakan ayat-ayat al-Qur’an.

2. Tazkiyah
Dalam al-Qur’an surat Ali Imran 164, di atas
disebut  مهيكزيو. Lafal  مهيكزيوini oleh Wahbah alZuhaili dipahami sebagai آلاو رفكلا سن د نم مهرهطيو
 ماثatau pensucian rohani dan iktikad jahiliyah dari
berbagai kotoran kekafiran dan dosa-dosa. Seperti
diketahui, bahwa saat terutusnya rasul Allah
Muhammad Saw, kehidupan masyarakat berada
dalam tekanan sitem syirik, tahayul dan khurafat
yang telah diwariskan secara turun temurun.
Tazkiyah berasal dari bahasa Arab,
 ىكز،  ىكزي،  ىكز:  اكز،  وكزي،  ءاكز:  ىكز،  يكزي، ةيكزت
(Zakia, yazka, zakan. Zaka, yazku, zakaan.
Zakka, yuzakki, tazkiyatan), yang berarti, tumbuh,
suci, baik, bertambah baik, tumbuh mensucikan,
membayarkan zakat (Yunus : 1990).
Keberhasilan metode tazqiyah yang
dikembangkan rasul Allah, Muhammad saw,
kaitannya dengan sistem syirik, khurafat dan
tahayul adalah dihilangkannya sama sekali sebutan
hari-hari yang dikaitkan dengan kesucian Tuhan.
Artinya, dengan tazkiyah sebutan hari-hari itu,
tidak dikaitkan lagi kepada pemujaan Tuhan.
Seperti diketahui bahwa hari-hari dalam
satu pekan saat itu, selalu dikaitkan kepada
keberadaan benda langit yang dianggapnya
sebagai Tuhan seperti, hari matahari, hari bulan,
hari mars, hari merkurius, hari jupiter, hari vinus
dan hari saturnus dan bahkan di kalangan bangsa
Qurasy dikenal nama Abdu al-Syam atau hamba
matahari (Madjid : 1995).
Kalaupun sistem syirik yang berupa sebutan
hari-hari yang dikaitkan dengan Tuhan seperti,
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday, adalah merupakan tradisi
Eropah, namun dengan adanya nama seseorang
Abdu al-Syam (Sa’ad : 1994), mengindikasikan
bahwa sistem syirik tersebut juga diyakini oleh
masyarakat Arab jahiliyah, melalui penyebaran
budaya kekaisaran Romawi saat itu.
Lebih jauh Nurcholis Madjid mengatakan,
bahwa pemujaan kepada yang maha tinggi dan
kuasa di Eropah, mempunyai sebutan-sebutan yang
secara cognat seolah-olah berasal dari sesuatu yang
sama. Misalnya, Deva, Theo, Dieu, Dos, Do, Khoda,
God dalam bahasa bahasa Semitik, Ilah, Ill, El, Al,
bahkan antara Yahweh dalam bahasa Ibrani dan
Loa dalam bahasa Yunani (Madjid : 1995). Dengan

Tilawah berasal dari bahasa Arab, :  تلوا،  يتلو،  تال،
 تالوة،  يتلو، (تالTala, yatlu, tuluwan. Tala, yatlu,
tilawatan) yang berarti, mengiringi, mengikuit,
membaca (Yunus : 1990).

Dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 164,
metode tilawah disebutkan sebagai berikut,

لقد من اهلل على املؤمنني اذ بعث فيهم
رسوال من انفسهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم
 وان كانوا من، ويعلمهم الكتاب واحلكمة
164 )قبل لفي ضالل مبني (ال عمران

Artinya, Sesunguhnya Allah telah memberi
karunia kepada orang-orang yang beriman, ketika
Allah mengutus di antara mereka seorang rasul
dari golongan mereka sendiri, yang membacakan
kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan
(jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka
al-Kitab dan al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum
(kedatangan nabi) itu, mereka adalah benar-benar
dalam kesesatan yang nyata (Depag RI : 1984).
Mufassir kontemporer Prof. Dr. Wahbah alZuhaili dalam menafisiri ayat 164 surat Ali Imran
tersebut sebagai berikut,

 حني أرسل، لقد انعم اهلل وتفضل على املؤمنني
 يقرأ عليهم، فيهم رسوال بشرا عربيا من جنسهم
آيات القرآن بعد ان كانوا يف جاهلية ال يعرفون
،  ويطهرهم من د نس الكفر واآل ثام، الشرائع
 وان كانوا من قبل بعثه، ويعلمهم القرآن والسنة
 وجهل ظاهر، هذاالرسول لفي احنراف واضح

Artinya, Sungguh Allah Swt, telah
memberikan kenikmatan dan keutamaan atas
orang-orang mukmin ketika Allah Swt, mengutus
seorang rasul dari kalangan dan jenis mereka sendiri
yakni seorang bangsa Arab. Ia membacakan ayatayat al-Qur’an setelah sebelumnya mereka berada
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demikian, Day adalah cognat dengan Dieu dan
Do dalam Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, dan Saturday di atas.
Sistem syirik tersebut kemudian dihapus
sama sekali dan sebutan hari-hari diganti dengan
bilangan seperti, ahad (satu), isnain (dua), sulatsah
(tiga), arba’ah (empat) dan khamis (lima). Sedang
Jum’ah yang berarti berkumpul, dikaitkan dengan
berkumpulnya umat Islam untuk melakukan shalat
di masjid. Sedang sabtu adalah pinjaman dari
syabat, bahasa Ibrani yang berarti istirahat total
(Madjid : 1995). Namun demikian, sekalipun syabat
merupakan pinjaman dari bahasa Ibrani, dalam
Islam sudah tidak diyakini sebagai istirahat Tuhan.
3. Ta’lim.

pula membahayakan, baik pada diri sang
pemuda maupun pada orang tuanya.
c. Materi ketiga
Di suatu negeri yang penduduknya
acuh tak acuh menghadapi kehadiran nabi
Allah Khidir as, bersama nabi Allah Musa
as, nabi Khidlirpun langsung membantu dan
memperbaiki serta menegakkan sebuah
bangunan yang hampir roboh dengan tanpa
adanya permintaan penduduk negeri tersebut.
Menghadapi materi pendidikan yang
dianggapnya tidak sesuai dengan ilmu dan
pengetahuan nabi Allah Musa as, menyebabkan
nabi Allah Musa as, lupa akan sebuah kesepakatan
sebelumnya. Kesepakatan mana, adalah untuk tidak
menanyakan sesuatu sebelum ada penjelasan dari
nabi Allah Khidlir as, sebagai guru. Kesepakatan
tersebut terukir indah di dalam al-Qur’an surah alKahfi ayat 70 sebagai berikut,

Dalam al-Qur’an surat Ali Imran 164 di atas,
disebut ويعلمهم الكتاب والحكمة. Lafal  ويعلمهمberasal
dari bahasa Arab,  علما،  يعلم،  الشيئ علم، Alima,
ya’lamu, ilman, al-Syay’i, berarti, mengetahui
sesuatu.  علمه العلمAllamahu al-Ilma berarti
mengajarkan ilmu kepadanya.  تعليمTa’limun
berarti hal mengajar, melatih (Madjid : 1995).

قال فإن اتبعتين فال تسئلين عن شيئ حىت احدث
7. )لك منه ذكرا (الكهف

Artinya, Dia (Nabi Allah Khidlir) berkata,
jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu
menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun,
sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu
(Depag RI : 1984).
Kesepakatan tersebut terlupakan, oleh
karena nabi Allah Musa as, adalah seorang rasul
Allah yang membawa misi kebenaran syari’ah. Dia
merasa berkewajiban untuk mengingatkan sang
guru, apalagi materi pelajaran yang disampaikan
nabi Allah Khidlir as, dianggap telah melanggar
syari’ah, terutama ketika nabi Allah Khidlir
membunuh seorang remaja yang tak berdosa.
Nabi Allah Musa as, tidak membiarkan materi
ilmu terapan yang diajarkan itu, dan terlontarlah
pertanyan-pertanyaan nabi Allah Musa as, kepada
sang guru.
Perpisahan tak terhindarkan akibat ketidak
sabaran nabi Allah Musa as, akan ilmu terapan yang
diajarkan sang guru dan hal tersebut menyebabkan
gagalnya nabi Allah Musa as, untuk memiliki
kedalaman ilmu yang dimiliki nabi Allah Khidlir as.
Namun sebagai guru yang baik, nabi Allah Khidlir
as, tidak membiarkan sang murid terus dilanda
kebingungan dan ketidak pastian dan karenanya ia
berusaha menyingkap tabir misteri materi pelajaran
yang membingungkan nabi Allah Musa as, tersebut.
Secara kronologis dan dengan penuh kesabaran,
satu persatu nabi Allah Khidlir as, menjelaskan
akan maksud materi yang diajarkannya, sehingga
apa yang dilakukan oleh nabi Allah Khidlir as,
tidak hanya benar dan masuk akal, tetapi juga
merupakan suatu kebijakan praktis yang dapat
dibenarkan syari’ah nabi Allah Musa as.
Jawaban nabi Allah Khidlir as, dari
semua materi yang diajarkan kepada sang murid,
diabadikan Allah Swt, dalam al-Qur’an surat alKahfi ayat 79-82 sebagai berikut,

Wahbah al-Zuhaili memahami Lafal مهملعيو
 ةمكحلاو باتكلا, sebagai  ةنسلاو نآرقلا مهملعيوatau
memberikan pelajaran al-Qur’an, dan al-Sunah.
Pendidikan dengan ta’lim ini, juga
digunakan oleh Nabi Allah Khidlir as, sebagai guru,
saat memberikan pelajaran kepada nabi Allah
Musa as, sebagai murid. Hal tersebut dipahami dari
permohonan nabi Allah Musa as, kepada sang guru,
seperti yang dijelaskan Allah Swt, dalam al-Qur’an
surat al-Kahfi ayat 66, sebagai berikut,

قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمين مما
٦٦ )علمت رشدا (الكهف

Artinya, Nabi Musa memohon kepada nabi
Hidlir, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau
mengajarkan kepadaku sebagian dari apa yang
telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?
(Depag RI : 1984)
Materi pelajaran yang diberikan nabi
Allah Khidir, ternyata tidak mudah diterima oleh
perasaan serta naluri nabi Allah Musa as, sehingga
dari sejak awal pelajaran sudah terasa adanya
keganjilan-keganjilan yang dirasakan oleh nabi
Allah Musa as. Beberapa meteri pelajaran tersebut
adalah;
a. Materi Pertama
Diajaknya nabi Allah Musa as, menaiki
bahtera atau perahu yang pemiliknya tidak
memungut ongkos kepadanya, tetapi setelah
akan sampai ke tempat tujuan, nabi Allah
Khidlir as, menghancurkan beberapa buah
papan perahu tersebut.
b. Materi Kedua
Dalam perjalanan bersama nabi Allah
Musa as, nabi Allah Khidir as, membunuh
seorang remaja yang tak berdosa dan tidak
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yang hanya bisa ditangkap oleh ahlinya sekalipun
tetap tersembunyi bagi mereka yang bukan akhlinya
(al-Hadi : 1995). Abdu al-Tawwab mendasarkan
hal tersebut kepada hadits rasul Allah Saw, yang
melarang sahabat Mu’ad bin Jabal menyiarkan
kepada umat tentang persoalan hak-hak Allah atas
hambanya dan sebaliknya hak-hak hamba atas
Allah Swt, seperti yang dijelaskan dalam hadits
riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut,

اما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر فارد
ت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة
)٩7 غصبا (الكهف
واماالغالم فكان ابواه مؤمنني فخشينا ان يرهقهما
)8. طغيانا وكفرا (الكهف
فاردنا ان يبد هلما رهبما خريا منه زكوة واقرب رمحا
)١٨ (الكهف
وامااجلدار فكان لغالمني يف املدينة وكان حتته
كنزهلما وكان ابومها صاحلا فاراد ربك ان يبلغا
اشدمها ويستخرجا كنزمها رمحة من ربك وما فعلته
عن امري ذالك تأويل مامل تسطع عليه صربا
)2٨ (الكهف

عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال كنت ردف
النيب صلعم على محار فقال يامعاذ هل تدري ماحق
اهلل على عباده وماحق العباد على اهلل قلت اهلل
ورسوله اعلم قال فإن حق اهلل على العباد أن يعبدوه
واليشركوابه شيئا وحق العباد على اهلل أن اليعذ
ب من اليشرك به شيئا فقلت يارسول اهلل أفال
)أبشرالناس ؟ قال التبشرهم فيتكلوا (متفق عليه

Artinya, Adapaun bahtera itu adalah
kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di
laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu,
karena di hadapan mereka ada seorang raja yang
merampas tiap-tiap bahtera.
Dan adapun anak muda itu, maka kedua
orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan
kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua
orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran.
Dan kami menghendaki, supaya Tuhan
mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain
yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan
lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya)
Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan
dua orang anak muda yang yatim di kota itu, dan
di bawahnya ada harta benda simpanan bagi
mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang
yang shalih, maka Tuhanmu menghendaki agar
supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan
mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat
dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu
menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah
tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak
sabar terhadapnya (Depag RI : 1984).
Dari beberapa uraian di atas, maka
pemahaman Wahbah al-Zuhaili tentang مهملعيو
 ةمكحلاو باتكلاkepada ةنسلاو نآرقلا مهملعيو, perlu
mendapatkan pemaknaan yang lebih luas lagi.
Pemaknaan mana adalah bahwa, pendidikan
dengan ta’lim yang dilakukan oleh rasul Allah
Saw, ةمكحلاو باتكلا مهملعيو, ada yang bersentuhan
dengan keilmuan teoritis ( ) باتكلاyang
diperuntukkan kepada orang kebanyakan, dan ada
yang bersentuhan dengan filsafat ( )ةمكحلاyang
diperuntukkan kepada orang-orang khawas atau
tertentu saja.
Tentang pendidikan kepada orang-orang
khawas ini dijelaskan oleh Abdu al-Tawwab Abd.
Hadi dalam bukunya, Lambang-Lambang Sufi di
dalam al-Qur’an. Ia menjelaskan bahwa kelompok
sufi dibenarkan menggunakan lambang-lambang

Artinya, Mu’ad bin Jabal berkata, saya
membonceng di atas himar rasul Allah Saw. Lalu
rasul Allah Saw, bertanya, wahai Mu’ad taukah
kalian apa saja yang menjadi hak Allah atas
hambanya, dan apa hak hamba atas Allah Swt?
Mu’ad menjawab, hanya Allah dan rasul-Nya yang
tahu. Kemudian rasul Allah bersabda, bahwa hak
Allah Swt, yang menjadi kewajiban hambanya
adalah mereka harus menyembah-Nya dan jangan
menyekutukan-Nya kepada sesuatupun sedang
hak hamba yang menjadi kewajiban Allah adalah
DIA tidak akan menyiksa hambanya yang tidak
menyekutukan-Nya. Lalu Mu’adpun bertanya,
wahai rasul, apakah hal ini akan saya beritakan
kepada segenap manusia? Rasul menjawab, jangan
kau beritakan, agar mereka tidak bertawakkal
saja kepada Allah tanpa suatu usaha (al-Shiddiqi :
2009).
4. Tadris.
Tadris dalam bahasa Arab berasal dari akar
kata,  سر د،  سردي،  اسرد، ( ةساردdarasa, yadrusu,
darsan, dirasatan) yang berarti, mempelajari. Dari
kata tersebut lahir bentuk kata benda  ةسردمyang
berarti sekolah (Yunus : 1990).
Dalam al-Qur’an, surat al-Qalam ayat 3738, Allah Swt, bercerita tentang kecaman-Nya
kepada orang-orang kafir yang mempersamakan
diri mereka dengan orang-orang Islam dalam
perolehan pahala. Kecaman tersebut adalah,

 إن لكم فيه لما تخيرون ؟، أ م لكم كتاب فيه تد رسون
)73 –83 (القلم

Artinya, Atau apakah kamu mempunyai
sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu
membacanya?, bahwa di dalamnya kamu benarbenar boleh memilih apa yang kamu suka untukmu
(Depag RI : 1984).
M. Qurash Shihab menafsiri firman Allah
Swt, di atas sebagai berikut;
Apakah kamu mempunyai argumentasi
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aqli atau adakah bagi kamu, sebuah kitab yang
diturunkan Allah, yang kamu secara tekun dan
sungguh -sungguh padanya, yakni pada kitab itubukan pada kitab-kitab lain, apalagi dongeng
dan mitos- membaca dan mempelajari sehingga
menemukan bahwa sesungguhnya bagi kamu secara
khusus di dalamnya, yakni dalam kitab itu, benarbenar boleh memilih secara sungguh-sungguh
apa yang kamu sukai dan yang terbaik dari aneka
ganjaran Allah? (Shihab : 2004).
Lafal  نوسر دتatau tadris dengan demikian
diartikan sebagai membaca dan mempelajari.
Sungguhpun demikian,  ةسردمsebagai bentuk
isim makan dari  سر د،  سردي،  اسرد،  ةسارد, dalam
pengertian seperti yang dikehendaki sistem
pendidikan formal sekarang, saat turunnya alQur’an ini, belum dikenal.
5. Washiat.
Washiat dalam bahasa Arab, ( ىصو، ىصوأ
)  اذكب انالف, wassha, awsha, dengan siddah pada
lafal  ىصوberarti, berwasiat, berpesan kepada
Fulan dengan demikian (Yunus : 1990).
Dalam al-Qur’an surat al-‘Ankabut, Allah
berwashiat untuk berbuat baik kepada kedua orang
tua,

berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi
pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah
kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar
kedlaliman yang besar (Depag RI : 1984).
Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili memahami
mau’idzah sama dengan apa yang dikemukanakan
Mahmud Yunus yaitu, menasihati. Secara lengkap
Wahbah menyebutkan sebagai berikut;

واذ كر أيهاالنيب حني قال لقمان البنه وهو ينصحه
 يابين التشرك باهلل أحدا من خلقه إن الشرك ظلم،
 ألن الظلم وضع الشيئ يف غري موضعه، كبري

Artinya, Dan ingatlah wahai Muhammad
Saw, ketika Luqman menasihati putranya. Wahai
ananda, janganlah engkau sekutukan Allah kepada
seorangpun dari makhluk-Nya. Sesungguhnya Syirik
adalah Dlolim yang luar biasa, dan sesungguhnya
Dlolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada
tempatnya (al-Zuhaili : 1996).
7. Uswah.

Uswah dalam bahasa Arab, ،  يؤاسي، آسى
) أسوة (قدوة،  مؤاساة, Asa, Yuasi, Muasatan, yang
berarti, menjadikan ikutan, menolong, ikutan
(Yunus : 1990).

ووصينا االنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك
 ايل مرجعكم، يب ماليس لك علم فال تطعهما
8 )فانبئكم مبا كنتم تعملون (العنكبوت

Perkembangan selanjutnya dalam bahasa
Indonesia, makna kata tersebut diartikan sebagai
suritauladan.
Seorang pendidik agung, rasul Allah
Muhammad Saw, adalah pendidik yang menjadi
cermin bagi para sahabat untuk diikuti jejak dan
suna-sunahnya. Hal tersebut dijelaskan Allah Swt,
dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 21,

Artinya, Dan Kami wajibkan manusia
(berbuat) kebaikan kepada dua orang ibubapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk
mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak
ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah
kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Kulah
kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang
telah kamu kejakan (Depag RI : 1984).
Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili memberikan
arti washiat sebagai memerintah.

لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان
21 )يرجوااهلل واليوم اآل خر وذ كراهلل كثريا (االحزاب

Artinya, Sesungguhnya telah ada pada
(diri) rasul Allah itu, suri teladan yang baik bagimu,
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah
dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak
menyebut Allah (Depag RI : 1984).
8. Adab

وأمرنا كل إنسان أن حيسن لوالديه بإ طا عتهما
وبرمها

Artinya, Dan Aku (Allah) perintahkan
kepada segenap umat manusia untuk berbuat baik
kepada kedua orang tuanya dengan mentaati serta
berperilaku baik (al-Zuhaili : 1996).
6. Mau’idzah.

Adab dalam bahasa Arab, aduba, ya’dubu,
addaban) يأ د ب أد با ) اد ب, berarti, beradab,
bersopan santun. Adaba, ya’dibu, adban, يأد ب، )
(  ادبا اد ب، berarti, menjamu, berkenduri. addaba
dengan syidah di dal (  ) أد بberarti, memberi
adab, mendidik.  أد بjamak dari  آد بberarti,
adab, tertib, sopan (Yunus : 1990).

Mau’idzah dalam bahasa Arab, ، (وعظ
) عظة،  وعظا،  يعظ, wa’adha, ya’idhu, wa’dhan,
‘idhatan hu, yang berarti, menasihatinya,
mengajarinya (Yunus : 1990).

Penggunaan istilah adab (  ) ب داuntuk
pendidikan Islam, menurut Syed Muhammad alNaquib al-Attas adalah lebih tepat dibanding
dengan istilah tarbiyah. Menurutnya, istilah
tarbiyah adalah relatif masih baru yang bisa dibuatbuat oleh orang-orang yang mengkaitkan dirinya
dengan pemikiran modernis (al-Attas : 1988). Ada
beberapa alasan, mengapa Al-Attas, tidak suka

Allah Swt, menceritakan tentang washiat
seorang shalih yang bernama Syekh Luqman kepada
putranya dalam al-Qur’an surat Luqman ayat 13,

 يبين التشرك باهلل، واذ قال لقمان البنه وهو يعظه
13 )إن الشرك لظلم عظيم (لقمان
Artinya, Dan (ingatlah) ketika Luqman
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menggunakan istilah tarbiyah dalam pengertian
pendidikan Islam. Pertama, bahwa istilah tarbiyah
tidak ditemukan dalam liksikon-leksikon bahasa
Arab besar. Kedua, bahwa istilah tarbiyah yang
dipandang sebagai dikembangkan dari al-Qur’an,
raba dan rabba, tidak secara alami mengandung
unsur-unsur esensial pengetahuan, intelegensi
dan kebajikan yang pada hakikatnya merupakan
unsur-unsur pendidikan yang sebenarnya. Ketiga,
jika sekiranya dikatakan bahwa suatu makna yang
berhubungan dengan pengetahuan bisa disusupkan
ke dalam konsep rabba, makna tersebut mengacu
kepada pemilikan pengetahuan dan bukan
penanamannya (Yunus : 1990).
Lebih jauh Al-Attas menyebutkan bahwa,
kata tarbiyah merupakan konotasi dari education
dalam bahasa Inggris, educare dan educatio
dalam bahasa latin yang banyak mengacu kepada
pengembangan yang bersifat fisik dan materia.
Untuk memperkuat argumennya tersebut, AlAttas mengedepankan firman Allah dalam surat alSyu’ara ayat 18,

Burhus Frederic Skiner (1904), bahwa memberikan
dorongan yang positif (positif reinforcement), suatu
tingkah laku akan ditumbuhkan dan dikembangkan.
Sebaliknya, jika diberi dorongan negatif (negatif
reinforcement) suatu perilaku akan dihambat
(Nata : 2009). Dengan demikian, proses pendidikan
sangat dipengaruhi oleh reinforcer yaitu sejumlah
stimulus yang dimungkinkan untuk meningkatnya
respons dengan tanpa disadari. Temuan BF. Skiner
ini dikenal dengan teori Operan Conditioning yang
berarti, bahwa keadaan atau lingkungan yang
dapat memberikan efek kepada orang yang berada
di sekitarnya.
Teori Operan Conditioning tersebut,
kemudian mendapat perbaikan dari Peaget dengan
teorinya bahwa, belajar adalah sebuah proses
interaksi anak didik dengan lingkungan yang selalu
mengalami perubahan dan dilakukan secara terus
menerus. Dengan interaksi tersebut, maka fungsi
intelek menjadi semakin berkembang (Nata : 2009).
Artinya, dalam proses pendidikan, anak dituntut
untuk belajar aktif. Temuan Peaget ini kemudian
dikenal dengan teori contruktifisme. Dan masih
banyak teori pendidikan lain hasil temuan para
akhli.
Semua temuan tersebut bersifat deskriptip
emperik yang sebenarnya berjalan di atas
sunnatullah atau aturan-aturan yang berjalan
di atas ketentuan dan kehendak Allah Swt.
Persoalannya, bahwa temuan-temuan tersebut,
kemudian diklaim sebagai sebuah kebenaran, di
luar aturan-aturan adikodrati dari Tuhan, yang
menjadi penyebab ditemukannya temuan-temuan
itu.
Pengertian tarbiyah yang demikian itulah
yang tidak dikehendaki oleh Syed Muhammad
Naquib al-Attas, yang dianggapnya hanya
bersinggungan dengan kondisi-kondisi profanistik
dari temuan emperik tanpa memperhatikan,
bahwa temuan emperik tersebut berjalan secara
tauhidiyan di atas aturan dan kehendak pemilik
segala ilmu yaitu, Allah Swt.
Namun demkian pendapat M. Qurash
Shihab, perlu juga mendapatkan perhatian,
kaitannya dengan lafal rabba yang berarti
kepemilikan. Menurut Qurash, kata rabba, seakar
dengan kata tarbiyah yang berarti mengarahkan
sesuatu, tahap demi tahap menuju kesempurnaan
kejadian dan fungsinya. Bisa juga berarti memilki,
walaupun pendapat pertama lebih baik (Shihab :
2005).

قال امل نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك
18 )سنني (الشعراء

Artinya, Fir’aun menjawab. Bukankan
kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami,
waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal
bersama kami beberapa tahun dari umurmu (Depag
RI : 1984).
Al-Attas memahami firman Allah Swt, di
atas, bahwa pengasuhan atau pendidikan Fir’aun
atas nabi Musa, hanya mengacu kepada kondisikondisi fisik dan material dari pada kondisi rasional
dan intelektual (al-Attas : 1988).
Untuk itu, Al-Attas lebih meyakini
bahwa penggunaan istilah  ب دأdalam pengertian
pendidikan, lebih tepat. Ia tidak hanya memahami
istilah  ب دأsebagai kesatuan konsep antara ilmu
dan amal, tetapi karena rasul Allah Muhammad
Saw, dididik langsung oleh Allah Swt, dengan
menggunakan istilah ( ب دأal-Attas : 1988), seperti
diesbutkan dalam sebuah hadits dari Ibnu Mas’ud,
ra.

أد بين ريب فأحسن تأد يب (رواه ابن السمعاين يف
) اد ب اإلمالء عن ابن مسعود

Artinya, Tuhanku telah mendidikku maka
Tuhan pula yang memperbaiki prilaku kesopananku
(al-Syuyuthi).
Apa yang dipikirkan Muhammad Naquib
al-Attas tersebut ada benarnya, bila konsep
pendidikan, hanya didasarkan kepada hasil
penelitian
emperik
tanpa
memperhatikan
penguatan iman dan takwa umat Islam yang
secara syar’i digariskan oleh Allah, dan rasul-Nya,
Muhammad Saw, dalam al-Qur’an dan al-Sunah.
Pendidikan yang hanya didasarkan kepada
hasil penelitian emperik seperti yang diteorikan oleh

Dalam bahasa Arab ditemukan kata  ربا،  يرب،  رب,
rabba, yarubbu, rabban, yang berarti, mengasuh,
memimpin.  ربب الولدrabbaba al-walad berarti,
mengasuh (anak) (Yunus : 1990).

Masih, menurut Qurash Shihab, bahwa
pengertian
rububiyah
(kependidikan
atau
pemeliharaan), mencakup pemberian rizki,
pengampunan dan kasih sayang, juga amarah,
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Islam, Iman dan Ihsan. Atas pertanyaan tersebut,
rasul Allah Saw, menjawabnya sebagai berikut,

ancaman, siksaan dan sebagainya. Makna ini akan
terasa dekat ke benak kita saat mengancam,
bahkan memukul anak kita, dalam rangka mendidik
mereka. Walau sang anak yang dipukul merasa
diperlakukan tidak wajar, kelak setelah dewasa
ia akan sadar bahwa pukulan tersebut merupakan
sesuatu yang baik baginya (Shihab : 2005).
Dengan demikian tidak heran, bila pada
abad tengah, umat Islam mampu melahirkan dan
membentuk peradaban dunia, sebagai bagian
dari pelaksanaan ajaran al-Qur’an dan al-Sunah.
Semuanya dipastikan lahir dari keberadaan
tarbiyatu al-Islamiyah yang rintisannya dilakukan
oleh Muhammad bin Abdillah sebagai nabi dan
rasul Allah Swt.
Dari rekam jejak sejarah ini, tidak
terbayangkan akan datangnya sebuah peradaban
yang dapat memanusiakan manusia, dan yang
dapat mengeluarkan kegelapan jahiliyah dari
keterpurukannya. Berbagai kegelapan jahiliyah
seperti, menguatnya pertentangan kelas antar
suku, konstruksi sosial kehidupan masyarakat
yang timpang karena mengabadikan perbudakan,
langgengnya penyembahan berhala dan semakin
rendahnya posisi kaum perempuan dan yang
bias gender, secara perlahan namun pasti, dapat
dijawab oleh Muhammad bin Abdillah, dalam
kapasitasnya sebagai nabi dan rasul Allah Swt,
melalui tarbiyatu al-Islamiyah yang berbasis
tauhidiyan. Hanya dalam waktu 23 (duapuluh tiga
tahun) mampu melahirkan sebuah peradaban baru
Islam yang kondusif dan rahmatan li al-alamin.
Dengan demikian, pendidikan adalah merupakan
sesuatu yang indegenous dalam Islam dan yang
terus berkembang mengikuti perjalanan sejarah
zamannya.

 قال االسالم ان تشهد ان الاله، أخربين عن االسالم
االاهلل وان حممدا رسول اهلل وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة
وتصوم رمضان وحتج البيت ان استطعت اليه سبيال
 قال، قال فعجبنا له يسئله ويصدقه، قال صد قت،
 قال ان تؤمن باهلل ومالئكته،االميان, فأخربين عن
،وكتبه ورسله واليوم االخر وتؤمن بالقدرخريه وشره
االحسان’ قال,  قال فأخربين عن، قال صد قت
ان تعبداهلل كانك تراه فان مل تكن تراه فانه يراك
Artinya, Islam adalah bersaksi bahwa tiada
Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad
adalah rasul Allah, kemudian mengerjakan s}alat,
membayar zakat, berpuasa di bulan ramadlan, berhaji
ke baitullah jika mampu perjalannya. Atas jawaban
rasul Allah tersebut laki-laki itu menjawab, anda
benar sekali Muhammad. Kemudian sahabat Umar bin
Khattab dkk, heran karena laki-laki itu bertanya dan
membenarkannya. Laki-laki itu bertanya lagi tentang
Iman. Rasul Allah menjawab bahwa Iman adalah
meng’imani Allah dan malaikat-Nya, kitab-kitabNya, rasul-rasul-Nya serta akan adanya hari akhir
serta meng’imani baik-buruknya qada’ dan qadar
Allah. Atas jawaban rasul Allah tersebut, laik-laki itu
membenarkannya. Kamudian laki-laki itu bertanya
tentang Ihsan. Rasul Allah Saw, menjawabnya bahwa
Ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah engkau
melihat-Nya dan jika tidak, maka Allah melihatmu
(Muslim).
Akhir hadits tersebut disebutkan, bahwa
setelah laki-laki tersebut pergi, rasul Allah Saw,
bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, tentang
siapa sebenarnya laki-laki yang datang bertanya
tadi. Sahabat Umar bin Khattab menjawabnya bahwa
yang tahu akan identitas laki-laki tadi hanyalah Allah
dan rasul-Nya. Maka selanjutnya rasul Allah Saw,
menjelaskan tentang identitas laki-laki tadi dengan
menyebutkan,

PERBEDAAN PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM
Dari uraian di atas, terlihat dengan jelas
perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan agama
Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang
berbasis tauhidiyan, diperkaya oleh berbagai
temuan para akhli dan pemerhati pendidikan yang
secara deskriptif emperik bersifat waqa’i ghairu almutanahiyah sepanjang tidak bertentangan dengan
nushususu al-mutanahiyah. Sedang pendidikan agama
Islam adalah pendidikan Islam yang telah dibatasi
oleh agama atau - din - al-Islam yang membedakan
dengan din yang lain seperti, agama Kristen, Katolik,
Hindu, Budha dan agama lainnya.
Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim,
berasal dari sahabat Umar bin Khattab disebutkan,
bahwa pada suatu hari datang seorang laki-laki
yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat
hitam dan tidak diketahui dari mana ia datang serta
sekalian sahabat tidak ada yang tahu. Kemudian lakilaki tersebut mempertemukan kedua lututnya dengan
lutut rasul Allah Saw, dan ke dua tangannya diletakkan
di atas lutut rasul Allah Saw, seraya bertanya, tentang

فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم
Artinya, Bahwa laki-laki yang datang tadi
adalah malaikat Jibril mengajar kalian akan agama
kalian.
Dari pelajaran malaikat Jibril kepada para
sahabat rasul Allah Saw, melalui tanya jawab di atas,
dipahami bahwa al-Islam bukan dinu al-Islam atau
agama Islam. Al-Islam adalah bentuk oprasionalisasi
dari fitrah ke Tuhanan yang ditanamkan Allah Swt, ke
dalam diri sang hamba, agar dalam mengarungi hidup
dan kehidupannya berada dalam bingkai keselamatan
Allah. Islam itu sendiri berarti selamat, damai dan
sejahtera. Untuk itu, dalam oprasionalisasi fitrah
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ketuhanan, harus menjadikan Tuhan sebagai tujuan
dari segala kometmen yang ada. Bersaksi, tiada Tuhan
selain Allah, Muhammad adalah nabi dan rasul Allah,
lakukan shalat, puasa, zakat dan haji, hanya karena
Allah dan untuk Allah. Dengan demikian, bila sang
hamba berada di luar bingkai keselamatan Allah, itu
semata-mata karena ketidak mampuan mereka dalam
mempertahankan fitrah ke Tuhanan, pemberian Allah
Swt. Fitrah ke Tuhanan dengan demikian adalah
tauhidiyan yang menjadi basis dari pendidikan Islam.
Dalam Al-Qur’an surat al-A’raf ayat 172, Allah
menjelaskan sebagai berikut;

seperti prodi, materi, kurikulum, metode, rumpun
keilmuan dan lain-lain yang bersifat deskriptik emperik
dari waqo’i ghairu al-mutanahiyah dalam wujud
aslinya, akan masuk wilayah pendidikan Islam, bila
dipijakkan kepada fitrah ke Tuhanan yang tauhidiyan
karena mampu memposisikan iman dan takwa umat
Islam menjadi semakin kuat. Sebaliknya apapun
muatan pendidikan termasuk pendidikan agama Islam
seperti, materi fikih, ushulu al-din, akhlak-tasawuf,
dan lain-lainnya yang bersifat formal normatif dari
nushusu al-mutanahiyah, bila tidak mengakar kepada
fitrah ke Tuhanan yang tauhidiyan, maka hal tersebut
tidak bisa diterima sebagai pendidikan Islam tetapi
masuk wilayah pendidikan agama Islam.

واذ اخذ ربك من بين ادم من ظهورهم ذريتهم
 قالوا بلى، واشهدهم على انفسهم الست بربكم
172 )شهدنا (االعراف

KESIMPULAN
Dengan demikian tarbiyatu al-Islamiyah
atau pendidikan Islam, adalah menjadikan berbagai
keilmuan yang dikembangkan dari ayat-ayat Allah
yang bersifat nushusu al-mutanahiyah dan waqa’i
ghairu al-mutanahiyah, bertemu dan berdialog di
posisi tengah untuk menemukan kebenaran sang
pemilik segala ilmu, yaitu Allah Swt. Dengan kata
lain, tarbiyatu al-Islamiyah bukan melahirkan ilmu
baru, tetapi memberikan nafas tauhidiyan sebagai
sebuah distingsi kepada berbagai keilmuan yang ada.
Hal ini tentu berbeda dengan diskursus
Islamisasi ilmu yang dikembangkan Ismail Raji
al-Faruqi, Zainuddin Sardar, Naqib al-Atas dan
lain-lainnya. Di Indonesia Islamisasi ilmu disebut
sebagai Pohon ilmu, Interkoneksitas dan Integrited
Twin Tower. Kelebihan keilmuan tauhidiyan akan
mengantar penguatan iman dan takwa agamawan dan
ilmuwan kepada sang pemilik ilmu yang dalam hal ini
adalah Allah Swt.
Wallahu a’lam.

Artinya, Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu
mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap
jiwa mereka (seraya berfirman), Bukankah Aku ini
Tuhanmu?, Mereka menjawab, betul, (engkau Tuhan
kami), kami menjadi saksi.
Fitrah
ke
Tuhanan
ini,
kemudian
mengkongkritkan tauhidu al-ilahiyah (bersaksi tentang
keesaan Tuhan), untuk kemudian memformulasikan
tauhidu al-Ibadah (shalat, zakat, puasa dan haji),
serta tauhidu al-Umah (bersaksi tentang kenabian
Muhammad Saw,).
Berbeda dengan al-Islam adalah dinu al-Islam
yang mempunyai tiga komponen sebagai sebuah
kesatuan yang tidak boleh dipisahkan yaitu, al-Islam,
al- Iman dan al-Ihsan. Ibarat sebuah bangunan yang
ideal, tigal hal yang tak dapat dipisahkan itu adalah
Islam sebagai bangunan yang kuat sedang Iman adalah
sebagai pondasinya yang kokoh sementara Ihsan
adalah sebagai estetika yang menyebabkan bangunan
tersebut indah, teratur dan bersih sehingga sejuk
dipandang oleh setiap mata yang memandangnya
serta nyaman ditempati.
Untuk itu HAMKA, memahami hadits rasul
Allah Saw, di atas sebagai tali berpilih tiga, Iman,
Islam dan Ihsan. Dicapai dengan tiga ilmu yaitu, Fikih,
Ushulu al-Din, dan tasawuf (Hamka : 1984). Artinya,
jawaban rasul Allah Saw, yang terkait dengan dinu
al-Islam atau agama Islam -bukan Islam-, oleh para
ulama kemudian dikembangkan dan disistematesir
dalam bentuk bab-bab, diberi dalil-dalil serta rumusrumus sehingga menjadi sebuah disipilin ilmu Agama
Islam yang bernama, ilmu fikih, ilmu ushulu al-din,
dan ilmu akhlak-tasawuf.
Dari uraian di atas dipahami bahwa
pendidikan Agama Islam adalah aktifitas pendidikan
yang terkait dengan relasi guru dan murid dalam
kaitannya dengan pemberian materi keilmuan fikih,
ushulu al-din, akhlak-tasawuf serta pembelajaran alQur’an.
Dengan demikian, apapun muatan pendidikan,
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ABSTRACT: Tulisan ini membahas tentang Pendidikan karakter Perspektif al-Ghazali dan Thomas

Lickona mengkaji persoalan pendidikan yang menjadi masalah manusia yang berhubungan dengan
nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Kita lihat banyak orang yang kehilangan nilai karakternya sebagai
manusia. Mereka yang kehilangan karakternya cenderung berprilaku didominasi oleh nafsu dan
kepentingan-kepentingan instan. Semakin meneguhkan bahwa ada yang kurang sempurna dalam
pembangunan karakter bangsa. Pemikiran al Ghazali dan Thomas Lickona tentu mempunyai banyak
perbedaan baik dari segi sosiologis, historis maupun religi, pendidikan akhlak yang dibahasakan oleh
al-Ghazali terkesan ketimuran dan Islami sedangkan pendidikan karakter yang diangkat oleh Lickona
terkesan barat dan sekuler. Dengan proses yang mengacu pada pengetahuan, sikap dan motivasi
serta perilaku dan keterampilan. Maka Titik temu pendidikan karakter antara konsep al Ghazali
dan Thomas Lickona adalah kedua konsep menekankan bahwa dalam pendidikan karakter itu harus
sampai pada penjiwaaan nilai-nilai karakter sehingga terwujud karakter yang sesuai dengan ajaran
yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, social kemasyarakatan, ketuhanan dan keagamaan.
KEYWORDS: Pendidikan Karakter Al-Ghazali, Pendidikan Karakter Thomas Lickona

INTRODUCTION

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”
(Kemendikbud RI : 2003).
Sistem ajaran Islam dikelompokkan menjadi
tiga bagian, yaitu bagian aqidah (keyakinan), bagian
syari’ah (aturan-aturan hukum tentang ibadah dan
muamalah), dan bagian akhlak (karakter). Ketiga
bagian ini tidak bisa dipisahkan, tetapi harus menjadi
satu kesatuan yang utuh yang saling mempengaruhi.
Aqidah merupakan fondasi yang menjadi tumpuan
untuk terwujudnya syari’ah dan akhlak. Syari’ah
merupakan bentuk bangunan yang hanya bisa
terwujud bila dilandasi oleh aqidah yang benar dan
akan mengarah pada pencapaian akhlak (karakter)
yang seutuhnya. Dengan demikian, akhlak (karakter)
sebenarnya merupakan hasil atau akibat terwujudnya
bangunan syari’ah yang benar yang dilandasi oleh
fondasi aqidah yang kokoh. Tanpa aqidah dan
syari’ah, mustahil akan terwujud akhlak (karakter)
yang sebenarnya (Marzuki : 2017).
Pemikiran al-Ghazali tidak hanya terbatas pada
masalah ilmu-ilmu keagamaan saja, namun beliau
juga dikenal dengan pemikiran-pemikirannya dalam

Persoalan pendidikan merupakan masalah
manusia yang berhubungan dengan nilai-nilai
kehidupan, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan
sehari-hari bahwa banyak orang yang kehilangan
nilai karakternya sebagai manusia, yang cenderung
berprilaku didominasi oleh nafsu dan kepentingankepentingan instan. Meningkatnya intensitas tawuran
antar warga, antar pelajar, serta kekerasan dalam
rumah tangga dan kekerasan pada anak sehingga
semakin meneguhkan bahwa ada yang tidak sempurna
dalam pembangunan karakter bangsa.
Tujuan
pendidikan
Nasional
adalah
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu
manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani
dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri
serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan. Jabaran tentang pendidikan dituangkan
dalam Undang-Undang No.20, Tahun 2003. Pasal
3 menyebutkan, “Pendidikan Nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
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menyembunyikannya,” (Qs. Al-Imran;187)
“Dan ini, sesungguhnya adalah dengan ilmu yang
berkembang melalui pengajaran dan bukan ilmu
yang beku yang tidak berkembang.”
Pada kutipan pertama, kata ‘hasil’
menggambarkan proses, kata ‘mendekatkan diri
kepada Allah’ menunjukkan tujuan, dan kata
‘ilmu’ menunjukkan alat. Sedangkan pada kutipan
kedua dijelaskan perihal sarana penyampaian
ilmu yaitu melalui pengajaran. Mengenai
keberlangsungan proses pendidikan, al-Ghazali
menerangkan bahwa awal berlangsungnya
pendidikan adalah sejak bersatunya sperma dan
ovum sebagai awal kejadian manusia. Adapun
mengenai batas akhir pendidikan adalah tidak
ada karena selama hayatnya manusia dituntut
untuk melibatkan diri dalam pendidikan sehingga
menjadi insan kamil.
Al Ghazali menjadikan ilmu dan proses
pendidikan merupakan sarana utama untuk
menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa,
dan taqarrub ila Allah. pendidikan yang baik
merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada
Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia
akhirat.
Dalam Kitab Mizanul Amal Al Ghazali
memadukan Ilmu dan Akal. Potensi akal ini jika
dibandingkan dengan dua potensi lainnya menurut
Al-Ghazali dan juga sesuai dengan pendapat para
filsuf, adalah potensi yang paling utama (AlAmal : 1964). Manusia dengan potensi akalnya
ini diciptakan dalam derajat pertengahan antara
binatang dan malaikat. Dari segi makan dan
berkembang baik selayaknya tanaman, dari segi
mengindera dan bergerak selayak binatang, dari
segi bentuk selayak lukisan yang ditempelkan
di atas dinding. Adapun keistimewaan yang
karenanya ia diciptakan adalah daya akal dan
kekuatan menemukan hakikat segala sesuatu.
Ketika manusia dapat menggunakan seluruh
daya-nya untuk sampai pada ilmu dan amalnya,
maka sungguh ia laksana malaikat. Dikatakan alGhazali
Al Ghazali mengartikan akhlak sebagai
berikut:

bidang pendidikan. Bahkan pengaruh pemikiran alGhazali dalam bidang pendidikan ini masih berlaku
dan menjadi rujukan kaum Muslim terutama di
kalangan penganut ajaran Sunni. Pemikiran al-Ghazali
dalam bidang pendidikan ini antara lain; yaitu aspek
peranan pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum
pendidikan, metode pendidikan, etika guru, dan
etika murid.
Jauh setelah Ihya’ Ulumuddin al Ghazali lahir,
era 90-an muncul buku Educating For Character: How
Our Schools Can Teach Respect and Responsibility
karya Thomas Lickona mengguncang dunia pendidikan
barat dan menyadarkan akan pentingnya pendidikan
karakter. Seorang Profesor Psikologi Sidney Callahan
berpendapat bahwa Thomas Lickona telah mencetak
prestasi langka yang mengkombinasikan pengetahuan
yang baik dengan aplikasi yang praktis dan sangat
membantu para guru dan orang tua akan merasakan
manfaat dari karya Thomas Lickona (Lickona : 2013).
Kajian pemikiran Al-Ghazali dari sudut
pandang pendidikan karakter dunia Islam dan Thomas
lickona dari sudut pandang pendidikan karakter
dunia pendidikan barat. Keduanya tentu mempunyai
banyak perbedaan baik dari segi sosiologis, historis
maupun religi. Pendidikan akhlak yang dibahasakan
oleh Al-Ghazali terkesan ketimuran, klasik dan Islami
sedangkan pendidikan karakter yang diangkat oleh
Lickona terkesan barat, kekinian, dan dianggap
sekuler. Thomas Lickona mengisyaratkan keterkaitan
erat antara karakter dengan spiritualitas. Dengan
demikian, bila sejauh ini pendidikan karakter telah
berhasil dirumuskan oleh para penggiatnya sampai
pada tahapan yang sangat operasional meliputi
metode, strategi, dan teknik, sedangkan pendidikan
akhlak merupakan kriteria ideal dan sumber karakter
baik, maka memadukan keduanya untuk menemukan
titik temu pada konsep pendidikan karakter menjadi
suatu tawaran yang sangat menarik untuk dikaji
jika dihubungkan dengan pengembangan pendidikan
Islam.

PEMIKIRAN AL GHAZALI TENTANG KONSEP
PENDIDIKAN KARAKTER
A. PEMIKIRAN AL GHAZALI TENTANG KONSEP
PENDIDIKAN KARAKTER

فا خللق عبارة عن هيئة ىف النفس را سخة عنها
تصدر اال فعل بسهو لة و يسر من غري حاجة اىل
فكر وروية

Pengertian pendidikan menurut al-Ghazali
dapat ditelusuri dari pernyataan-pernyataan
yang diungkapkan melalui karyanya sebagaimana
kutipan berikut:
Dasar Al Ghazali dalam pendidikan dan
pengajarannya adalah firman Allah dalam surat
Al Imron 187 yang berbunyi :

“Dan (ingatlah), ketika
janji dari orang-orang yang
(yaitu): “Hendaklah kamu
kitab itu kepada manusia,

“Suatu sifat yang tertanam dalam jiwa
yang darinya timbul perbuatan perbuatan
dengan mudah dan ringan tanpa memerlukan
pertimbangan pikiran (terlebih dahulu)”. (AlGhazali : 1990)

Allah mengambil
telah diberi kitab
menerangkan isi
dan jangan kamu

Menurut Al Ghazali, lafadz khuluq dan
khalqu adalah dua sifat yang dapat dipakai
bersama. Jika menggunakan kata khalqu maka
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yang dimaksud adalah bentuk lahir, sedangkan jika
menggunakan kata khuluq maka yang dimaksud
adalah bentuk batin. Karena manusia tersusun
dari jasad yang dapat disadari adanya dengan
kasat mata (bashar), dan dari ruh dan nafs yang
dapat disadari adanya dengan penglihatan mata
hati (bashirah), sehingga kekuatan nafs yang
adanya disadari dengan bashirah lebih besar dari
pada jasad yang adanya disadari dengan bashar.
Sesuai dengan hal ini Al Ghazali Mengutip firman
Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat
As Saad 71-72 (Al-Ghazali : 1990) yang artinya :
71. (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada
malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menciptakan
manusia dari tanah” 72. Maka apabila telah
Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan
kepadanya roh (ciptaan) Ku; maka hendaklah
kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya”
(QS. Al Shaad: 71-72)
Dalam definisi akhlak diatas terdapat kata
kunci, yaitu haiah. Ia merupakan keadaan jiwa
seseorang yang untuk mewujudkan akhlak yang
baik diperlukan kebaikan dan keserasian antara
keempat kekuatan jiwanya, yaitu kekuatan
pengetahuan, kekuatan marah, kekuatan
keinginan, dan kekuatan keadilan (quwwatu al
ilmi, quwwatu al ghadhabi, quwwatu al syahwah,
dan quwwatu al adli). Dan adil terletak diantara
ke tiga kekuatan tersebut, sebagaimana bentuk
lahir yang tidak akan sempurna hanya dengan
kebaikan kedua mata saja, tanpa adanya hidung
dan mulut, akan tetapi kesempurnaan bentuk
lahir memerlukan kebaikan semuanya. (AlGhazali : 1990)
Dari hakikatnya khuluq atau akhlak adalah
suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam
jiwa dan menjadi kepribadian. Disini tumbuhlah
berbagai macam perbuatan dengan cara spontan
tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan
pikiran. Dapat dirumuskan bahwa akhlak ialah
ilmu yang mengajarkan manusia berbuat dan
mencegah perbuatan jahat dalam pergaulannya
dengan Tuhan, Manusia, dan Makhluk sekitarnya.
Lebih lanjut Al Ghazali menjelaskan bahwa,
apabila perbuatan itu baik menurut akal dan
syara’ maka disebut akhlak yang baik (Akhlak
Mahmudah). Sebaliknya, jika yang muncul adalah
perbuatan yang jelek maka disebut akhlak yang
jelek (Akhlak Madzmumah) (Al-Ghazali : 1990).
Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali
menjelaskan kedudukan manusia yang berilmu
dan berakal ia sependapat dengan para filsuf
barat tentang manusia. “Manusia dengan potensi
akalnya ini diciptakan dalam derajat pertengahan
antara binatang dan malaikat. Dari segi makan
dan berkembang baik selayaknya tanaman, dari
segi mengindera dan bergerak selayak binatang,
dari segi bentuk selayak lukisan yang ditempelkan
di atas dinding. Adapun keistimewaan yang
karenanya ia diciptakan adalah daya akal (Al-

Ghazali : 1964) dan kekuatan menemukan
hakikat segala sesuatu. Ketika manusia dapat
menggunakan seluruh daya-nya untuk sampai
pada ilmu dan amalnya, maka sungguh ia laksana
malaikat (Al-Ghazali : 1964).
Pendidikan akhlak merupakan proses
menghilangkan atau membersihkan sifat-sifat
tercela yang ada pada diri dan menanamkan atau
mengisi jiwa dengan sifat-sifat terpuji sehingga
memunculkan tingkah laku yang sesuai dengan
sifat sifat Ketuhanan.
Menurut al Ghazali yang dikutip oleh
Zubaedi, pendidikan karakter pada pendidikan
Islam dijelaskan tentang berakhlak mulia atau
terpuji artinya menghilangkan semua adat
kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan
dalam ajaran agama Islam serta menjauhkan
dari perbuatan tercela kemudian membiasakan
adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan
mencintainya (Zubaedi : 2012).

LANDASAN PENDIDIKAN KARAKTER AL-GHAZALI
Pendidikan sebagai sebuah proses dalam
pembentukan jati diri manusia, melibatkan
beberapa komponen. Menurut Al-Ghazali,
komponen-komponen yang ada dalam proses
pendidikan tersebut adalah tujuan pendidikan,
subyek didik, pendidik, materi pendidikan,
cara belajar dan mengajar dan akhlaq pelajar
dan pengajar (Al-Ghazali : 1996). Al-Ghazali
merumuskan tujuan pendidikan secara umum,
yaitu
untuk
menyempurnakan
manusia,
yakni manusia yang hidup bahagia dunia dan
akhirat (Al-Ghazali : 1993). Al-Ghazali ingin
menyeimbangkan antara kedudukan akal dan
spiritual dapat dipahami sebagai keinginan untuk
membebaskan paham yang hendak memisahkan
agama dari urusan duniawi manusia karena
agama dianggap hanya akan memundurkan
perkembangan intelektual manusia. Oleh sosiolog
modern paham itu diartikan sebagai pembebasan
manusia dari sikap religious. (Ashraf : 1989)
Al Ghazali menyerukan pendidikan
karakter (Akhlaq) dalam kitab-kitabnya sematamata berpegang teguh dan tetap bersandar dasar
kepada dalil-dalil al Qur’an dan sunnah Nabi (AlGhazali : 1990). Sebagaimana salah satu dasarnya
adalah :
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)
berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi
kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran (Qs. An-Nahl; 90)
Al-Ghazali menjadikan Dasar pendidikan
akhlaq (karakter) yang bersandar Pada Nabi
Muhammad SAW sebagai dasar pendidikan
Akhlaq. karena Rosulullah adalah teladan dalam
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berakhlaq mulia. Dan panutan bagi seluruh umat
manusia sebagaimana Nabi Muhammad yang
berbunyi “Aku diutus kedunia ini hanyalah untuk
menyempurnakan akhlaq” (Al-Ghazali : 1993).
Al Ghazali juga menerangkan wasiat
Nabi Muhammad SAW dalam Ihya’ Ulumuddin
(Al-Ghazali : 1990) : diriwayatkan dari Mu’adz
r.a. bahwa Rosulullah berwasiat kepadanya :
Aku berpesan kepadamu agar bertaqwa kepada
Allah Swt., berkata benar, menepati janji,
melaksanakan amanah, tidak berkhianat,
menjaga hak-hak tetangga, berkata lembut,
memulai salam, beramal baik, memperpendek
angan-angan, kukuh dalam keimanan, berusaha
memahami al-Qur’an, mencintai akhirat,
mencemaskan perhitungan amal, dan merendah
dan aku melarangmu mencela orang bijak,
mendustakan orang-orang jujur, mematuhi orang
yang berbuat dosa, mendurhakai pemimpin
yang berbuat adil, atau melakukan kerusakan
dimuka bumi. Begitulah adab seorang hamba.
Ia selalu memelihara dirinya dari perbuatanperbuatan yang buruk dan mengajak orang lain
agar memelihara akhlak yang mulia. (Al-Ghazali
: 1993)
Adapun macam-macam karakter positif
yang menjadi nasehat untuk peran murid Al
Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad adalah
sebagai berikut Mendekatkan diri kepada Allah
SWT, Pentingnya mengamalkan ilmu, Menghindari
perdebatan, Mendekatkan diri pada ulama,
Tidak menjadi orang munafik, Menghindari sifat
sombong, Tawakal, Karakter jujur, Memuliakan
guru, Menjauhi riya’, Tidak menuruti hawa
nafsu, Ikhlas, Rendah hati, Menggapai cita-cita,
Menyedikitkan tidur, Memperbanyak ibadah
sunah, Memperbanyak dzikir, Memperbanyak
istighfar, Menghidupkan malam dengan ibadah,
Taubat, Qona’ah, sederhana, Tidak menerima
sesuatu dari penguasa dholim, Mencari rezeki
yang halal, Bershodaqoh, Menjauhi hasud,
Menjauhi pertikaian, Memilih guru yang tepat,
Menyayangi orang lain, Ridho dengan takdir
Allah.

TUJUAN
(AKHLAQ)

PENDIDIKAN
MENURUT

AL

Tujuan pendidikan jangka panjang yang
dirumuskan sebagai pendekatan diri kepada
Allah, dapat dicapai dengan melaksanakan
ibadah wajib dan sunnah serta mengkaji ilmuilmu fardhu ‘ain seperti ilmu syariah. orangorang yang hanya menekuni ilmu fardhu kifayat
sehingga memperoleh profesi-profesi tertentu
dan akhirnya mampu melaksanakan tugas-tugas
keduniaan dengan hasil yang optimal sekalipun,
tetapi tidak disertai dengan hidayah al-din, maka
orang tersebut tidak akan semakin dekat dengan
Allah (Al-Ghazali : 1993).
Tujuan adalah sesuatu yang dikehendaki,
baik individu maupun kelompok. Tujuan akhlak
yang dimaksud adalah melakukan sesuatu
atau tidak melakukannya. Disini Al Ghazali
menjabarkan inti fitrah dasar manusia. Terdapat
Empat hal yang terkumpul dalam diri manusia
yaitu sifat-sifat binatang buas, sifat-sifat binatang
mamalia, sifat-sifat setan dan sifat-sifat Rabbani.
Ketika seseorang dikuasai dengan kemarahan
ia akan melakukan seperti banatang buas. Jika
ia sedang dikuasai syahwat ia akan melakukan
seperti binatang mamalia. Ketika kedua sifat
ini berkumpul dalam dirinya yang kemudian
melahirkan kerakusan, pemaksaan, dominasi,
makar, dan tipuan maka ia dikuasai oleh sifatsifat setan. Dan jika dalam dirinya terdapat sifat
rabbani, kemudian ia mengakui dan meyakininya
maka ia tidak akan berlaku sombong, ia juga
akan merasa senang dengan segala hal yang
cocok dengan sikap rabbani termasuk ma’rifat
dalam segala bentuk pengetahuan lainnya (AlGhazali : 1996).

GURU MENURUT AL-GHAZALI
Seorang pendidik disebut al-mualim (guru)
(Al-Ghazali : 1990), al mudaris (pengajar) (AlGhazali : 1990), al muaddib (pendidik) dan alwalid (orang tua) (Al-Ghazali : 1990). Melihat dari
sebutan pendidik, tidak semua bisa mencakup
dari pengertian tersebut. Secara ilmiah imam alGhazali menjelaskan tentang pengertian seorang
pendidik, yaitu seseorang yang menyampaikan
ilmu pengetahuan kepada orang lain (Al-Ghazali
: 1990). Dari pengertian tersebut dapat diartikan
bahwa seorang pendidik adalah sesorang yang
menyampaikan hal yang baik, positif, kreatif
serta mau memotivasi seseorang untuk senantiasa
berbuat baik tanpa memandang umur.
Guru bekerja menyempurnakan hati,
membesarkan dan menggiringnya dekat dengan
Allah SWT (Al-Ghazali : 1990). maka di satu pihak
mengajar ilmu itu satu ibadah kepada Allah dan
disisi lain merupakan khalifah bagi Allah SWT
karena dia merupakan khalifah Allah SWT maka
sesungguhnya Allah mendorong hati orang alim
mengetahui ilmu yang merupakan salah satu
sifat-sifatnya yang khusus” Imam Al-Ghazali

KARAKTER
GHAZALI

Tujuan Pendidikan Akhlak Menurut alGhazali, pendidikan dalam prosesnya haruslah
mengarah kepada pendekatan diri kepada
Allah dan kesempurnaan insani, mengarahkan
manusia untuk mencapai tujuan hidupnya yaitu
kebahagiaan di dunia dan akhirat (Al-Ghazali :
1993). Sehingga tujuan pendidikan dirumuskan
sebagai pendekatan diri kepada Allah, yaitu
untuk membentuk manusia yang shalih, yang
mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya
kepada Allah dan kewajiban-kewajibannya
kepada manusia sebagai hambaNya.
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menganggap bahwa “guru merupakan khalifah
yang menjadikan perubahan, yaitu perubahan
dari kebodohan menuju manusia yang berilmu.
Keberhasilan dari seorang pendidik merupakan
hasil dari kesadaran pendidik sendiri terhadap
tanggungjawab dan kemuliaan pribadi pendidik
dalam mengembangkan ilmu. Peran pendidik
dalam memberikan khasanah keilmuan tidak
hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga
berpengaruh besar pada masyarakat terkait
dengan hubungannya dengan Allah SWT.
Dan juga Nabi Muhammad SAW telah
bersabda :

diidentikkan dengan kata fitrah mempunyai arti
kejadian asal, ciptaan dan sifat bawaan dari
kecil. Menurut istilah fitrah adalah kekuatan
yang ada dalam diri manusia, yang dibawanya
dari lahir dan akan menjadi pendorong serta
penentu pada perbuatan, sikap, ucapan dan
prilakunya (Al-Ghazali : 1990). Imam Al-Ghazali
mengungkapkan pandangannya terkait dengan
fitrah manusia berdasarkan ayat Al Qur’an dan
hadis nabi Muhammad SAW, dalam surat Ar Rum
ayat 30 Allah berfirman yang artinya: “Maka
hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada
agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang
telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah)
agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui” (Qs. Ar rum : 30)
Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap
insan dilahirkan dalam keadaan fitrah dan
mempunyai naluri untuk mentauhidkan Allah.
Apabila terdapat manusia yang tidak beragama
yang mentauhidkan Allah maka itu merupakan
pengaruh pendidikan dan lingkungan. Berdasarkan
ayat tersebut, Imam al-Ghazali menjelaskan arti
fitrah sebagai manusia yang beriman kepada
Allah SWT dan mengakui keesaan-Nya (Al-Ghazali
: 1990). Rasulullah pula bersabda:

ًإن العلُماَءَُورثَةَ ْاألنِ�بَْيإء إن ألنِ�بَْيإء ملَ ُيواِرثَّودىْينِارا
ِ إمناَ ورثَوالعلُم َفمن أ
َخذ خبَ َظ َوافٍر
َ َخذ به ف َق َد أ
َ

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi.
Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan
dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu
maka barangsiapa mengambil warisan tersebut
ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR AlImam At-Tirmidzi).
Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa
ulama memiliki ketaqwaan kepada Allah dari
hasil ilmu yang diwarisi oleh-Nya dari pada
Nabi. tugas menyampaikan ilmu bergantung
kepada pendidik itu sendiri atas dasar kesadaran
untuk bertanggungjawab dalam memahami ilmu
tersebut. Karena melalui ilmulah kesadaran
manusia untuk tidak berbuat batil dan munkar.
Dalam hal ini, pendidik secara intensif melatih
diri demi tugas dan tanggungjawabnya sebagai
guru.
Adapun tugas pendidik secara rinci
menurut Al-Ghazali (Al-Ghazali : 1990) Adalah :
a. Setiap pengajar harus mengasihi orang yang
diajarinya dan memperlakukannya sebagai
anak
b. Setiap
pengajar
harus
meneladani
Rosulullah yang tidak menuntut Upah atas
pengajarannya.
c. Seorang pengajar tak sepatutnya menyimpan
atau menunda-nunda untuk menyampaikan
nasehat
d. Setiap pengajar harus menyampaikan
nasehat kepada pelajar dan mencegah
mereka dari perbuatan tercela baik dengan
penjelasan langsung atau kiasan.

َّوسلَ َم َمِامن مولد إنا
َ َرس ّول اهلل صل اهلل عليه
َ قَال
ِ
ِ
َنصّرانه ويَشرّكانَه
َ َلى ال ْفطرَة فأَبَواه ُيه ِودانه وي
َ يولد َع

“Tidaklah seorang bayi yg dilahirkan melainkan
dalam keadaanfitrah, maka bapaknyalah yg
menjadikannya Yahudi, atauNasrani atau
Musyrik”. (HR. Muslim)
Hadis tersebut menjelaskan akan peranan
orang tua dalam mendidik anak mereka. Kemudian
dari pendidikan tersebut akanmenghasilkan
bahwa anak tersebut nantinya akan menjadi
Yahudi, Nasrani, atau bahkan Majusi.
Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah
menciptakan anak dengan keadaan fitrah, yaitu
bisa menerima hakikat kebaikan dan keburukan.
Peran orang tua sangat menentukan kemana arah
anak nantinya. Dan disinilah letak kelebihan
manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya
yang memiliki hak untuk memilih melalui
kemampuan akalnya.
Para siswa atau murid harus menjalankan
tanggungjawabnya dalam peranannya sendiri
agar tercapai tujuan pendidikan, diantaranya
yaitu sebagai berikut:
1) Mendahulukan
penyucian
jiwa
dari
akhlak yang hina (Al-Ghazali : 1990)
dan menjaga, Motivasi Dirinya Murid
atau pelajar merupakan golongan yang
sedang melalui proses menimba ilmu dan
merealisasikannya.
2) Mengurangi pergaulan dan pergi jauh dari
negeri sendiri agar hatinya fokus untuk
menuntut ilmu (Al-Ghazali : 1990).

PESERTA DIDIK MENURUT AL-GHAZALI
Al
Ghazali
membahasakan
murid
disebutkan sebagai “Muta’allim” yaitu penuntut
Ilmu (Al-Ghazali : 1990). yang berati pembelajar
atau orang yang mencari dan menginginkan
ilmu. Yaitu seorang yang mencari kebenaran.
Oleh karenanya, setiap orang yang mencari
kebenaran maka dia disebut murid. Anak didik
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3) Tidak bersikap sombong terhadap suatu ilmu,
Merendahkan diri terhadap Guru Peserta
didik sepatutnya memiliki sifat rendah hati
kepada siapapun dan dimanapun..
4) Menghindarkan diri dari perselisihan dan
perdebatan dengan orang-orang
5) Tidak meninggalkan satu bidang ilmu pun
kecuali setelah mempelajarinya sampai
tahu maksudnya
6) Memusatkan perhatian pada ilmu yang
paling penting yaitu ilmu akhirat, yaitu
muamalah dan mukasyafah
7) Setiap pelajar harus memiliki tujuan untuk
menghiasi bathinnya dengan sesuatu yang
membuatnya sampai kepada Allah dan tidak
boleh memiliki tujuan untuk mendapatkan
jabatan, harta atau kedudukan sosial
dengan ilmunya.

METODE
DALAM

PENDIDIKAN
PERSPEKTIF

diutamakan Al Ghazali dalam individu peserta
didik yaitu kebaikan hati dan kebaikan budi
pekerti (Akhlaq). Dengan kebaikan hati
dapat diketahui jalan kebahagiaan dan jalan
kesengsaraan dan kemudian mengamalkan jalan
kebahagiaan. Budi pekerti yang baik dapat
dilakukan dengan menghilangkan kebiasaan yang
buruk sesuai dengan petunjuk yang diberikan
dalam agama. Keutamaan-keutamaan di bidang
amal dapat tercapai dengan dua cara, yaitu:
pendidikan termasuk latihan dan pembiasaan dan
dengan kemurahan Ilahi seperti yang didapatkan
oleh para Nabi (Al-Ghazali : 1996).
Adapun metode yang sering dipakai oleh Al
Ghazali adalah : Metode latihan, Penyucian diri,
Metode pengujian, Dengan Pembiasaan, Metode
keteladanan.

PEMIKIRAN THOMAS LICKONA TENTANG
KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER

KARAKTER
AL-GHAZALI

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN KARAKTER
MENURUT THOMAS LICKONA

Pandangan al Ghazali dalam metode
pendidikan akhlaq tidak langsung pada metode
atau caranya akan tetapi mengutamakan
riyadatun nufus (melatih diri) baik diri
murid maupun guru. Al-Ghazali menegaskan
bahwa langkah awal seseorang dalam proses
pembelajaran adalah untuk menyucikan jiwa
dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela, dan
motivasi pertama adalah untuk menghidupkan
syariat dan misi Rasulullah.
Metode latihan diri ini menyeimbangkan
keutamaan kadang-kadang dapat dicapai secara
tabiat. Keadaan dengan membiasakan sifatsifat utama dan di lain kesempatan dengan cara
belajar. Puncak keutamaan didapat bilamana
seseorang dapat mencapai keutamaan dengan
cara tersebut. Al-Ghazali mengemukakan pokokpokok keutamaan atau induk-induk keutamaan
yang pada hakikatnya berjumlah banyak, tetapi
jika diringkas dapat diklasifikasikan dalam empat
induk keutamaan, yaitu kebijaksanaan (hikmah),
keberanian (shaja’ah), pemeliharaan diri (iffah),
dan keseimbangan (‘adalah). Kebijaksanaan
adalah keutamaan kekuatan akal, keberanian
merupakan keutamaan kekuatan nafsu amarah,
pemeliharaan diri adalah keutamaan kekuatan
syahwat, dan keseimbangan ialah terjadinya tiga
kekuatan itu secara teratur.
Untuk mencapai karakter yang baik, yang
dikenalkan Al-Ghazali menekankan keutamaan
individu untuk keberhasilan hidup ukhrawi.
Menurut al-Ghazali, dalam Mizan al-‘Amal,
karakter positif itu dapat dicapai dengan
mensucikan jiwa serta menyempurnakannya
dengan cara mencapai keutamaan-keutamaan
jiwa. Keutamaan jiwa ini dalam pandangan AlGhazali juga termasuk pokok-pokok agama.
Objek
pendidikan
karakter
yang

Pendidikan Karakter dikemukakan oleh
Thomas Lickona diartikan sebagai “usaha secara
sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sosial
untuk membantu pembentukan karakter secara
optimal” (the deliberate as of all dimensions
of school life to foster optimal character
development) (Lickona : 2015). Pendidikan
karakter menurut Thomas Lickona; “Character
so conceived has three interrelated parts: moral
knowing, moral feeling, and moral behavior”
Dalam buku Character Matters ia menyebutkan
Dan lebih luas lagi ia menyebutkan : Pendidikan
karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk
mewujudkan
kebajikan,
yaitu
kualitas
kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan
hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi
juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan’
(Character education is the deliberate effort to
cultivate virtue—that is objectively good human
qualities—that are good for the individual person
and good for the whole society) (Lickona : 2015).
Dalam
bukunya,
Thomas
Lickona
menyatakan bahwa pengertian pendidikan
karakter adalah suatu usaha yang disengaja
untuk membantu seseorang sehingga ia dapat
memahami, memperhatikan, dan melakukan
nilai-nilai etika yang inti. Dan lebih luas lagi ia
menyebutkan pendidikan karakter adalah usaha
sengaja (sadar) untuk mewujudkan kebajikan,
yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara
objektif, bukan hanya baik untuk individu
perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat
secara keseluruhan (Lickona : 2015).
Setelah mengetahui arti dari pendidikan
karakter, perlu digali juga makna dan arti dari
karakter tersebut. Thomas Lickona mengutip
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pandangan seorang filusuf Yunani bernama
Aristoteles bahwa karakter yang baik didefinisikan
dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar
sehubungan dengan diri seseorang dan orang
lain. Aristoteles bahkan mengingatkan kepada
kita tentang apa yang cenderung dilupakan
di masa sekarang ini: kehidupan yang berbudi
luhur termasuk kebaikan yang berorientasi pada
diri sendiri (seperti kontrol diri dan moderasi)
sebagaimana halnya dengan kebaikan yang
berorientasi pada hal lainnya (seperti kemurahan
hati dan belas kasihan), dan kedua jenis kebaikan
ini berhubungan. Artinya kita perlu untuk
mengendalikan diri kita sendiri-keinginan kita,
hasrat kita- untuk melakukan hal yang baik bagi
orang lain (Lickona : 2015).
Menurutnya, karakter yang baik adalah
terdiri dari mengetahui hal yang baik (knowing
the good), menginginkan hal yang baik (desiring
the good), dan melakukan hal yang baik (doing the
good) kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan
dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan.
Ketiga hal ini diperlukan untuk mengarahkan
suatu kehidupan moral; ketiganya ini membentuk
kedewasaan moral. Dan komponen karakter
yang baik dapat dijabarkan sebagai berikut:
pengetahuan moral (Moral Knowing), berisi
tentang kesadaran moral, pengetahuan nilai
moral, penentuan perspektif, pemikiran moral,
pengambilan keputusan, dan pengetahuan
pribadi. Perasaan moral (Moral Feeling), berisi
tentang hati nurani, harga diri, empati, mencintai
hal yang baik, kendali diri, dan kerendahan hati.
Sedangkan tindakan moral (Moral Doing) berisi
tentang kompetensi, keinginan, dan kebiasaan
(Lickona : 2012).

moral itu baik.

C. TUJUAN PENDIDIKAN KARAKTER
Tujuan Pendidikan karakter menurut
Thomas Lickona berdasarkan penelitian sejarah
diseluruh negara di dunia pada dasarnya adalah
membimbing generasi muda menjadi cerdas,
pintar, membantu dan membentuknya untuk
memiliki perilaku yang baik dan berbudi (Lita :
2013). Menyadari bahwa cerdas dan berperilaku
baik bukanlah hal yang sama, para pemangku
kebijakan sejak zaman Plato telah membuat
suatu kebijakan mengenai pendidikan moral,
yang secara sengaja di buat sebagai bagian utama
dalam pendidikan disekolah, mereka trelah
mendidik karakter masyarakat, setara dengan
pendidikan inteligensia mendidik kesopanan sama
dengan pendidikan literasi, mendidik kebajikan
setara dengan ilmu pengetahuan, merekapun
telah mencoba untuk membentuk masyarakat
yang dapat menggunakan inteligensi mereka
untuk memberikan manfaat bagi masyarakat
maupun bagi dirinya sendiri sebagai bagian dari
masyarakat yang membangun kehidupan yang
lebih baik (Lita : 2013).
Tujuan akhir yang perlu dicapai dalam
pendidikan karakter adalah dapat mengetahui
kebaikan (knowing the good), mencintai
kebaikan (desiring the good), dan melakukan
kebaikan (doing the good) (Lickona : 2012). Lalu
menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan
(moral feeling), dan akhirnya benar-benar
melakukan kebaikan (moral behavior). Dengan
kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian
pengetahuan (cognitives), sikap (attitudes), dan
motivasi (motivations), serta perilaku (behaviors)
dan keterampilan (skills). Pendidikan karakter
tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan
mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari
itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan
tentang yang baik sehingga peserta didik paham,
mampu merasakan, dan mau melakukan yang
baik (Lickona : 2012).

B. LANDASAN PENDIDIKAN THOMAS LICKONA
Thomas memaparkan bahwa karakter
menurut pengamatan seorang filsuf kontemporer
bernama Michael Novak, merupakan “campuran
kompatibel dari seluruh kebaikan yang
diidentifikasi oleh tradisi religious, cerita sastra,
kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal
sehat yang ada dalam sejarah. ”Sebagaimana
yang ditunjukkan Novak, tidak ada seorang pun
yang memiliki semua kebaikan itu, dan setiap
orang memiliki beberapa kelemahan. Orangorang dengan karakter yang sering dipuji bisa
jadi sangat berbeda antara satu dengan lainnya.
Berdasarkan pemahaman klasik ini, Thomas
Lickona bermaksud untuk memberikan suatu
cara berpikir tentang karakter yang tepat bagi
pendidikan nilai karakter yang terdiri dari nilai
operatif, nilai dalam tindakan (Lickona : 2012).
Menurutnya : kita berproses dalam karakter kita,
seiring suatu nilai menjadi suatu kebaikan, suatu
disposisi batin yang dapat diandalkan untuk
menanggapi situasi dengan cara yang menurut

D. PENDIDIK MENURUT THOMAS LICKONA
Menurut Thomas lickona Pendidik (Guru)
sebagai pengasuh (pemberi kasih sayang),
teladan (contoh) dan pembimbing (mentor).
Sedangkan Menurut Haim Ginott dalam
Educating For Character. “Guru merupakan
penentu kelas, sebagai seorang guru memiliki
kekuasaan yang sangat besar untuk membuat
hidup seorang anak sengsara ataupun bahagia.
Guru bisa menjadi penyiksa atau penginspirasi,
bisa merendahkan atau melontarkan canda,
melukai atau menyembuhkan, dalam semua
situasi, respon sayalah yang menentukan apakah
sebuah masalah akan menjadi semakin besar
atau semakin kecil, dan apakah seorang anak
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akan menjadi semakin berperikemanusiaan atau
tidak berperikemanusiaan (Lickona : 2012).
Moralitas sangat berhubungan dengan
relasi, cara orang saling memperlakukan, dalam
sebuah komunitas kecil seperti sebuah kelas
para siswa memiliki dua macam hubungan yaitu
hubungan guru dengan siswa dan hubungan
dengan sesama siswa. Kedua hubungan ini
berpotensi besar melahirkan dampak negatif atau
positif terhadap perkembangan karakter mereka.
Guru memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi
nilai- dan karakter anak-anak setidaknya dalam
tiga macam cara yaitu (Lickona : 2012) :
1. Guru dapat menjadi pengasuh yang efektif,
2. Guru dapat menjadi teladan,
3. Guru dapat menjadi seorang pembimbing etis,
Bagaimana para guru kelas tanpa
memperhatikan
pokok
bahasan,
dapat
menciptakan suatu komunitas pembelajaran
yang mendorong pekerjaan bertanggung jawab
dan perilaku moral Untuk menciptakan ruang
kelas yang berkarakter, menurut Thomas
harus ditempuh beberapa langkah (Lickona :
2012), yaitu : membangun ikatan dan model
karakter, mengajarkan akademik dan karakter
secara bersamaan, mempraktikkan disiplin
berbasis karakter, mengajarkan tata cara yang
baik, mencegah kenakalan teman sebaya dan
mengedepankan kebaikan. Membantu anak-anak
(dan orang dewasa) bertanggung jawab untuk
membangun karakter mereka sendiri.

patriotism, kemampuan untuk mengampuni
Sikap
positif,
harapan,
antusiasme,fleksibilitas, rasa humor
g) Kerja keras, inisiatif, kerajinan, penentuan
sasaran, kepanjangan daya akal
h) Integritas, kelekatan terhadap prinsip
moral,
i) Rasa syukur, kebiasaan untuk bersyukur;
mengapresiasi rahmat orang lain, mengakui
utang budi satu sama lain, tidak mengeluh,
j) Kerendahan hati, kesadaran diri, Keinginan
untuk mengakui kesalahan dan bertanggung
jawab untuk memperbaikinya, Hasrat untuk
menjadi orang yang lebih baik.
Sepuluh kebajikan utama dapat dianggap
sebagai pemberian sebagaimana yang Aristoteles
sebut sebagai kehidupan baik. Karakter
kehidupan memiliki dua sisi: perilaku benar
dalam hubungan dengan orang lain dan perilaku
benar dalam kaitannya dengan diri sendiri.
Kehidupan yang penuh dengan kebajikan berisi
kebajikan berorientasi-orang lain, seperti
keadilan, kejujuran, rasa syukur, cinta, tetapi
juga termasuk kebajikan berorientasi-diri sendiri
seperti kerendahan hati, ketabahan, kontrol diri,
dan berusaha yang terbaik daripada menyerah
pada kemalasan. Dan kedua jenis kebajikan ini
saling berhubungan (Lickona : 2012).
f)

F. METODE PENDIDIKAN KARAKTER

E. PESERTA DIDIK MENURUT THOMAS LICKONA
Peserta didik dalam pendidikan karakter
Thomas lickona mengibaratkan sebuah ukiran.
Pendidikan karakter Ibarat mengukir dan
memberikan sentuhan agar obyek yang diukir
memiliki nilai lebih. Sebuah ukiran dipastikan
bernilai lebih dari pada obyek yang diukir itu
sendiri (Lickona : 2012).
Thomas Lickona menyebutkan sepuluh
kebaikan (karakter) esensial dan utama yang
harus ditanamkan kepada peserta didik baik
di sekolah, di rumah, dan di komunitas atau
masyarakat, meliputi sepuluh kebajikan esensial
yaitu (Lickona : 2012):
a) Kebijaksanaan,
penilaian
yang
baik
(kemampuan untuk mengambil keputusan
yang masuk akal),
b) Keadilan
(Fairness),
kewajaran,
menghormati orang lain, menghormati diri
sendiri, tanggung jawab (Responsibilty),
kejujuran, sopan santun
c) Ketabahan dan keberanian (courage),
kelenturan, kesabaran, ketekunan, daya
tahan keyakinan diri
d) Kendali diri, (Self Decipline) disiplin diri,
e) Belas Kasih, empati, rasa kasihan, kebaikan
hati, kedermawanan, pelayanan loyalitas,
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Menurut
Thomas
Lickona
Metode
pendidikan karakter harus dilakukan dengan
pendeketan-pendekatan komprehensif terhadap
nilai-nilai pendidikan yang ditujukan pada rasa
hormat atau respek dan tanggung jawab mengajar
serta perkembangan karakter terhadap nilanilai tersebut dalam pelaksanaannya (Lickona
: 2012). Pembelajaran kooperatif berkualitas,
mengajarkan empati melalui literatur anakanak, membuat anak-anak dengan kekurangan
mengajari
teman-teman
sebaya
mereka,
menggunakan tujuh E (Explain it, Examine it,
Exhibit it, Expect it, Experience it, Encourage
it, Evaluate it) untuk mengajarkan kepedulian,
menggunakan kekuatan ikrar, membuat anak-anak
membuat catatan perbuatan baik, merayakan
kebaikan, meminta para teman sebaya mengenali
teman-teman mereka, menggunakan pertemuan
kelas untuk membahas intimidasi, membangun
ikatan melalui sahabat kelas, menciptakan
“keluarga
sekolah”,
mengimplementasikan
kelompok penasihat, menciptakan sekolah yang
aman dan menghormati (Lickona : 2012).
Dengan teori yang dipaparkan oleh Thomas
Lickona adalah Usaha Sadar yang disengaja untuk
menumbuhkan kebijakan moral dan intelektual
melalui setiap fase dari kehidupan sekolah.
Metodenya menggunakan ceramah, diskusi,
Tanya jawab, problem solving, keteladanan
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dan refleksi pendekatannya yaitu guru sebagai
seorang pengasuh, model dan mentor yang
menciptakan lingkungan kelas demokratis,
mengajarkan nilai-nilai melalui kurikulum serta
pendekatan pembelajaran yang kooperatif.
Adapun cara untuk mengajarkan nilainilai karakter, Thomas Lickona memberikan
penjelasan ada tiga komponen penting dalam
membangun
pendidikan
karakater
yaitu
membangun moral knowing (pengetahuan
tentang moral), moral feeling (perasaan tentang
moral) dan moral action (perbuatan bermoral)
(Lickona : 2012). Ketiga komponen tersebut
dapat dijadikan rujukan implementatif dalam
proses dan tahapan pendidikan karakater.
Selanjutnya, misi atau sasaran yang harus dibidik
dalam mengajarinya dari tidak tahu menjadi
tahu, dan pada tahap-tahap berikutnya dapat
membudayakan akal pikiran, sehingga dia dapat
memfungsikan akalnya menjadi kecerdasan
intelegensia. Ini yang pertama, kognitif. Kedua,
afektif, yang berkenaan dengan perasaan,
emosional, pembentukan sikap di dalam diri
pribadi seseorang dengan terbentuknya sikap
simpati, antipati, mencintai, membenci,
dan lain sebagainya. Sikap ini semua dapat
digolongkan sebagai kecerdasan emosional.
Ketiga,
psikomotorik,
adalah
berkenaan
dengan tindakan, perbuatan, perilaku, dan
lain sebagainya. Apabila dikombinasikan ketiga
komponen tersebut dapat dinyatakan bahwa
memiliki pengetahuan tentang sesuatu, kemudian
memiliki sikap tentang hal tersebut, selanjutnya
berperilaku sesuai dengan apa yang diketahuinya
dan apa yang disikapinya. Karena itu, pendidikan
karakter meliputi ketiga aspek tersebut, seorang
peserta didik mesti mengetahui apa yang baik
dan apa yang buruk. Persoalan yang muncul
adalah bagaimana seseorang memiliki sikap
terhadap baik dan buruk, dimana seseorang
sampai ke tingkat mencintai kebaikan dan
membenci keburukan. Pada tingkat berikutnya
bertindak, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai
kebaikan, sehingga menjadi akhlak dan karakter
mulia (Lickona : 2012).

sebagai kondisi rohaniah yang belum selesai, bisa
dirubah dan dikembangkan mutunya, tapi bisa
pula diterlantarkan sehingga tak ada peningkatan
mutu atau bahkan makin terpuruk. Cara pandang
Thomas Lickona terhadap pembentukan karakter
manusia. Pendidikan karakter telah menjadi
perhatian dan kebutuhan berbagai negara dalam
rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas,
bukan hanya untuk kepentingan individu warga
negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara
keseluruhan
Definisi pendidikan karakter yang dikonsepsikan
oleh Thomas Lickona dan al Ghazali sesungguhnya
mempunyai satu titik kesepakatan bahwa karkater
merupakan suatu tabiat yang melekat pada
manusia, dan manusia lahir kedunia dalam keadaan
tidak mengetahui apa-apa serta tidak memiliki
ilmu pengetahuan. Manusia dibekali dengan indra
pendengaran, penglihatan, akal dan hati yang
merupakan bekal dan potensi sekaligus sarana untuk
membina dan mengembangkan kepribadiannya
secara bertahap, melalui jalur pendidikan, potensi
dan sarana itu dibina serta dikembangkan sehingga
tercapai bentuk kepribadian yang diharapkan.
Prinsip Pendidikan pada Pendidikan Islam
Karakter al-Ghazali dan menjadikan transinternalisasi
ilmu dan proses pendidikan merupakan sarana
utama untuk memperbaiki pribadi, memelihara
jiwa, mendekatkan diri pada Allah SWT. Dengan
pengetahuan yang baik merupakan jalan untuk
mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan
kebahagiaan dunia akhirat (Nizar : 2006). Sedangkan
Thomas Lickona dengan karakter mulya (good
character) meliputi pengetahuan tentang kebaikan
lalu menimbulkan komitmen terhadap kebaikan
dan akhirnya melakukan kebaikan dengan mengacu
pada pengetahuan (cognitive), sikap (attitudes) dan
motivasi (motivations) serta perilaku (behavior) dan
keterampilan (skill).
Prinsip Pendidikan Karakter Thomas Lickona
menunjukkan kepada para pendidik cara menciptakan
rasa tanggung jawab dan komunitas ruang kelas
yang peduli di mana pencapaian akademis dan
perkembangan moral dapat tumbuh. Pendidikan
karakter harus bersifat terbuka karena tidak mungkin
hanya dilaksanakan oleh sekolah, pembentukan
karakter perlu keteladanan, perilaku nyata dalam
bentuk kehidupan nyata dan tidak bisa dibangun
secara instan. Oleh karena itu, pendidikan karakter
harus menjadi sebuah gerakan moral yang bersifat
murni, melibatkan berbagai pihak dan jalur, dan
berlangsung dalam kehidupan alamiah.
Pendidikan karakter al Ghazali dan Thomas
lickona meskipun berangkat dari faktor latar belakang
yang berbeda namun muaranya adalah orientasi
pada fungsi pendidikan karakter sama. Al Ghazali
pada wilayah fungsi religi, Thomas Lickona lebih
mengarahkan fungsi sosiologis, namun pada akhirnya
juga berdampak pada wilayah sosial yang sama.
Persamaan dimunculkannya ide mengenai

TITIK TEMU KONSEP AL GHAZALI DAN
THOMAS
LICKONA
DALAM
PENDIDIKAN
KARAKTER
PADA
PENDIDIKAN
ISLAM
Kedua tokoh ini hidup pada waktu, kondisi
dan menganut agama yang berbeda namun meraka
memiliki makna dan tujuan dan komponen pengajaran
yang sama dalam membangun nilai-nilai pendidikan
karakter dengan berpedoman pada alur pembinaan
pendidikan karakter pada pendidikan.
Konsep pendidikan karakter yang ditawarkan Al
Ghazali dengan Thomas Lickona memiliki kesamaan
komponen dalam karakter yang baik (good Character)
Bagi Thomas Lickona, pendidikan karakter dipahami

196

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture

penanaman nilai-nilai karakter ini terletak pada
kegelisahan yang dialami oleh kedua tokoh ini atas
fenomena sosial yang berkembang pada masingmasing periodenya. Sehingga keduanya merasa
terpanggil untuk segera merumuskan konsep yang
diikuti dengan segala bentuk aktifitasnya. Tanggung
jawab sosial yang dirasakan oleh Al Ghazali dan
Thomas Lickona ini memang tidak mudah, sebab
merubah sikap dan perilaku orang banyak butuh
ketelatenan dan kesabaran. Melalui ide-ide yang
kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulisnya
ternyata membantu dalam merubah sikap yang
lebih bermoral hingga detik ini masih bisa dirasakan
pengaruhnya.
Tujuan utama pendidikan karakter Al-Ghazali
adalah memberikan solusi tentang bagaimana
menciptakan
pendidikan
yang
tidak
hanya
berorientasi pada duniawi, tetapi juga berorientasi
pada akhirat (ukhrawi). Sebagaimana tujuan sentral
pendidikan menurut Al Ghazali adalah mencari ridha
Allah SWT. Serta kebahagiaan didunia dan di akhirat.
Yang selanjutnya disertai dengan norma-norma yang
disyariatkan Allah SWT, dengan mengedepankan
menata batin (jiwa) dalam berprilaku yang berakhlak
terhadap Tuhan, diri sendiri maupun sesama.
Sedangkan Tujuan utama pendidikan karakter
bagi Thomas Lickona adalah cerdas dan berperilaku
baik (Lickona : 2012). Itulah muara dari pendidikan
karakter yang menjadi slogan Thomas Lickona.
Model pendidikan karakter yang dikembangkan
Thomas Lickona adalah bagaimana caranya dia
menggambarkan
proses
perkembangan
yang
melibatkan pengetahuan, perasaan, dan tindakan
nyata. Jadi ada semacam penyediaan fondasi secara
terpadu, di mana di atasnya dapat dibangun suatu
struktur yang terjalin dari berbagai upaya pendidikan
karakter yang baik yang berhubungan dengan pribadi
sesama, dan sekitar.
Al Ghazali dan Thomas Lickona mempunyai
semangat dan tujuan yang sama dalam proses
pembentukan karakter yang baik bagi peserta
didik. Karya, perilaku dan aktivitasnya sudah cukup
memberikan bukti nyata atas dedikasi yang diberikan
pada dunia pendidikan supaya menghasilkan generasigenerasi muda yang memiliki mental, perilaku dan
orientasi kehidupan yang lebih baik.
Menurut al-Ghazali metode perolehan ilmu
dapat dibagi berdasarkan jenis ilmu itu sendiri, yaitu
ilmu kasbi dan ilmu ladunni. (1) Ilmu kasbi dapat
diperoleh melalui metode atau cara berfikir sistematik
dan metodik yang dilakukan secara konsisten dan
bertahap melalui proses pengamatan, penelitian,
latihan dan penemuan, yang mana memperolehnya
dapat menggunakan pendekatan ta’lim insani. (2) Ilmu
ladunni dapat diperoleh orang-orang tertentu dengan
tidak melalui proses perolehan ilmu pada umumnya
tetapi melalui proses pencerahan oleh hadirnya
cahaya ilahi dalam qalbu, yang mana memperolehnya
adalah menggunakan pendekatan ta’lim rabbani. AlGhazali lebih menekankan pada pendidik bagaimana

seorang guru harus bersikap lemah lembut dan penuh
kasih sayang pada murid selayaknya mereka adalah
anak kandung sendiri (Al-Ghazali : 1990). Dengan
ungkapan seperti ini tentu ia menginginkan sebuah
pemanusiaan anak didik oleh guru. Mengajar sebagai
pekerjaan yang memerlukan hubungan yang erat
antara dua pribadi, yaitu guru dan murid. Dengan
demikian, faktor keteladanan merupakan metode
pengajaran yang utama dan sangat penting dalam
pandangannya (Nata : 2005).
Thomas Lickona menekankan pengajaran
kepada pendidik untuk melakukan pendekatan
pemetaan dan metode yang sesuai dengan peserta
didik. Karena peserta didik sebagai subyek aktif
yang dapat melakukan proses pembelajaran dengan
pendidik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan
motivasi dan aktivitas peserta didik dalam proses
pembelajaran. Bahkan dengan pembelajaran yang
lebih berorientasi pada siswa aktif ini, pendidik
mampu membentuk karakter pribadi dan sekaligus
karakter sosial dengan meningkatkan penghayatan
dan pengamalan peserta didik dalam kehidupan di
kelas dan di lingkungan sosialnya.
Pembinaan karakter tertuju kepada dua unsur
substansial dalam diri manusia yaitu jiwa (batin)
dan jasmani (lahir) dengan budi pekerti yang baik,
sehingga dapat mengisi perilaku dan tindakan
mulia yang dapat wujudkan oleh jasmani. Karakter
yang terdapat di dalam jiwa turut mempengaruhi
keutamaan pribadi seseorang. Karakter perlu
dijadikan sebagai orientasi hidup di setiap masa dan
waktu. Impelementasi dalam pendidikan karakter
perlu adanya kerjasama dengan orang tua, seluruh
pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, budayabudaya yang baik ditumbuhkembangkan bersamasama. kegiatan yang baik perlu dilakukan secara
berangsur angsur agar sesuatu itu menjadi kebiasaan.
Pembiasaan (habituation) butuh pengamalan yang
nyata. Pada saat pemahaman (moral knowing) dan
kesadaran (moral feeling) tercipta dengan baik lalu
didukung dengan budaya implementasi nilai-nilai
karakter yang baik (moral behaviour) peneliti yakin
semua akan berjalan sesuai harapan kita bersama.

KESIMPULAN
Pendidikan karakter pada pendidikan Islam
menurut konsep Al Ghazali adalah mendahulukan
penjiwaan terhadap ilmu pengetahuan sehingga
menimbulkan pembiasaan dan berprilaku sesuai
dengan nilai ajaran yang diharapkan. Dengan proses
pelatihan, keteladana, pembiasaan, bertahap, dan
berkelanjutan.
Pendidikan
karakter
pada
pendidikan
Islam menurut konsep Thomas Lickona adalah
mendahulukan pengetahuan terhadap penjiwaan
sehingga menimbulkan prilaku sesuai dengan nilai
karakter yang diajarkan. dengan proses mengacu
pada pengetahuan, sikap dan motivasi serta perilaku
dan keterampilan.
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Titik temu pendidikan karakter pada pendidikan
Islam antara konsep Al Ghazali dan Thomas Lickona
adalah kedua konsep menekankan bahwa dalam
pendidikan karakter itu harus sampai pada penjiwaaan
nilai-nilai karakter sehingga terwujud karakter yang
sesuai dengan ajaran yang beroientasi pada nilai
kemanusiaan, social kemasyarakatan, ketuhanan dan
religi.
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ABSTRACT: Conceptually, the existence of management of Islamic education ranging from

the foundational and operational, has not been able to resolve well, and draw attention among
practitioners and managers of Islamic education to be neatly disentangled and can be found the
tip of the base. From the foundational aspect, there are still many people who question, what
is the substance of the management of Islamic education, where the difference lies in the study
of science education management in general. Therefore, this paper briefly discusses the building
of epistemological management of transformative Islamic education based on the values of local
wisdom in the boarding school. The habitualisation of the values of Islamic education -the pesantrenhas strong roots and galaology of scholarship, even this is a significant core belief and core values
of Islamic education management. Significance of the management of Islamic education referred
to, as a conceptual framework and transformation in the field of management of Islamic education
through the social role of individuals over values within the pesantren tradition. Internalization
of pesantren values is expected to become a positive energy on individual social roles and actions
in Islamic education management. Therefore, the action of the individual is essentially a product
of the attraction positive (negative) energy (negative) and is expected to bring changes to the
implementation of Islamic education management.
KEYWORDS: Transformative Management, Local Wisdom-Based

INTRODUCTION

Islamic education management system is
universally used as an approach and model in the
management of Islamic education, in order to
become a quality institution, through the values of
local wisdom in pesantren. Therefore, pesantren
as a social, educational and religious institution,
since its presence in the XVIII to XX century as an
institution of social change as well as the center of
civilization and still exist (Steenbrink, 1994), this can
not be separated from the value system owned by the
pesantren. Thus, the social value system of pesantren
is essentially a strategic area to build the quality
of Islamic education through the transformative
management based on local wisdom, in addition to
this study becomes a new breakthrough in formulating
Islamic education management, because so far
many people questioned, the substance of Islamic
education management, Differences in management
of Islamic education with education management.
Substantially the paradigm of Islamic education
management is more a dual mission between
profit and social, social mission can be achieved

At the level of reality, various issues of
Islamic education, ranging from the foundational to
the operational, have not been resolved properly.
Therefore, this condition becomes a tangled thread
that draws the attention of practitioners and Islamic
education thinkers to be neatly disentangled and
can be found the tip of the base. So is foundational,
many people are questioning, the substance of
management of Islamic education, where lies the
difference of study of management of Islamic
education with the management of education in
general. Throughout this tangled threads have not
unraveled, until whenever people will call it the
term labeled Islamic management (Irawan, 2016), as
if without based on the basis of philosophical footing
and framework of a solid and scientific thinking.
Thus the statement referred to an anxiety among
educational practitioners and requires the building
of epistemological management of Islamic education
derived from the values of local wisdom in the
boarding school

199

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture

if the institution or organization noble industry
(Tobroni, 2002) has human capital and social capital.
Therefore, an Islamic educational manager not only
possesses knowledge capital, but also with holy
mission “intentions”, this is what the author means
as a means of transformative management based
on local wisdom in Islamic education management
activities and is something that is legitimate for us to
discern in This writing.
Thus, the concept of Islamic education
management is not a forced term labeled Islam,
but it departs from the philosophical-sociological
foundation, the value system that becomes the
pesantren subculture. Besides, in response to the
social conditions of society that are struck with
intellectual anxiety and the decline of religious
values and the occurrence of multidemensional kriris
on the social life sector (Kanungo & Mendonca, 1996),
including the management of Islamic education, as
Tobroni in his research results states, the value of
values (spirituality) increasingly accepted since the
century To XXI by futurologists such as Aburdene and
Fukuyama, who say the value century. Even in Islam,
spirituality has proven to be an extraordinary power
to bear good individuals with integrity and worthy
akhlaqul karimah on others (Tobroni, 2005).
The social value system of pesantren becomes
the core values of Islamic education management and
fosters awareness in the noble industry. Educational
practitioners, both top executives and madrasah
managers, begin to seek spirituality to improve
procurement, performance discipline, performance
culture, responsibility in the management of Islamic
education (Levin, 2000). This view undermines
the positivist paradigm that has been denying the
metaphysical and spiritual dimensions of various
performance lives, or the nominalist and even agnostic
attitude of some people. Thus when, educational
management labeled Islam may be something that
is considered anomalous, they consider spirituality
as a conscience, religious problems and cause
unnecessary complications because they inhibit the
development of science dynamics. But the opposite
is true, spirituality is increasingly needed to support
the transformation of education management and
strengthen mechanisms in various fields including
education management. But whatever is the driving
factor, spirituality awareness must grow in three
ways; 1), the tendency of each individual when
beginning to seek a more holistic meaning of life. 2),
the attitude of every individual who pays oneself to
God. 3), the individual’s propensity to development
and personality to the ultimate experience of
inmateria and trasendental ecstasy in the whole of
human social life.

from the Latin, ie the manus means the hand and
ager means action. Both words are combined into
a manegere verb that handles, while in English the
verb to-manage becomes a management noun. Then
the manager for those who do it better known as
management, this view is in accordance with the
stated by Sayyid Mahmud al Hawariy in his book al
Idarah al Ushul Wal Ushushil Ilmiyah, management is
an attempt to know the purpose and the difficulty
what should be avoided and the power of what to
do . This view is more emphasis on the process of
achievement in the organization through planning,
as Stooner suggests management is the process of
planning, organizing, directing, and supervision of its
members in the organization or education by utilizing
human resources in order to achieve goals (Blumberg
& Greenfield, 1980). While Oemar Hamalik suggests
management is a social process with respect to the
whole human effort and the utilization of various
other sources through the use of effective and
efficient methods to achieve the specified goals.
Thus, management activities as an art to carry
out a job through the actions and social roles of
some people (the art of getting things done through
people) (Terry & Leslie). In Islam the concept of
management is interpreted as a command given by
Allah SWT (Q.S as. Sajadah, 2008) to humans to do
all the activities on human’s main task in this life in
a neat, correct, orderly and orderly (Prim Masrokan,
2014). Therefore, Islamic education management is
a series through planning, organizing, managing and
evaluating based on pesantren social value system
derived from al-Qur’an and hadith as the basis of
execution to streamline individual social action on
command of one leader and involve other resources
effectively And efficient(Prim Masrokan, 2014).
Internalization of these values into social capital on
the basis of how the management process can run in
order to achieve the mission on an Islamic education.

VALUE OF MANAGEMENT TRANSFORMATIVE
ISLAMIC EDUCATION
The internalization of these values, must
be able to provide significant renewal of the
managerial activities and must have a different
conception with the management of education in
general, the conception and realization of Islamic
management can build an effective and conducive
organizational culture. Transformative Islamic
education management can give birth to the quality
of education, have high competitiveness and better
work productivity. As Edmonds(Edmonds, 1979)
research argues that dynamic education always
strives to improve the quality and performance of
work by including some components in the institute.
Therefore, sociologically, the values of management
of transformative Islamic education are expected to
be a circle of empowerment of the development of
ruh al-jihad (Rahardjo, 1996) in Islamic education.

TRANSFORMATIVE ISLAMIC EDUCATION
MANAGEMENT PARADIGM
Universally, the term management comes
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In general, transformation of social values 
in
the management of Islamic education is rooted
in the spiritual spirit of the word spirit (Oxford
Universuity, 1995), the term spirit has the meaning
of soul (Daniel Goleman, 2003), motivation, mutual
help, morality and ultimate purpose, Whereas in
Arabic, spiritual related is spiritual of all things,
The meaning of spirit and spirituality boils down to
that, eternity is not temporary. Even spirituality is
always directly related to Divine reality (Beeby,
1887), God Almighty. Therefore, spirituality is the
essence of true humanity, which affects human social
action in Islamic education management activities.
Human behavior is essentially a product of attraction
between the spiritual-material energy or between the
spiritual and the physical. Spiritual encouragement
always makes it possible to bring the human material
dimension to the divine dimension, by understanding
and internalizing His attributes.
Transformative Islamic education management
activities based on local wisdom in the pesantren
tradition are expected to inspire, influence and drive
individual behavior through exemplary, service and
affection and implements divine attributes. Besides
applying the prophetic qualities, among others:
siddiq (integrity), amanah (trust), fathanah (working
smart) and tabligh (openly, human relations) so as
influence the actions of others by inspiring without
indoctrinating, awaken without hurt and arouse
Without forcing the invite without command.
The significance of the value of local wisdom
that leads to spirituality in the pesantren tradition
is increasingly accepted today, because socially,
spirituality can move the social behavior of
individuals, so as to achieve the khaira predicate of
ummah and its existence bring happiness all human
life (rahmatan lil’dlamin). The actualization of Islamic
education management does not mean managerial
activity that is anti-intellectual, rejects rationality,
but instead purifies the rationality with the guidance
of conscience based on the values of local wisdom
built by pesantren. This view also can not be equated
with the esoteric one (inner) is opposed with the
exoteric (born, formal), but seeks and brings and
gives the born meaning to the spiritual (spiritual) or
to give the content of spirituality and holiness to all
the profane.
The significance of the value of local wisdom
that leads to spirituality in the pesantren tradition
is increasingly accepted today, because socially,
spirituality can move the social behavior of
individuals, so as to achieve the khaira predicate of
ummah and its existence bring happiness all human
life (rahmatan lil’dlamin). The actualization of Islamic
education management does not mean managerial
activity that is anti-intellectual, rejects rationality,
but instead purifies the rationality with the guidance
of conscience based on the values of local wisdom
built by pesantren. This view also can not be equated
with the inner is opposed to the born, formal, but
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seeks and brings and gives the born meaning to the
inner or give the content of spirituality and holiness
of all profane.
Thus, the paradigm of transformative Islamic
education management based on local values
(Blumberg & Greenfield, 1980), at least contains
three things: 1) power is the authority and legality
of giving authority to a leader that is influencing and
moving his subordinates to do something in managerial
activities. 2) authority, is superiority, virtue, so
as to influence other social actions, obedient and
willing to perform certain acts for the achievement
of organizational goals. 3) the ability is all the
power, abilities, strength and technical skills that
exceed the ability of its members (Kartono, 1998).
These three things are a value system in developing
transformative Islamice ducation management in
educational institutions and other noble industry

EPISTEMOLOGY OF TRANSFORMATIVE
MANAGEMENT BASED ON LOCAL WISDOM
The epistemology (Asy’ari, 1999) study of
Islamic education management provides space to
debate issues with philosophical approach something
that can not be answered by the region of science,
because the nature of science upholds the sacrality
of the value of scientific value by basing it on the
empirical physical region. The epistemological
question, leading to the values of the implementation
of Islamic education management relating to its
basic and methodological concepts. Therefore, the
substance of Islamic education management is a
new science paradigm, Munir Mulkhan explains that
the epistemological and methodological problems
are also included in the area of Islamic education
(Mulkhan, 1993).
Thus, the area 
study of Islamic education
management with epistemological reform is very
important to be done in order to produce the concept
and buildings of Islamic transformative education
management scholarship in order to have differences,
with the management of education in general. But
the phenomenon in the field in the implementation
of Islamic education management caused the tragedy
of science became frozen and even stagnant, so the
management of Islamic education until now still not
able to demonstrate its role optimally because the
lack of exemplary, to overcome the weakness referred
to the need for renewal efforts by reconstructing
the basic concept of management Islamic education
by building a transformative-based management
epistemology based on local wisdom through the
system of social values of pesantren. The building of
this transformative Islamic management education
epistemology includes; Spiritual values as a means of
purification, purification and generating true human
values, in the form of spiritual power that serves to
guide the role and social behavior of individuals in
the organization of Islamic education and to give
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spiritual power to humans to achieve greatness and
glory (ahsani taqwim); Namely human strength and
potential, aqlus salim (common sense), qalbun salim
(healthy heart), qalbun munib (clean heart, holy of
sin) and nafsul mutmainnah (quiet soul). Such basic
social capital, is an implementation of spiritual
and personal power of humanity that gave rise to
the normative concept of transformative Islamic
education management.
In that context, the building blocks of
transformative Islamic education management
epistemology gave birth to integrity (nafs almutmainnah) and able to do good deeds. Even
this actualization will give birth to effective work
behavior with integrity, commitment, capacity and
professional competency. This view is organically, able
to give birth to an effective organizational culture,
including effective roles and behaviors. Therefore,
the epistemology of transformative Islamic education
management is more directed at individual behavior
in actualization of Islamic education management
activities, both applicative and conceptual in the
development of Islamic education management
scholarship.
The epistemology of Islamic education
management provides an integral and comprehensive
understanding and gives rise to several logical
consequences: 1) eliminating the dichotomy paradigm
between the science of religion and the general, the
science is not value-free but free to be judged by
the use of the senses and the intellect in the area of
science, While revelation provides guidance to color
science with the values of local wisdom (spirituality). 2)
change the pattern of Islamic education management
from indoctrination to actualization and provide
space for someone to think critically, optimistically,
dynamically, innovatively, so as to apply managerial
in accordance with education climate. 3) to change
the ideological paradigm into a scientific paradigm
based on divine revelation, allowing human reason to
study, research, observe and find portraits of Islamic
educational management, since social reality is
generally the domain of the object of science, through
the revelation of Allah . Because of the relationship
between reason and revelation, it emphasizes on the
integration of the merge between faith, science,
charity, and morals. All these dimensions move and
complement each other, so that the fusion of all
dimensions will give birth to the actions and social
behavior of professional individuals, knowledgeable,
strong faith, spiritual depth and have noble character,
based on Allah SWT, as caliph and will God returns
(QS. al-’Alaq : 1-5, QS. al-Ghosyiyah : 17-20, QS. arRa’du : 4, QS. Qoof : 7-8 dan QS. Saba : 18). 4) alter
theoretical or conceptual approach to a contextual or
applicative approach
Thus, to break the ice in the field of Islamic
education management during this time and build
an Islamic education management transformative
epistemology based on local wisdom can be done
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through several steps, among others: a) grounded
in the values 
of local wisdom in Islamic tradition
that is grounded in the al-Qur’an and as-Sunnah, b)
management activities of Islamic education based on
the values 
of local wisdom, empirical experience,
then observed, studied and researched by relying on
methods of observation and experimentation with
technique-the technique. This step emphasizes that
epistemology is interpreted as a process, procedure,
way or work to achieve new knowledge, not
epistemology in the sense of the source to achieve
knowledge. c) Knowledge-oriented, theoretical
knowledge tends to make the managerial activities
run free of value, encouragement, guidance,
control, and control over the execution. This view
needs a change towards the orientation of Islamic
transformative education management epistemology
based on local values of pesantren as well emphasize
on doing, activity and creativity, or professional work
such as; Activity, creativity and the values of local
wisdom are in it.
Epistemology management of Islamic education
transformative developed to build professionalism,
in the form of activity, creativity and work
behavior better and was based on the values 
of
local wisdom in schools, so as to provide direction,
encouragement, guidance, control of these activities
on the management of Islamic education towards The
quality of Islamic education is more advanced.

CONCLUSION
The issue of management of Islamic education
from the foundational and operational, has not
been able to resolve well, this paper can be
briefly summarized as follows: 1) Islamic education
management can be interpreted as a conceptual
framework of one’s actions to make changes and
renewal in the field of education management
through the role Individuals on Islamic values that
become positive energy for the action. 2) the values
of Islamic educational management, an individual’s
social behavior of the attraction product between
spiritual and material energy or between the spiritual
and the physical impulses can bring the material
dimension to its spiritual dimension in internalizing
His attributes. 3) the epistemology of education
management, debating philosophical issues that can
not be answered by the region of science, because the
nature of science upholds the sacrality of scientific
values by basing on the empirical region. The study
was conducted to produce a theoretical building of
Islamic education management that has a distinction
with the management of education in general.
Fourth; The implementation of Islamic education
management can be realized by reconstructing the
epistemology of Islamic education management
through exemplary leadership, including; Spiritual
values and religious ethics as a means of purification,
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purification and genuine humanity are spiritual powers
that can guide, give spiritual power to man to achieve
greatness and glory (ahsani taqwfm); Positive human
potential power, aqlus Salim (common sense), qalbun
salim (heart healthy), qalbun munib (clean heart) and
mutmainnah nafsul (calm soul), and all of it is human
capital or human resources that have extraordinary
power; attitudes and ethical behavior. These ethical
attitudes and behaviors are an implementation of the
spiritual strength and power of the human personality
that gave rise to the normative concept of Islamic
education management values.
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ABSTRACT: Pendidikan tidak hanya terpaku pada transfer materi dari guru ke murid. Pendidikan

harus utuh dan menyeluruh, meliputi semua aspek dalam kehidupan seorang muslim. Pendidikan
harus berorientasi pada terbentuknya individu-individu yang memiliki karakter/jati diri (kepribadian)
yang syaamil (lengkap, utuh - menyeluruh), kepribadian yang utuh dan menyeluruh (Arief, 2005).
Pengembangan karakter, jika dilaksanakan secara menyeluruh dan utuh, akan memperkuat kultur
sekolah yang semakin kondusif bagi pertumbuhan setiap individu dalam komunitas sekolah. Kultur
sekolah inilah yang seringkali luput dari pembahasan ketika para pendidik maupun publik berbicara
tentang pengembangan karakter.
Untuk membentuk output yang memiliki karakter positif , tidak cukup dengan pembelajaran yang
unggul, namun penciptaan budaya sekolah juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Budaya
sekolah merupakan faktor yang paling penting dalam membentuk siswa menjadi manusia yang penuh
optimis, berani, tampil, berperilaku kooperatif, dan kecakapan personal dan akademik.

KEYWORDS: Budaya Religius, Karakter, Peserta Didik

INTRODUCTION

unsur dan personil sekolah baik itu kepala sekolah,
guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini
masyarakat yang sama dengan sekolah.
Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa
kinerja suatu organisasi ditentukan oleh suasana
lingkungan kerja di dalam organisasi itu (Brookover
et al., 1978; Purkey dan Smith, 1985; Hughes, 1991).
Brookover dan kawan-kawan (1978) menyatakan
bahwa kekondusifan iklim kerja suatu sekolah
mempengaruhi sikap dan tindakan seluruh komunitas
sekolah tersebut, khususnya pada pencapaian prestasi
akademik siswa. Lebih tegas lagi, Purkey dan Smith
(1985) menyatakan bahwa prestasi akademik siswa
dipengaruhi sangat kuat oleh suasana kejiwaan atau
budaya dan iklim kerja sekolah. Selanjutnya Hughes
(1991) menegaskan bahwa setiap sekolah mempunyai
karakter suasana kerja yang akan mempengaruhi
keberhasilan proses kegiatan pembelajaran di kelas.
Owens, (1995) menemukan bahwa dalam sekolahsekolah yang memiliki keunggulan atau keberhasilan
pendidikan lebih dipengaruhi dari kinerja individu
dan organisasi itu sendiri yang mencakup nilai-nilai
(values), keyakinan (beliefs), budaya, dan norma

Sekolah-sekolah yang memiliki keunggulan atau
keberhasilan pendidikan tertentu biasanya hanya
dilihat dari beberapa variabel yang mempengaruhinya
seperti perolehan nilai dan kondisi fisik, akan tetapi
kurang memperhatikan hal lain yang tidak tampak
yang justru lebih berpengaruh terhadap kinerja
individu dan organisasi itu sendiri yang mencakup
nilai-nilai (values), keyakinan (beliefs), budaya, dan
norma perilaku yang disebut sebagai the human side
of organization (sisi/aspek manusia dan organisasi).
Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan
yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang
menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur
dan komponen sekolah termasuk stakeholders
pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan
di sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar
yang dianut oleh personil sekolah. Budaya sekolah
merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan
norma-norma yang diterima secara bersama, serta
dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai
perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang
menciptakan pemahaman yang sama diantara seluruh
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perilaku. Hal tersebut sesuai apa yang telah dilakukan
oleh Frymier dan kawan-kawan (1984) dalam
melakukan penelitian One Hundred Good Schools,
yang dalam penelitiannya mereka menyimpulkan
bahwa iklim atau atmosphere sekolah, seperti
hubungan interpersonal, lingkungan belajar yang
kondusif, lingkungan yang menyenangkan, moral dan
spirit sekolah berkorelasi secara positif dan signifikan
dengan kepribadian dan prestasi akademik lulusan.
Sedangkan Peter dan Waterman (Hanson, 1996)
menemukan nilai-nilai budaya yang secara konsisten
dilaksanakan di sekolah yang baik, yaitu mutu dan
pelayanan merupakan hal yang harus diutamakan,
selalu berupaya menjadi yang terbaik, memberikan
perhatian penuh pada hal-hal yang nampak kecil,
tidak membuat jarak dengan klien, melakukan
sesuatu sebaik mungkin, bekerja melalui orang
(bukan sekedar bekerjasama atau memerintahnya),
memacu inovasi, dan toleransi terhadap usaha yang
berhasil.
Dari uraian di atas jelas bahwa studi-studi
terdahulu memang banyak yang sudah fokus pada
budaya sekolah. Namun, kebanyakan dari mereka
menstudi persoalan-persoalan budaya dan perannya
dalam membentuk dan meningkatkan kualitas
sekolah. Belum banyak ditemukan literatur yang
secara khusus membincang peran budaya religius
di lembaga pendidikan umum yang dilakukan dalam
memberikan kontribusinya untuk membentuk
karakter siswa dan menuju SDM yang unggul. Studi
ini hadir untuk mengisi kekosongan ataupun gap
literatur-literatur yang ada dalam membincang
persoalan yang sama.
Pengembangan budaya sekolah berdampak
pada peningkatan perilaku yang konsisten dan
untuk itu perlu disosialisasikan kepada personil
sekolah tentang bagaimana perilaku yang seharusnya
dilakukan untuk membangun kepribadian mereka
dalam lingkungan sekolah yang sesuai dengan iklim
lingkungan yang tercipta di sekolah baik itu lingkungan
fisik maupun iklim kultur yang ada (Hoy dan Hannum,
1997).

tersebut memberikan arah dan tujuan dalam proses
pendidikan dan memberikan motivasi dalam aktivitas
pendidikan. Konsepsi tujuan pendidikan yang
mendasarkan pada nilai Tauhid menurut an-Nahlawi
disebut ”ahdaf al-rabbani”, yakni tujuan yang
bersifat ketuhanan yang seharunya menjadi dasar
dalam kerangka berfikir, bertindak dan pandangan
hidup dalam sistem dan aktivitas pendidikan.
Berkaitan dengan hal tersebut, budaya religius
sekolah merupakan cara berfikir dan cara bertindak
warga sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius
(keberagamaan). Religius menurut Islam adalah
menjalankan ajaran agama secara menyeluruh. Allah
berfiman dalam al-Qur’an surat al Baqarah ayat
208, yang artinya: ”Hai orang-orang yang beriman,
masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan
janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”
Menurut Muhaimin (2007), ada lima macam
dimensi keberagamaan, yaitu: (a) Dimensi keyakinan
yang berisi pengharapan-pengharapan dimana orang
religius berpegang teguh pada pandangan teologis
tertentu dan mengakui keberadaan doktrin tersebut.
(b) Dimensi praktik agama yang mencakup perilaku
pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan
orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama
yang dianutnya. (c) Dimensi pengalaman. Dimensi
ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua
agama
mengandung
pengharapan-pengharapan
tertentu. (d) Dimensi pengetahuan agama yang
mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang
beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal
pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritusritus, kitab suci dan tradisi. (e) Dimensi pengamalan
atau konsekuensi. Dimensi ini mengacu pada
identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan,
praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang
dari hari ke hari.
Tradisi dan perwujudan ajaran agama memiliki
keterkaitan yang erat, karena itu tradisi tidak dapat
dipisahkan begitu saja dari masyarakat/lembaga di
mana ia dipertahankan, sedangkan masyarakat juga
mempunyai hubungan timbak balik, bahkan saling
mempengaruhi dengan agama. Untuk itu, menurut
Mukti Ali, agama mempengaruhi jalannya masyarakat
dan pertumbuhan masyarakat mempengaruhi
pemikiran terhadap agama. Dalam kaitan ini,
Sudjatmoko juga menyatakan bahwa keberagamaan
manusia, pada saat yang bersamaan selalu disertai
dengan identitas budayanya masing-masing yang
berbeda-beda.
Dalam tataran nilai, budaya religius berupa:
semangat berkorban, semangat persaudaraan,
semangat saling menolong dan tradisi mulia lainnya.
Sedangkan dalam tataran perilaku, budaya religius
berupa: berupa tradisi sholat berjamaah, gemar
bersodaqoh, rajin belajar dan perilaku yang mulia
lainnya.
Dengan demikian, budaya religius sekolah pada
hakikatnya adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran

BUDAYA RELIGIUS DI SEKOLAH.
Penciptaan suasana religius di sekolah tentu
sangat tergantung pada kebijakan lokal dari sekolah
tersebut. Di lembaga pendidikan Islam, kebijakan
untuk mengembangkan budaya religius relatif lebih
mudah bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah
umum maupun sekolah negeri, karena visi dan misi
sekolah sudah pasti bernuansa religius.
Dari sekian banyak nilai yang terkandung dalam
sumber ajaran Islam, nilai yang fundamental adalah
nilai tauhid. Ismail Raji al-Faruqi, menformulasikan
bahwa kerangka Islam berarti memuat teori-teori,
metode, prinsip dan tujuan tunduk pada esensi Islam
yaitu Tauhid (Muhaimin, 2007). Dengan demikian,
Pendidikan Agama Islam dalam penyelenggarannya
harus mengacu pada nilai fundamental tersebut. Nilai
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agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya
organisasi yang diikuti oleh seluruh warga sekolah.
Dengan menjadikan agama sebagai tradisi dalam
sekolah maka secara sadar maupun tidak ketika
warga sekolah mengikuti tradisi yang telah tertanam
tersebut sebenarnya warga sekolah sudah melakukan
ajaran agama.
Oleh karena itu, untuk membudayakan nilainilai keberagamaan (religius) dapat dilakukan dengan
beberapa cara, antara lain melalui: kebijakan
pimpinan sekolah, pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar di kelas, kegiatan ektrakurikuler di luar
kelas serta tradisi dan perilaku warga sekolah secara
kontinyu dan konsisten, sehingga tercipta religious
culture tersebut dalam lingkungan sekolah.
Saat ini, usaha penanaman nilai-nilai religius
dalam rangka mewujudkan budaya religius sekolah
dihadapkan pada berbagai tantangan baik secara
internal maupun eksternal. Secara internal, pendidikan
dihadapkan pada keberagaman siswa, baik dari sisi
keyakinan beragama maupun keyakinan dalam satu
agama. Lebih dari itu, setiap siswa memiliki latar
belakang kehidupan yang berbeda-beda. Oleh karena
itu, pembelajaran agama diharapkan menerapkan
prinsip-prinsip keberagaman sebagai berikut; (a)
Belajar Hidup dalam Perbedaan; (b) Membangun
Saling Percaya (Mutual Trust); (c) Memelihara Saling
Pengertian (Mutual Understanding); (d) Menjunjung
Sikap Saling Menghargai (Mutual Respect); (e) Terbuka
dalam Berfikir; (f). Apresiasi dan Interdepedensi; (g)
Resolusi Konflik.
Selain beberapa manfaat diatas, manfaat
lain bagi individu (pribadi) dan kelompok adalah:
meningkatkan kepuasan kerja, pergaulan lebih
akrab, disiplin meningkat, pengawasan fungsional
bisa lebih ringan, uncul keinginan untuk selalu ingin
berbuat proaktif, belajar dan berprestasi terus serta
selalu ingin memberikan yang terbaik bagi sekolah,
keluarga, orang lain dan diri sendiri.

malah mengatasnamakan religiusitas itu sendiri.
Pendidikan budaya dan karakter bangsa
berfungsi sebagai (a) pengembangan: pengembangan
potensi peserta didik untuk menjadi pribadi, (b)
sarana untuk berperilaku baik; ini bagi peserta
didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang
mencerminkan budaya dan karakter bangsa; (c)
perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional
untuk bertanggung jawab dalam pengembangan
potensi peserta didik yang lebih bermartabat; dan (d)
penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri
dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilainilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.
Adapun tujuan pendidikan budaya dan karakter
bangsa adalah untuk (a) mengembangkan potensi
kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia
dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya
dan karakter bangsa; (b) mengembangkan kebiasaan
dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan
dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa
yang religius; (c) menanamkan jiwa kepemimpinan
dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi
penerus bangsa; (d) mengembangkan kemampuan
peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif,
berwawasan kebangsaan; dan (e) mengembangkan
lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan
belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan
persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang
tinggi dan penuh kekuatan (dignity).
Adapun akar dari karakter ada dalam cara
berfikir dan cara merasa seseorang. Ini merupakan
struktur kepribadian yang natural dan memang sudah
menjadi sunatullah. Sebagaimana diketahui, manusia
terdiri dari tiga unsur pembangun yaitu hatinya,
yakni (bagaimana ia merasa), fikirannya (bagaimana
ia berfikir) dan fisiknya (bagaimana ia bersikap).
Oleh karena itu, langkah–langkah untuk membentuk
atau merubah karakter juga harus dilakukan
dengan menyentuh dan melibatkan unsur-unsur
tersebut. Proses pembentukan itu sendiri tidak
berjalan seadanya, namun ada kaidah-kaidah
tertentu yang harus diperhatikan. Anis Matta (2009)
dalam “Membentuk karakter Muslim” menyebutkan
beberapa kaidah pembentukan karakter sebagai
berikut:
(1) Kaidah kebertahapa yakni proses pembentukan
dan pengembangan karakter harus dilakukan
secara bertahap. Orang tidak bisa dituntut untuk
berubah sesuai yang diinginkan secara tiba-tiba
dan instant. Namun ada tahapan-tahapan yang
harus dilalui dengan sabar dan tidak terburuburu. Orientasi kegiatan ini adalah pada proses
bukan pada hasil. Proses pendidikan adalah lama
namun hasilnya paten,
(2) Kaidah kesinambungan: yakni seberapa pun
kecilnya porsi latihan, yang penting bukanlah
di situ, tapi pada kesinambungannya. Proses
yang berkesinambungan inilah yang nantinya
membentuk rasa dan warna berfikir seseorang
yang lama-lama akan menjadi kebiasaan dan

PENDIDIKAN KARAKTER
Hakikat pendidikan adalah membentuk
karakter.
Pendidikan
berorientasi
kepada
terbentuknya karakter (kepribadian/jatidiri). Setiap
tahapan pendidikan seharusnya dievaluasi dan
dipantau dengan saksama sehingga menjadi jelas apa
yang menjadi potensi positif seseorang yang harus
dikembangkan dan apa yang menjadi faktor negatif
seseorang yang perlu disikapi.
Saat ini pendidikan karakter justru memiliki
tempat bagi optimisme idealis pendidikan di negeri
kita, terlebih karena bangsa kita kaya akan tradisi
religius dan budaya. Manusia yang memiliki religiusitas
kuat akan semakin termotivasi untuk menjadi agen
perubahan dalam masyarakat, bertanggung jawab
atas penghargaan hidup orang lain dan mampu berbagi
nilai-nilai kerohanian bersama yang mengatasi
keterbatasan eksistensi natural manusia yang mudah
tercabik oleh berbagai macam konflik yang tak jarang
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seterusnya menjadi karakter pribadinya yang
khas.
(3) Kaidah momentum: dalam hal ini pergunakan
berbagai momentum peristiwa untuk fungsi
pendidikan dan latihan. Misalnya Ramadhan
untuk mengembangkan sifat sabar, kemauan yang
kuat, kedermawanan, dan sebagainya.
(4) Kaidah motivasi instrinsik: Karakter yang kuat
akan terbentuk sempurna jika dorongan yang
menyertainya benar-benar lahir dari dalam
diri sendiri. Jadi, proses “merasakan sendiri”,
“melakukan sendiri” adalah penting. Hal ini
sesuai dengan kaidah umum bahwa mencoba
sesuatu akan berbeda hasilnya antara yang
dilakukan sendiri dengan yang hanya dilihat
atau diperdengarkan saja. Pendidikan harus
menanamkan motivasi/keinginan yang kuat dan
“lurus” serta melibatkan aksi fisik yang nyata.
(5) Kaidah pembimbingan: Pembentukan karakter
ini tidak bisa dilakukan tanpa seorang guru/
pembimbing.
Kedudukan
seorang
guru/
pembimbing ini adalah untuk memantau dan
mengevaluasi perkembangan seseorang. Guru/
pembimbing juga berfungsi sebagai unsur
perekat, tempat “curhat” dan sarana tukar
pikiran bagi muridnya.
Kaidah-kaidah pembentukan tersebut di
atas diterapkan ke dalam proses pendidikan.
Kaidah kebertahapan dan kesinambungan menjiwai
keseluruhan proses pendidikan, baik jenjang secara
umum (jenjang tingkat dasar, menengah dan atas)
maupun proses di setiap jenjang tersebut. Kaidah
momentum berkaitan dengan kretaifitas guru/
pembimbing dalam memodifikasi setiap moment
menjadi lebih bermakna untuk pembentukan pribadi.
Kaidah motivasi instrinsik lebih bermain di tahapan
“informasi masuk” dan proses “pemahaman”.
Bagaimana informasi itu diolah dan ditampilkan
sehingga membuat seseorang menjadi faham dan
mau melakukan sesuatu dengan sukarela. Kaidah
pembimbingan bermain banyak di tahap “manajemen
aktivitas”, penyikapan terhadap pemberian reward
dan punishment dan evaluasi terhadap proses
tersebut. Bagaimana seorang guru/pembimbing
memantau proses pembiasaan dan pengulangan
terhadap pembentukan karakter tertentu, bisa
dilakukan
melalui
pendekatan-pendekatan
pengembangan budaya sekolah.
Pendekatan yang dapat digunakan dalam
pendidikan karakter adalah sebagai berikut:
a. Pendekatan
Pengalaman,
yaitu
memberikanpengalaman berbasis nilai agama dan
budaya bangsakepada peserta didik dalam rangka
penanaman nilainilaiagama dan Budaya. Dengan
pendekatan ini, peserta didik diberi kesempatan
untuk mendapatkan pengalaman berbasis agama
dan budaya bangsa baik secara individu maupun
kelompok. Memberi pengalaman yang edukatif
kepada peserta didik berpusat pada tujuan yang
member arti terhadap kehidupan peserta didik,

interaktif dengan lingkungannya.
b. Pendekatan Pembiasaan, Pendekatan pembiasaan
yaitu suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya
otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu
dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi.
Membiasakan perbuatan yang baik kepada
peserta didik atau anak dalam perkembangan
dan pertumbuhannya adalah sangat baik. Sebab,
kebiasaan baik akan menjadikan watak dan tabiat
peserta didik atau anak pada kemudian hari.
Kebiasaan shalat tepat waktu dan berjemaah,
senang
bersedekah,
gemar
memberikan
pertolongan, rajin puasa Ramadhan dan Sunnah,
suka berzakat dan berinfak, rutin membaca dan
mentadaburi Al-Qur’an, semangat melakukan
shalat Sunnah dan kebiasaan baik lainnya, akan
menjadikan watak dan tabiat atau karakter
dalam dirinya yang sulit untuk ditinggalkan.
Jadi kebiasaan akan berubah menjadi watak dan
tabiat, watak dan tabiat itulah yang menunjukan
berkarakter atau tidaknya seseorang.
c. Pendekatan Emosional, yaitu usaha untuk
menggugah perasaan dan emosi peserta didik
dalam meyakini ajaran agama dan budaya bangsa
serta dapat merasakan mana yang baik dan mana
yang buruk Emosi adalah gejala kejiwaan yanga
da di dalam diri seseorang. Emosi berhubungan
dengan perasaan. Nilai perasaan terdiri dari
jasmaniah dan rohaniah seperti: perasaan
intelektual,perasaan harga diri, perasaan etis,
perasaan estetika, perasaan social. Nilai perasaan
pada diri manusia pada dasarnya menyesuaikan
dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Kesadaran
akan ajaran agama dan budaya bangsa senantiasa
membawa manusia kearah kebaikan dan terjauh
dari keburukan.
d. Pendekatan
rasional,
yaitu
pendekatan
mempergunakan akal dan rasio dalam memahami
dan menerima kebesaran dan kekuasaan Allah.
Akal atau rasio adalah membeda antara dua
makhluk yaitu manusia dan binatang. Allah
memberikan akal bagi manusia untuk berfikir dan
sebagai makhluk yang berakal, manusia dapat
membedakan antara yang baik dan yang buruk
untuk dilakukan.
e. Pendekatan Keteladanan, yaitu memperliatkan
keteladanan baik langsung melalui penciptaan
kondisi pergaulan yang akrab dan antar personal
sekolah, perilaku pendidikan, dan tenaga
kependidikan lain yang mencerminkan akhlak
mulia, maupun suguhan ilustrasi melalui ceritacerita yang dapat dijadikan contoh.
f. Pendekatan fuungsional, yaitu usaha memberikan
pendidikan karakter yang menekankan segi
kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan
sehari-hari, sesuai dengan tingkat kemampuan
dan perkembangannya.(Ramayulis, 2004: 184)
Proses pendidikan dengan menggunakan
pendekatan tersebut menggambarkan tujuan akhir
pendidikan yaitu membentuk karakter/jadtidiri atau
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kepribadian. Dalam rangka pembentukan karakter
tersebut akan lebih mudah apabila menggunakan
pendekatan budaya, utamanya budaya religius di
sekolah.

alam sekitarnya (Muhaimin, 2005). Dengan
demikian penciptaan budaya religius yang bersifat
vertikal dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatankegiatan keagamaan untuk meraih sukses tertentu,
menegakkan komitmen dan loyalitas terhadap moral
force di sekolah. Penciptaan budaya religius yang
bersifat horisontal lebih mendudukkan sekolah
sebagai institusi sosial, yang jika dilihat dari struktur
hubungan antar manusianya dapat diklasifikasikan
ke dalam tiga hubungan, yaitu hubungan atasanbawahan, hubungan profesional dan hubungan
sederajat.
Hubungan atasan-bawahan mengutamakan
perlunya kepatuhan dan loyalitas para tenaga
pendidik terhadap atasannya, peserta didik terhadap
gurunya terutama terhadap kebijakan-kebijakan
yang telah menjadi keputusan bersama. Apabila
terjadi pelanggaran terhadap aturan yang disepakati
bersama, maka harus diberi tindakan yang tegas,
selaras dengan pelanggaran yang dilakukan.
Hubungan profesional mengutamakan perlunya
penciptaan hubungan yang rasional, kritis, dinamis,
antar sesama guru, atau antara guru dengan
pimpinannya, atau antara peserta didik dengan guru
atau pimpinannya untuk saling berdiskusi, asah dan
asuh, saling tukar menukar informasi, yang tujuannya
untuk meningkatkan kualitas sekolah. Sedangkan
hubungan sederajat, merupakan hubungan manusiawi
antar teman sejawat untuk saling membantu,
mengingatkan dan melengkapi satu dengan lainnya.
Untuk mengimplementasikan secara seimbang maka
ketiga hubungan tersebut perlu dikembangkan secara
proporsional, dengan dilandasi oleh kode etik tertentu
yang dibangun dari ajaran dan nilai-nilai agama.
Sedangkan penciptaan budaya religius yang
menyangkut hubungan mereka dengan alam atau
lingkungan sekitarnya dapat diwujudkan dalam bentuk
membangun suasana atau iklim yang komitmen dalam
menjaga dan memelihara berbagai fasilitas atau
sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, serta
menjaga dan memelihara kelestarian, kebersihan dan
keindahan lingkungan hidup di sekolah.
Untuk mewujudkan penciptaan budaya religius
di sekolah dapat dilakukan melalui pendekatan
pembiasaan, keteladanan dan pendekatan persuasif
atau mengajak dengan cara yang halus, dengan
memberikan alasan dan prospek baik yang bisa
meyakinkan. Melalui ketiga pendekatan diatas
diharapkan budaya ireligius akan menjadi sistem nilai
yang akan memanifestasikan budaya sekolah.
Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa
budaya organisasi adalah keseluruhan norma, nilai,
keyakinan, dan asumsi yang dimiliki oleh anggota di
dalam organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi
yang akan berwujud dalam filosofi, ideologi, nilainilai, asumsi-asumsi, keyakinan, serta sikap dan
norma bersama anggota organisasi tersebut dalam
memandang berbagai realitas, terutama berkaitan
dengan permasalahan internal maupun eksternal
organisasi.

BUDAYA RELIGIUS DALAM MEMBANGUN
KARAKTER SISWA
Pengembangan keyakinan, norma-norma yang
mengacu pada sistem nilai budaya sekolah dapat
dikembangkan melalui penciptaan suasana religius,
yakni penciptaan suasana atau iklim kehidupan
keagamaan. Dalam studi ini, adalah penciptaan
suasana Islami, atau iklim kehidupan keagamaan
Islam yang dampaknya ialah berkembangnya suatu
pandangan hidup yang bernapaskan atau dijiwai oleh
ajaran dan nilai-nilai agama Islam, yang diwujudkan
dalam sikap hidup serta keterampilan hidup oleh para
warga sekolah.
Penciptaan suasana religius di sekolah tentu
sangat tergantung pada kebijakan lokal dari sekolah
tersebut. Di lembaga pendidikan Islam, kebijakan
untuk mengembangkan budaya religius relatif lebih
mudah bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah
umum maupun sekolah negeri, karena visi dan misi
sekolah sudah pasti bernuansa religius.
Pemahaman konsep budaya atau kultur dapat
ditinjau dari dua sisi, yaitu (1) memahami dari sudut
sumbernya, (2) dan memahami dari sisi manifestasi
atau tampilannya. Budaya atau kultur bersumber dari
spirit dan nilai-nilai kualitas kehidupan.
Beberapa spirit dan nilai-nilai religius patut
dianut oleh sebuah organisasi, Diantara spirit dan
nilai-nilai religius dapat diterapkan pada tataran
disiplin, spirit dan nilai-nilai tanggung jawab, spirit
dan nilai-nilai kebersamaan, spirit dan nilai-nilai
keterbukaan, spirit dan nilai-nilai kejujuran, spirit
dan nilai-nilai semangat hidup, spirit dan nilai-nilai
sosial dan menghargai orang lain, serta persatuan dan
kesatuan. Sedangkan budaya atau kultur dipahami
dari sisi manifestasi atau tampilannya yaitu dengan
cara merasakan atau mengamati manifestasi atau
tampilan yang tercermin dalam aturan-aturan
dan prosedur-prosedur yang mengatur bagaimana
pemimpin dan anggota organisasi seharusnya bekerja,
struktur organisasi yang mengatur bagaimana seorang
anggota organisasi seharusnya berhubungan secara
formal maupun informal dengan orang lain, sistem
dan prosedur kerja seharusnya diikuti, dan kebiasaan
kerja dimiliki seorang pemimpin maupun anggota
organisasi yang diwarnai dengan nilai-nilai religius,
dengan memanifestasikannya dalam dimensi-dimensi
sebagaimana budaya religius yang bersifat horisontal.
Pengembangan budaya religius dalam konteks
pendidikan agama Islam ada yang bersifat vertikal
dan horisontal. Yang vertikal berwujud hubungan
manusia atau warga sekolah dengan Allah (habl min
Allah), yang horisontal berwujud hubungan manusia
atau warga sekolah dengan sesamanya (habl min
an-nas) dan hubungan mereka dengan lingkungan
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Kualitas
kehidupan
organisasi
yang
mengembangkan budaya religius, baik yang terwujud
dalam kebiasaan kerja maupun kepemimpinan, akan
tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan
keyakinan tertentu yang dianut organisasi. Karena
itu, budaya organisasi banyak didefinisikan juga
sebagai spirit dan keyakinan sebuah organisasi yang
mendasari lahirnya aturan-aturan, norma-narma dan
nilai-nilai yang mengatur bagaimana seseorang harus
bekerja, struktur yang mengatur bagaimana seorang
anggota organisasi berhubungan secara formal
maupun informal dengan orang lain, sistem dan
prosedur kerja yang mengatur bagaimana kebiasaan
kerja seharusnya dimiliki seorang pemimpin maupun
anggota organisasi.
Pengembangkan budaya religius yang bersifat
vertikal, dapat dimanifestasikan dalam kegiatankegiatan sehari-hari dalam bentuk sholat dhuha,
sholat dzuhur berjama’ah, do’a bersdama, puasa,
khataman dan lain-lain sebagai sistem nilai dalam
mengembangkan budaya sekolah.

kebersihan dan keindahan lingkungan hidup di
sekolah.
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KESIMPULAN
Pengembangan budaya sekolah berdampak pada
peningkatan perilaku yang konsisten dan untuk itu
perlu disosialisasikan kepada personil sekolah tentang
bagaimana perilaku yang seharusnya dilakukan untuk
membangun kepribadian. Penciptaan suasana religius
di sekolah tentu sangat tergantung pada kebijakan
lokal dari sekolah tersebut. Di lembaga pendidikan
Islam, kebijakan untuk mengembangkan budaya
religius relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan
sekolah-sekolah umum maupun sekolah negeri, karena
visi dan misi sekolah sudah pasti bernuansa religius.
Adapun pendekatan yang dapat digunakan dalam
pendidikan karakter adalah pendekatan pengalaman,
pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional,
pendekatan rasional, pendekatan keteladanan, dan
pendekatan fuungsional.
Pemahaman konsep budaya atau kultur dapat
ditinjau dari dua sisi, yaitu (1) memahami dari sudut
sumbernya, (2) dan memahami dari sisi manifestasi
atau tampilannya. Budaya atau kultur bersumber
dari spirit dan nilai-nilai kualitas kehidupan.
Demikian pula dengan hubungan atasan-bawahan
yang mengutamakan perlunya kepatuhan dan
loyalitas para tenaga pendidik terhadap atasannya,
peserta didik terhadap gurunya terutama terhadap
kebijakan-kebijakan yang telah menjadi keputusan
bersama. Apabila terjadi pelanggaran terhadap
aturan yang disepakati bersama, maka harus diberi
tindakan yang tegas, selaras dengan pelanggaran
yang dilakukan. Sedangkan penciptaan budaya
religius yang menyangkut hubungan mereka dengan
alam atau lingkungan sekitarnya dapat diwujudkan
dalam bentuk membangun suasana atau iklim yang
komitmen dalam menjaga dan memelihara berbagai
fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki
sekolah, serta menjaga dan memelihara kelestarian,
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ABSTRACT: Gagasan tentang pendidikan integrasi sebenarnya sudah lama digulirkan. Profesor B.J.

Habibie orang pertama yang menggagas integrasi ilmu pengetahuan teknologi dan keimanan. Selain
karena adanya problem dikotomi antara apa yang dinamakan ilmu-ilmu umum (sains) dan ilmu-ilmu
agama (Islam), juga disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan
teknologi dalam sistem pendidikan di Indonesia tampaknya berjalan sendiri-sendiri, tanpa dukungan
asas iman dan taqwa yang kuat, dikhawatirkan pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan
teknologi tidak memiliki nilai tambah dan tidak memberikan manfaat yang cukup berarti bagi
kemajuan dan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya.
KEYWORDS: Pendidikan, Integrasi

PENDAHULUAN

secara menyeluruh ingin menghasilkan manusia utuh
yaitu mengembangkan tiga aspek yang ada pada diri
manusia, aspek jasmani (keterampilan), aspek rohani
(jiwa) dan aspek akal (berpikir).

Pendidikan integrasi merupakan pengembangan
aspek yang ada pada diri manusia untuk meningkatkan
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan amanat UUD 1945 (UUD 1945),
sebagaimana tertuang pada pasal 31 ayat 3 berbunyi
tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan
keimanan dan ketaqwaan dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Undang-undang nomor 20 tahun
2003 (Permendiknas 2003) tentang sistem pendidikan
nasional menyatakan bahwa peningkatan iman dan
taqwa merupakan salah satu tujuan dari pendidikan
nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
beriman, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Selaras dengan hal itu, dikatakan oleh
Ahmad Djazuli (Djazuli : 2005), bahwa dalam
tujuan pendidikan nasional, pembinaan iman taqwa
merupakan inti dari tujuan pendidikan nasional.
Hal ini berarti bahwa pembinaan iman taqwa bukan
hanya tugas dari bidang studi pendidikan agama saja
melainkan tugas pendidikan secara keseluruhan.
Artinya, sistem pendidikan nasional dan seluruh upaya
pendidikan sebagai suatu sistem yang terpadu secara
sistematis diarahkan untuk menghasilkan manusia
yang utuh. Sebagai cirinya adalah manusia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, memiliki keterampilan dan ilmu pengetauan.
Jadi yang dimaksudkan dengan pendidikan
integrasi merupakan suatu sistem pendidikan yang

PENDIDIKAN INTEGRASI
Pengertian pendidikan sebagai suatu usaha
yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan
membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan
ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara
perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan
cita-citanya yang paling tinggi. Agar memperoleh
kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukanya
dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat,
bangsa, negara dan agamanya. (H.Mahmud Yunus).
Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan
merupakan suatu proses pengalaman. Karena
kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan
berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa
dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah
proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah
kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui
pendidikan. (John. Dewey).
Ada beberapa alasan yang akan penulis
kemukakan berkaitan dengan mengapa hakikat
manusia dan pendidikan integrasi sangat penting atau
sebagai suatu keharusan bagi manusia.
1. Manusia pada hakikatnya terdiri dari unsur
jasmani, rohani dan akal, dalam kehidupannya
untuk memenuhi hakikat manusia tersebut
memerlukan kebutuhan jasmani, ruhani dan
akal. Sebagai contoh bahwa manusia memiliki
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keterampilan
tertentu
untuk
memenuhi
kebutuhan
hidupnya,
kebutuhan
ruhani
(kebutuhan spiritual) yaitu suatu kondisi jiwa
yang stabil, rasa kasih sayang dan kebahagiaan,
serta dapat mengembangkan akal agar dapat
digunakan berpikir untuk membedakan antara
kebaikan dan keburukan.
2. Oleh karena itu, penekanan pada salah satunya
hanya akan menyebabkan kehidupan menjadi
pincang dan berat sebelah, menyalahi hakikat
manusia yang telah diciptakan oleh Allah Swt.
Allah Swt. menciptakan manusia dalam kesatuan
jasmani, akal dan ruhani.
3. Al-Qur’an menyatakan bahwa manusia itu
mempunyai unsur jasmani (material) sebagaimana
QS. al-Qashash:77,

Selain itu akal adalah al-hijr, menawan atau
mengikat. Kata tersebut dari segi bahasa pada
mulanya berarti; tali pengikat, penghalang. Al-Qur’an
menggunakannya bagi sesuatu yang mengikat atau
menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan
atau dosa. Orang yang berakal adalah orang yang
mampu mengikat atau mengendalikan hawa
nafsunya. Kemampuan seseorang untuk mengikat
hawa nafsu, akan menempatkan hawa nafsu pada
posisi yang serendah-rendahnya, sehingga hawa
nafsu tidak dapat menguasai dirinya, ia akan mampu
memahami wahyu sebagai kebenaran. Orang yang
tidak mampu menawan hawa nafsunya tidak akan
mampu mengendalikan dirinya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akal
adalah daya pikir (untuk memahami sesuatu dan
sebagainya); pikiran; ingatan: makhluk Tuhan yang
mempunyai -- ialah manusia; 2 jalan atau cara
melakukan sesuatu; daya upaya; ikhtiar: minta
-- (kepada); 3 tipu daya; muslihat; kecerdikan;
kelicikan: penipu tidak akan kekurangan --; 4 Antr
kemampuan melihat cara memahami lingkungan.
Jadi fungsi akal sebagi alat untuk berpikir ada pada
manusia agar dapat menganalisis lingkungan yang ada
serta membedakan yang baik dan yang buruk.
1. Aspek lainnya adalah ruh atau ruhani, penjelasan
dalam aspek ini terdapat dalam al-Qur’an surat
al-Hijr ayat: 29.
“Maka apabila aku telah menyempurnakan
kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya
ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu
kepadanya dengan bersujud[796]”.

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat,
dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan”.
4. Di dalam surat al-A’raf ayat 31, intinya makan dan
minum bagi manusia adalah suatu keharusan. Ini
sebagai indikasi bahwa manusia memiliki unsur
jasmani.
5. Di samping memiliki jasmani, manusia juga
memiliki akal sebagai alat untuk berpikir (Tafsir
: 2006), jadi salah satu hakikat manusia ialah ia
ingin, ia mampu dan ia berpikir. Akal adalah aspek
penting dalam hakikat manusia, ini dijelaskan
dalam banyak tempat dalam al-Qur’an. Pertama
kata nazara, seperti di dalam surat Qaaf ayat
6-7, Surat at-Thaariq ayat 5-7, al-Ghasiyah 17-20.
“Maka Apakah mereka tidak melihat akan
langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami
meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu
tidak mempunyai retak-retak sedikitpun ?
“dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan
padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami
tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang
indah dipandang mata.
6. Kedua kata tadabbara, seperti dalam surat
Shaad ayat 29, surat Muhammad ayat 24. Ketiga
tafakkara, seperti dalam surat an Nahl ayat 6869, al-Jatsiyah ayat 12-13. Keempat kata fakiha,
kelima kata tadzakkara, keenam kata fahima,
dan ketujuh kata ‘aqala. Kata-kata itu semua
menunjukkan bahwa al-Qur’an mengakui akal
adalah aspek penting dalam hakikat mansia.
Dari segi bahasa, akal yang telah di-Indonesiakan
berasal dari kata al-‘aql. Dengan kekuatan akal
orang mendapatkan ilmu dan ilmu yang digunakan
serta dimiliki oleh manusia bergantung pada
kekuatan akalnya.

[796] Dimaksud dengan sujud di sini bukan
menyembah, tetapi sebagai penghormatan.
Ayat yang sama dalam surat shaad ayat 72, jadi
pada intinya ruh adalah unsur penting pada hakikat
manusia. Istilah ruh biasa disebut juga dengan jiwa,
menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata jiwa
memiliki arti ruh manusia (yang ada di di tubuh dan
menyebabkan seseorang hidup atau nyawa. Jiwa juga
diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia
(yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan,
dan sebagainya). Dan dari jiwa inilah akan tumbuh
rasa kedamaian, cinta kasih yang merupakan unsur
kebahagiaan.

ANALISIS
Hakikat manusia menurut al-Qur’an, bahwa
manusia itu terdiri atas unsur jasmani, akal
dan ruhani. ketiganya sama pentingnya untuk
dikembangkan, demikian kata Al-Syaibani (Tafsir
:2006). Konsekwensinya, pendidikan untuk manusia
berarti mengembangkan ketiga aspek yang ada pada
diri manusia yaitu pengembangan aspek jasmani,
aspek ruhani dan aspek akal. Berdasarkan ayat
dan pendapat di atas, pendidikan haruslah terarah
membina tiga unsur tersebut secara proporsional.
Bila itu dilakukan, maka kemungkinannya hanya
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ada dua; pertama kita berhasil mengembangkan
ketiganya secara proporsional, kedua kita gagal
mengembangkannya.
Sebagai contoh, kemampuan mengembangkan
jasmani, akal dan ruh secara proporsional. Bagaimana
tahu bahwa ketiga aspek tersebut telah berkembang
secara
proporsional?.
Perkembangan
secara
proporsional apabila ketiga aspek (jasmani, akal dan
ruhani) itu telah terintegrasi. Ciri terintegrasi dalam
hal ini setiap tindakan telah di ”iya” kan oleh ketiga
aspek tersebut.
Apa yang harus dikembangkan pada aspek
jasmani/fisik? Aspek jasmani pada diri manusia
terlihat begitu banyak, seperti kepala, tangan, kaki,
mata dan sebagainya, akan tetapi tangan, kaki,
mata melihat, dapat digerakkan atas perintah otak.
Semua organ tersebut digerakkan atas persetujuan
otak sebagai alat untuk berpikir, organ tersebut
digerakkan ke mana, ke arah kebaikan, memberi
manfaat atau tidak, akan minta persetujuan ruhani.
Dalam mendesain pendidikan, kesalahan yang sering
muncul adalah sistem pendidikan tersusun secara
parsial dan belum terintegrasi. Seringkali yang dididik
tangan manusia, mata manusia, atau otak manusia.
Manusianya sendiri belum tersentuh, karenanya
lulusan akan ahli tangan, misalnya ahli melukis,
ahli memainkan alat musik, tetapi ia belum tentu
manusia, padahal pendidikan untuk memanusiakan
manusia. Pada kenyataannya, ilmu pengetahuan
teknologi yang menjadi dasar modernisme, telah
menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat
sekularistik, materialistik, dan hedonistik, sangat
berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama
yang dianut oleh bangsa Indonesia. Mengapa ini bisa
terjadi?, yang perlu di analisis, apa yang menjadi
tujuan pendidikan?, bagaimana sistem pendidikan
dijalankan?, apa filosofi dari pendidikan?
Pendidikan
dalam
menyusun
program
pengajarannya hendaknya terpadu. Keterpaduan
yang dimaksud di sini meliputi keterpaduan tujuan,
keterpaduan materi, keterpaduan proses, dan
keterpaduan lembaga pendidikan. Semua menerapkan
keterpaduan antara ilmu pengetahuan teknologi dan
iman taqwa yang dikembangkan sesuai dengan hakikat
manusia. Keterpaduan tujuan menjelaskan bahwa
pencapaian tujuan pendidikan merupakan tugas
aparat pendidikan yang terkait, terutama kepala
sekolah/madrasah, semua guru tidak terkecuali baik
guru agama maupun guru bidang studi yang lain,
semua pegawai sekolah/madrasah dan segala sesuatu
yang berhubungan dengan sekolah/madrasah, karena
keimanan dan ketaqwaan menjadi tanggung jawab
semua aparat tersebut.
Keterpaduan materi sendiri merupakan
keterpaduan materi secara khas, hal ini berkenaan
dengan bahan ajar. Semua bahan ajar yang
disampaikan guru kepada siswa hendaknya dipadukan,
tidak ada bahan ajar yang terpisah dengan bahan ajar
yang lain, pengikat dari keterpaduan ini merupakan
tujuan dari pendidikan yang memiliki tujuan keimanan

dan ketaqwaan, selain tujuan mata pelajaran itu
sendiri. Semua bahan ajar tersebut mengarah kepada
terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa,
berketrampilan dan mampu berpikir kreatif inovatif.
Dalam keterpaduan proses pendidikan dengan
menyadari bahwa semua kegiatan pendidikan
sekurang-kurangnya tidak berlawanan dengan
tujuan pendidikan keimanan dan ketaqwaan, bahkan
dikehendaki semua kegiatan pendidikan membantu
tercapainya siswa yang beriman dan bertaqwa serta
cerdas dan terampil.
Sedangkan keterpaduan lembaga pendidikan
menghendaki agar semua lembaga pendidikan yaitu
sekolah/madrasah, keluarga, dan masyarakat secara
bersama-sama dan terpadu untuk mencapai lulusan
yang beriman dan bertaqwa, terampil serta cerdas. Ki
Hajar Dewantara menyebutkan, keterpaduan lembaga
pendidikan disebut sebagai tripusat pendidikan.
Kecerdasan emosional EQ oleh Peter Salovey
dan Jack Mayer dalam Howars E Book (2002)
dikatakan sebagai kemampuan untuk mengenali
perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan
untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan
maknanya, dan mengenali perasaan secara mendalam
sehingga membantu perkembangan emosi dan
intelektual. Berkaitan dengan kecerdasan emosional,
Goleman dan Abudi Nata mengatakan, kecerdasan
emosional sebagai kepiawean, kepandaian, dan
ketepatan seseorang dalam mengelola diri sendiri
yang berhubungan dengan seluruh potensi psikologis
yang dimiliki seperti inisiatif dan empati, adaptasi,
komunikasi, kerjasama, dan kemampuan persuasi
yang secara keseluruhan telah mampu memimpin diri
sendiri.
Berdasarkan pengertian tersebut, titik pokok
kecerdasan emosional terletak pada pengarahan
perasaan atau pengendalian perasaan pribadi dalam
rangka memadukan emosi, intelektual, menjadi
pribadi yang baik atau cerdas. Hal tersebut dapat
diartikan juga telah terbangun hubungan antara
kesalehan dan keimanan. Saleh dan iman dapat
dikatakan seperi bayangan yang mengikuti bentuk
bendanya, dimanapun ada iman, maka disitulah
terdapat kesalehan atau perbuatan baik. Jadi
seseorang yang memiliki iman dan taqwa yang tinggi,
pasti ia juga memiliki kecerdasan emosional yang
tinggi, hal ini adalah pengembangan aspek ruhani
pada diri manusia.
Menyikapi hal tersebut di atas, maka begitu
pentingnya pengembangan pada aspek jasmani,
ruhani dan akal pada pendidikan di sekolah/
madrasah, dengan menyeimbangkan penanaman iman
taqwa dan pengetahuan umum berarti memberikan
nilai-nilai agama pada pengetahuan atau kecerdasan
intelektual. Oleh karena itu, pendidik diharapkan
memberikan nilai-nilai iman taqwa ke dalam materi
pembelajaran sehingga siswa mengetahui dan
menyadari bahwa iman taqwa dan ilmu pengetahuan
teknologi saling terkait satu sama lain serta memiliki
tujuan yang sama.
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Dengan diintegrasikannya keimanan dan
ilmu pengetahuan teknologi diharapkan dapat
menghilangkan pemikiran dikotomi antara agama
dan ilmu pengetahuan, yang telah lama berjalan
hingga sekarang. Howard (2002) mengatakan bahwa
IQ yang tinggi akan menjadi bumerang jika tidak
diimbangi dengan EQ. sehingga wawasan keimanan
sangat penting untuk memberikan potensi psikologi
seperti inisiatif dan empati, adaptasi, komunikasi,
kerjasama dan kemampuan memimpin diri sendiri.
Dasar inilah yang diharapkan akan membentuk
pribadi yang cerdas baik kecerdasan intelektual
maupun kecerdasan emosional, atau disebut dengan
hasil didik yang berkarakter kebaikan.

KESIMPULAN
Hakikat manusia menurut al-Qur’an terbagi
atas tiga aspek, pertama aspek jasmani (fisik) yang
dikembangkan oleh pendidikan dengan berbagai
program keterampilan (skill), karena dengan bekal
keterampilan sesorang dapat memenuhi kebutuhan
hidup di dunia. Kedua aspek akal, akal digunakan
untuk berpikir oleh manusia, sehingga manusia
dengan akal pikirannya dapat membedakan mana
yang baik dan mana yang buruk. Ketiga aspek ruhani
atau jiwa, di jiwa inilah sumber kasih sayang, empati,
cinta damai sebagai unsur kebahagiaan bagi manusia.
Oleh karena itu, pendidikan integrasi sebagai
sistem pendidikan yang mengembangkan ketiga
aspek jasmani, ruhani dan akal, agar manusia dapat
terpenuhi kebutuhan hidup di dunia, ada perasaan
tenang dan bahagia karena memiliki kepercayaan
yang kuat pada Allah Swt. serta mampu membedakan
antara yang baik dan buruk. Jadi, pendidikan
integrasi akan menghasilkan lulusan yang berkarakter
kebaikan.
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ABSTRACT: Pesantren has flourished long before the formal educational institutions established

in Indonesia. Thus, it has great contribution to the development of this nation. Pesantren as
Indonesian indigenous educational system plays important role in enculturation process to shape
the positive qualities of culture among generation to generation. As the islamic religius educational
institution, it is administrated by kyai as the central figure who has high religius esoteric knowledge
and standard of moral and ethics. In pesantren, santri has been taught to rcognise the values of
plurality, equality, tolerance and hold in high esteem of humanity based on the basic teaching and
ideas of ahlus sunnah wal jama’ah paradigm. And as a sub-culture, pesantren also has firm bearing
with local and indonesian culture. It means that pesantren has to formulate itself to civilize the
locals as its real potention to maintain the indonesian noble culture.
KEYWORDS: pendidikan karakter al ghazali, pendidikan karakter thomas lickona

PENDAHULUAN

kekagetan beragama yang berujung pada munculnya
terorisme baik secara psikis maupun fisik di tengah
kehidupan masyarakat.
Jika kita menelisik dan mengkesplorasi asumsiasumsi dan nilai-nilai yang membentuk bangsa ini
maka akan dipahami bahwa bangsa ini dibentuk
atas keberagaman yang menjadi fondasi kesatuan
yang tertuang dalam platform “Bhinneka Tunggal
Ika”. Penerimaan akan keberagaman inilah yang
menjadikan bangsa ini kokoh tidak tergoyahkan
sampai sekarang dan harus dijaga sepanjang nafas
dikandung badan.
Konsepsi penjagaan keberterimaan akan
keberagaman merupakan salah satu tugas penting
yang diampu oleh lembaga pendidikan, baik lembaga
pendidikan formal, nonformal, maupun informal.
Dan salah satu lembaga pendidikan formal yang telah
dan mampu mentradisikan ini adalah pesantren.
Sebagaimana dipahami pesantren merupakan
lembaga pendidikan yang sudah ada dan berkembang
jauh sebelum bangsa ini merdeka. Pesantren juga
merupakan wacana sosial intelektual yang tidak
bisa dilepaskan dalam khazanah ke-Indonesia-an. Ia
adalah model sistem sosial sekaligus sebagai sistem
intelektual yang pertama dan tertua di Indonesia.
Keberadaannya mengilhami model dan sistem-sistem
pendidikan yang ditemukan saat ini. Ia bahkan tidak
lapuk dimakan zaman dengan segala perubahannya.

Beberapa dasawarsa terakhir kita dihadapkan
pada tantangan akan tercerabutnya pemahaman
dan kesediaan generasi-generasi muda terkait
pembudayaan nilai dan tradisi luhur yang telah
membentuk bangsa ini. Secara potensial tantangan
ini akan merubah kehidupan berbangsa dan bernegara
karena kurangnya pemahaman dan kesediaan generasi
muda mentradisikan apa yang telah menjadi cita-cita
para pendiri bangsa sebagaimana yang tercantum
dalam alinea keempat yaitu membentuk sebuah
pemerintahan berdaulat yang mampu melindungi
bangsa dan seluruh tanah air Indonesia, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat indonesia, mencerdaskan
kehidupan bangsa indonesia, berperan aktif
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
berdasarkan nilai-nilai pancasila. (UUD, 1945)
Hal ini sangat kentara ketika masa pemilihan
kepala daerah (Pilkada) beberapa waktu yang
lalu. Banyak isu-isu negatif yang bertebaran yang
dikonsumsi tanpa seleksi sehingga menimbulkan
keresahan, kekacauan dan kebencian secara terbuka.
Belum lagi fakta-fakta terkait kelompok tertentu yang
mengatasnamakan agama untuk menerapkan sistem
keagamaan mereka di persada bangsa ini. Selain itu
adanya penyebaran radikalisme yang berawal dari
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Karenanya banyak pakar, baik lokal maupun
internasional melirik pondok pesantren sebagai
bahan kajian.
Di antara sisi yang menarik para pakar dalam
mengkaji lembaga ini adalah karena “modelnya”. Sifat
ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an yang terintegrasi
dalam pesantren menjadi daya tariknya. Belum lagi
kesederhanaan, sistem dan manhaj yang terkesan
apa adanya, hubungan kyai dan santri serta keadaan
fisik yang serba sederhana. Walau demikian, yang
menjadi magnet terbesar pesantren adalah peran
dan kiprahnya bagi masyarakat, negara dan umat
manusia yang tidak bisa dianggap sebelah mata.
Sejarah membuktikan besarnya konstribusi yang
pernah dipersembahkan lembaga ini, baik di masa
pra kolonial, kolonial dan pasca kolonial, bahkan di
masa kini pun peran itu masih tetap ada dan bisa
dirasakan.
Pesantren dengan segala bentuk dan
karakeristiknya memang menarik untuk dikaji. Ia bisa
dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Salah satu yang
menarik adalah bagaimana pesantren dengan segala
macam karakter lokalitasnya mampu mengkontribusi
kesadaran berbangsa dan bernegara. Ia mampu
menjadi perekat dalam berbagai keberagaman dan
tantangan.

yang terkemuka kemudian digunakan kata Kyai, yang
mengandung arti tua atau sacral, keramat, dan sakti.
Pada perkembangan selanjutnya, dikenal istilah Kyaisantri. (Madjid, 1994)
Dalam kamus besar bahas Indonesia, pesantren
diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau
tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan
secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan
Islam, dimana para santri biasanya tinggal di
pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitabkitab klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk
menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta
mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian
dengan menekankan pentingnya moral dalam
kehidupan bermasyarakat. (Poerwadarmintha, 2006)
Pondok pesantren secara definitif tidak dapat
diberikan batasan yang tegas melainkan terkandung
fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri
yang memberikan pengertian pondok pesantren.
Jadi pondok pesantren belum ada pengertian yang
lebih konkrit karena masih meliputi beberapa unsur
untuk dapat mengartikan pondok pesantren secara
komprehensif. Dengan demikian, sesuai dengan arus
dinamika zaman, definisi serta persepsi terhadap
pesantren menjadi berubah pula. Kalau pada tahap
awal pesantren diberi makna dan pengertian sebagai
lembaga pendidikan tradisional tetapi saat sekarang
pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional
tak lagi selamanya benar.
Kesederhanaan pesantren dahulu sangat
terlihat, baik segi fisik bangunan, metode, bahan
kajian dan perangkat belajar lainnya. Hal itu
dilatarbelakangi kondisi masyarakat dan ekonomi
yang ada pada waktu itu. Yang menjadi ciri khas dari
lembaga ini adalah rasa keikhlasan yang dimiliki para
santri dan sang Kyai.
Hubungan mereka tidak hanya sekedar sebagai
murid dan guru, tapi lebih seperti anak dan orang
tua. Tidak heran bila santri merasa kerasan tinggal
di pesantren walau dengan segala kesederhanaannya.
Bentuk ke-ikhlasan itu terlihat dengan tidak
dipungutnya sejumlah bayaran tertentu dari para
santri, mereka bersamasama bertani atau berdagang
dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup
mereka dan pembiayaan fisik lembaga, seperti lampu,
bangku belajar, tinta, tikar dan lain sebagainya.
Materi yang dikaji adalah ilmu-ilmu agama,
seperti fiqih, Nahwu, Tafsir, Tauhid, Hadist dan lainlain. Biasanya mereka mempergunakan rujukan kitab
Turost atau yang dikenal dengan kitab kuning. Di antara
kajian yang ada, materi Nahwu dan Fiqih mendapat
porsi Mayoritas. Hal itu karena mereka memandang
bahwa ilmu Nahwu adalah ilmu kunci. Seseorang tidak
dapat membaca kitab kuning bila belum menguasai
Nahwu. Sedangkan materi fiqih karena dipandang
sebagai ilmu yang banyak berhubungan dengan
kebutuhan masyarakat (sosiologi). Tidak heran bila
sebagian pakar meneybut sistem pendidikan Islam
pada pesantren dahulu bersifat “fiqih orientied” atau
“nahwu orientied”.

PESANTREN
Pengertian pesantren berasal dari kata santri
yang berarti seseorang yang belajar agama Islam,
kata santri tersebut kemudian mendapat awalan
“pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal
santri. Dengan demikian pesantren mempunyai arti
tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam.
(Asrohah, 2004) Ada juga yang mengartikan pesantren
adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia
yang bersifat “tradisional” untuk mendalami ilmu
tentang agama Islam dan mengamalkan sebagai
pedoman hidup keseharian.
Menurut Madjid, pesantren atau asal kata
“santri” digambarkan menjadi dua pengertian yaitu,
Pertama bahwa “santri” itu berasal dari perkataan
“Sastri”, sebuah kata dari saskerta, yang artinya
melek huruf. karena kira-kira pada permulaan
tumbuhnya kekuasaan politik islam di Demak, Kaum
santri adalah kelas “Literary” bagi orang Jawa. Ini
disebabkan pengetahuan mereka tentang agama
melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab.
Dari sini bisa kita asumsikan bahwa menjadi santri
berarti juga menjadi mengerti agama (melalui kitabkitab tersebut). Kedua, santri berasal dari bahasa
Jawa, persisnya dari kata “cantrik”, yang artinya
seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana
guru ini pergi menetap. Tentunya dengan tujuan
dapat belajar darinya mengenai suatu keahlian. Pola
hubungan “guru-cantrik” itu kemudian diteruskan
dalam masa Islam. Pada proses selanjutnya “gurucantrik” menjadi “guru-santri”. Karena guru di pakai
secara luas, yang mengandung secara luas, untuk guru
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Masa pendidikan tidak tertentu, yaitu sesuai
dengan keinginan santri atau keputusan sang Kyai
bila dipandang santri telah cukup menempuh
studi padanya. Biasanya sang Kyai menganjurkan
santri tersebut untuk nyantri di tempat lain atau
mengamalkan ilmunya di daerah masing-masing. Para
santri yang tekun biasanya diberi “ijazah” dari sang
Kyai.
Pesantren
sebagai
institusi
keagamaan
mendapatkan momentum dalam sistem pendidikan
nasional setelah keluarnya Undang-Undang No. 20
Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa
pendidikan keagamaan tidak hanya salah satu
jenis pendidikan, tetapi sudah memiliki berbagai
bentuknya seperti pendidikan diniyah, pesantren dan
bentuk lain yang sejenis.
Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan
dalam UU Sisdiknas tersebut diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah No. 55 Tahun
2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan. Pendidikan keagamaan berfungsi
mempersiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilainilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu
agama. Sedangkan tujuan pendidikan keagamaan
adalah terbentuknya peserta didik yang memahami
dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agmanya dan/
atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas,
kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman,
bertakwa dan berakhlak mulia.
Pertumbuhan dan perkembangan pondok
pesantren tidak terlepas hubungan dengan sejarah
masuknya islam di Indonesia. Pendidikan Islam di
Indonesia bermula ketika orang-orang yang masuk
islam ingin mengetahui lebih banyak isi ajaran agama
yang baru dipeluknya, baik mengenai tata cara
beribadah, baca Al-Qur’an, dan mengetahui Islam
yang lebih luas dan mendalam. Mereka ini belajar di
rumah, surau, langgar, atau masjid. Di tempat inilah
orang-orang yang baru masuk agama Islam dan anakanak mereka belajar membaca Al-Qur’an dan ilmuilmu agama lainya, secara individual dan langsung.
Dalam
perkembangannya
untuk
lebih
memperdalam ilmu agama telah mendorong
tumbuhnya pesantren yang merupakan tempat untuk
melanjutkan belajar agama setelah tamat belajar
dari surau, langgar atau masjid. Model pendidikan
pesantren ini berkembang di seluruh Indonesia
dengan nama dan corak yang sangat bervariasi. Di
Jawa disebut pondok pesantren, di Aceh dikenal
dengan rangka atau maunasah (Depag, 2003), dayah
di Sumatra barat dikenal surau, nama sekarang yang
dikenal umum adalah pondok pesantren (Depag,
2004).
Pesantren merupakan institusi sosial keagamaan
yang menjadi wahana pendidikan bagi umat Islam
yang ingin mendalami ilmu-ilmu keagamaan (Mun’im,
2009). Secara umum, pesantren memiliki tipologi

yang sama, yaitu sebuah lembaga yang dipimpin
dan diasuh oleh kiai dalam satu komplek yang
bercirikan: adanya masjid atau surau sebagai pusat
pengajaran dan asrama sebagai tempat tinggal
santri, di samping rumah tempat tinggal kiai, dengan
“kitab kuning” sebagai buku pegangan. Di samping
ciri lahiriah tersebut, masih ada ciri umum yang
menandai karakteristik pesantren, yaitu kemandirian
dan ketaatan santri kepada kiai yang sering disinisi
sebagai pengkultusan (Bisri, 2007).
Dan yang perlu digarisbawahi bahwa sejarah
pesantren adalah sejarah perlawanan etnik
kaum ulama dalam menentang penindasan dan
diskriminasi (perbedaan warna kulit, perbedaan
perlakuan terhadap sesama warga negara. Berawal
ketika rencana pendidikan modern (Belanda) mulai
dirancang secara menyeluruh dan diterapkan di
hampir seluruh wilayah jajahan dengan menggunakan
konsep stratifikasi kolonial penduduk jajahan.
Seiring dengan laju perkembangan masyarakat,
maka pendidikan pesantren baik tempat, bentuk
hingga substansinya telah jauh mengalami perubahan.
Pesantren tidak lagi sesederhana seperti apa yang
digambarkan seseorang, akan tetapi pesantren dapat
mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan
dan perkembangan zaman.
Menurut Yacub yang dikutip oleh Khozin (Khozin,
2006) mengatakan bahwasannya ada beberapa
pembagian pondok pesantren dan tipologinya yaitu :
a. Pesantren Salafi, yaitu pesantren yang tetap
mempertahankan pelajarannya dengan kitabkitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan
umum. Model pengajarannya pun sebagaimana
yang lazim diterapkan dalam pesantren salaf,
yaitu dengan metode sorogan dan weton.
b. Pesantren Khalafi, yaitu pesantren yang
menerapkan sistem pengajaran klasikal (madrasi),
memberikan ilmu umum dan ilmu agama, serta
juga memberikan pendidikan keterampilan.
c. Pesantren Kilat, yaitu pesantren yang berbentuk
semacam training dalam waktu relatif singkat, dan
biasanya dilaksanakan pada waktu libur sekolah.
Pesantren ini menitik beratkan pada keterampilan
ibdah dan kepemimpinan. Sedangkan santrinya
terdiri dari siswa sekolah yang dipandang perlu
mengikuti kegiatan keagamaan dipesantren kilat.
d. Pesantren terintegrasi, yaitu pesantren yang
lebih menekankan pada pendidikan vocasional
atau kejuruan, sebagaimana balai latihan kerja
di Departemen Tenaga Kerja, dengan program
yang terintegrasi. Sedangkan santrinya mayoritas
berasal dari kalangan anak putus sekolah atau
para pencari kerja.
Sedangkan menurut Mas’ud (Mas’ud, 2007),
ada beberapa tipologi atau model pondok pesantren
yaitu :
a. Pesantren yang mempertahankan kemurnian
identitas aslinya sebagai tempat menalami ilmuilmu agama bagi para santrinya. Semua materi
yang diajarkan dipesantren ini sepenuhnya
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bersifat keagamaan yang bersumber dari kitabkitab berbahasa arab (kitab kuning) yang ditulis
oleh para ulama’ abad pertengahan. Pesantren
model ini masih banyak kita jumpai hingga
sekarang, seperti pesantren Lirboyo di Kediri
Jawa Timur, beberapa pesantren di daeah Sarang
Kabupaten Rembang, Jawa tengah dan lain-lain.
b. Pesantren yang memasukkan materi-materi umum
dalam pengajarannya, namun dengan kurikulum
yang disusun sendiri menurut kebutuhan dan tidak
mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah
secara nasional sehingga ijazah yang dikeluarkan
tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah
sebagai ijazah formal.
c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan
umum di dalamnya, baik berbentuk madrasah
(sekolah umum berciri khas Islam di dalam
naungan Kementerian Agama) maupun sekolah
(sekolah umum di bawah Dinas Pendidikan) dalam
berbagai jenjangnya, bahkan ada yang sampai
Perguruan Tinggi yang tidak hanya meliputi
fakultas-fakultas keagamaan meliankan juga
fakultas-fakultas umum. Pesantren Tebu Ireng di
Jombang Jawa Timur adalah contohnya.
d. Pesantren yang merupakan asrama pelajar Islam
dimana para santrinya belajar disekolah-sekolah
atau perguruan-perguruan tinggi diluarnya.
Pendidikan agama dipesantren model ini diberikan
diluar jam-jam sekolah sehingga bisa diikuti oleh
semua santrinya. Diperkirakan pesantren model
inilah yang terbanyak jumlahnya.
Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan
bahwa beberapa pesantren ada yang tetap berjalan
meneruskan segala tradisi yang diwarisi secara turun
temurun tanpa perubahan dan improvisasi yang berarti
kecuali sekedar bertahan. Namun ada juga pesantren
yang mencoba mencari jalan sendiri dengan harapan
mendapatkan hasil yang lebih baik dalam waktu yang
singkat. Pesantren semacam ini adalah pesantren
yang menyusun kurikulum berdasarkan pemikiran
akan kebutuhan santri dan masyarakat sekitarnya.
Maka apapun motif perbincangan seputar
dinamika
pesantren
memang
harus
diakui
mempunyai dampak yang besar, misalnya dengan
kemajuan zaman pesantren semakin dituntut
dengan munculnya teknologi yang canggih, sehingga
pesantren-pun tidak ketinggalan zaman untuk selalu
mengimbangi dari setiap persoalan-persoalan yang
terkait dengan pendidikan maupun sistem di dalam
pendidikan itu sendiri, mulai dari sisi mengaji ke
mengkaji. Itupun merupakan sebuah bukti konkrit
di dalam pesantren, bahwa sebenarnya pesantren
telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan
yang cukup signifikan. Karena pesantren tak akan
pernah mengalami statis selama dari tiap unsur-unsur
pesantren tersebut bisa menyikapi dan merespon
secara baik hal-hal yang paling aktual di dalam
lingkungan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem
Pendidikan Nasional maka pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
(UUD, 2003)
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah
satu cara yang ditempuh adalah dengan melaksanakan
pendidikan budaya. Untuk mendefinisikan budaya
memang agak sukar. Hal ini sebagaimana yang
dikatakan oleh Hollins (Hollins, 2008) “Culture is
diﬃcult to deﬁne because it is the essence of who
we are and how we exist in the world. It is derived
from understandings acquired by people through
experience and observation (at times speculation)
about how to live together as a community, how
to interact with the physical environment, and
knowledge or beliefs about their relationships or
positions within the universe. Many anthropologists
and other researchers have provided deﬁnitions
for culture as the underlying phenomenon guiding
humanity.”
Salah seorang guru besar antropologi Indonesia
Kuntjaraningrat berpendapat bahwa “kebudayaan”
berasal dari kata sansekerta buddhayah bentuk jamak
dari buddhi yang berarti budi atau akal, sehingga
menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai halhal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada
juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan
dari majemuk budi- daya yang artinya daya dari budi
atau kekuatan dari akal (Koentjaraningrat, 1993).
Masih menurut koenjtaraningrat berpendapat
bahwa unsur kebudayaan mempunyai tiga wujud,
yaitu pertama sebagai suatu ide, gaagsan, nilai- nilai
norma- norma peraturan dan sebagainya, kedua
sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia
dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga bendabenda hasil karya manusia. (Koentjaraningrat, 1993)
Manusia pada dasarnya hidup sebagai makhluk
budaya yang memiliki akal, budi dan daya untuk
dapat membuahkan suatu gagasan dan hasil karya
yang berupa seni, moral, hukum, kepercayaan yang
terus dilakukan dan pada akhirnya membentuk
suatu kebiasaan atau adat istiadat yang kemudian
diakumulasikan dan ditransmisikan secara sosial atau
kemasyarakatan.
Selain itu kebudayaan merupakan pandangan
hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku,
kepercayaan , nilai, dan simbol-simbol yang mereka
terima tanpa sadar yang semuanya diwariskan melalui
proses komunikasi dari satu generasi ke generasi
berikutnya. (Liliweri, 2002)
Jadi budaya adalah nilai, moral, norma
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dan keyakinan (belief), fikiran yang dianut oleh
suatu masyarakat/bangsa dan mendasari perilaku
seseorang sebagai dirinya, anggota masyarakat, dan
warganegara. Budaya mengatur perilaku seseorang
mengenai sesuatu yang dianggap benar, baik, dan
indah. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi
penghasil sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan
keyakinan; akan tetapi juga dalam interaksi dengan
sesama manusia dan alam kehidupan, manusia
diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan
keyakinan yang telah dihasilkannya. Ketika kehidupan
manusia terus berkembang, maka yang berkembang
sesungguhnya adalah sistem sosial, sistem ekonomi,
sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni.
Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara. (UUD, 2003)
Selain itu pendidikan juga diartikan sebagai
upaya terencana dalam mengembangkan potensi
peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem
berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan
masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut
ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan
masa mendatang. (Depdiknas, 2010)
Pendidikan
adalah
juga
suatu
usaha
masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan
generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan
masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa
depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan
budaya yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa.
Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan
budaya bangsa bagi generasi muda dan juga proses
pengembangan budaya bangsa untuk peningkatan
kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa
mendatang. (Depdiknas, 2010)
Konsep budaya masuk ke dalam pendidikan
itu pada dasarnya sebagai upaya untuk memberikan
arah tentang efisiensi lingkungan pembelajaran,
lingkungan dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua
hal (1) lingkungan yang sifatnya alami sesuai dengan
budaya siswa dan guru, (2) lingkungan artifisial yang
diciptakan oleh guru atau hasil interaksi antara guru
dengan siswa. Selain itu, konsep budaya dalam dunia
pendidikan berasal dari budaya tempat kerja di dunia
industri, yaitu situasi yang memberikan landasan
dan arah untuk berlangsungnya suatu proses secara
efektif dan efisien (Zamroni, 2000).
Budaya dalam dunia pendidikan didefinisikan
oleh Stolp (Stolp, 1994) ”as the historically transmitted
patterns of meaning that include the norms, values,
beliefs, ceremonies, rituals, traditions, and myths
understood, maybe in varying degrees, by members
of the school community. This system of meaning
often shapes what people think and how they act”.
Yang berarti bahwa norma, nilai, keyakinan, upacara,

ritual, tradisi dan berbagai mitos yang dipahami
oleh warga sekolah atau lembaga pendidikan yang
secara baku diajar-tularkan secara temurun yang
biasanya membentuk bagaimana mereka berpikir dan
bertindak.
Konsep budaya dalam dunia pendidikan
menurut McBrien and Brandt (McBrien & Brandt,
1997) adalah “the sum of the values, cultures,
safety practices, and organizational structures
within a school that cause it to function and react
in particular ways. Some schools are said to have a
nurturing environment that recognizes children and
treats them as individuals; others may have the feel
of authoritarian structures where rules are strictly
enforced and hierarchical control is strong. Teaching
practices, diversity, and the relationships among
administrators, teachers, parents, and students
contribute to school climate.” Kumpulan nilai,
budaya, praktek-praktek pembiasaan dan struktur
organisasi dalam sebuah lembaga pendidikan yang
bisa berjalan sesuai rambu dan aturan tertentu
dimana perlakuan-perlakuan tertentu, hubungan dan
interaksi yang ada di dalamnya akan membentuk dan
mempengaruhi iklim lembaga pendidikan.
Dan menurut National Advisory Committee
on Creative and Cultural Education, (NACCCE,
1999) pendidikan mempunyai empat peran dalam
pengembangan budaya bagi siswa yaitu:
To enable young people to recognise, explore
and understand their own cultural assumptions and
values.
To enable young people to embrace and
understand cultural diversity by bringing them into
contact with the attitudes, values and traditions of
other cultures.
To encourage an historical perspective by
relating contemporary values to the processes and
events that have shaped them.
To enable young people to understand the
evolutionary nature of culture and the processes and
potential for change.
Dari sini bisa dipahami bahwa tujuan
pendidikan budaya adalah untuk membantu peserta
didik memahami budaya, nilai, perbedaan, tradisi,
kebiasaan mereka sendiri serta
budaya, nilai,
perbedaan, tradisi, kebiasaan orang lain sebagai
sebuah proses alamiah komunikasi dan perubahan
kebudayaan.
Pada teori Koentjaraningrat yang berkenaan
dengan
strategi pengembangan budaya, yakni
tentang wujud kebudayaan, mengatakan adanya
upaya pengembangan dalam tiga tataran yaitu
tataran nilai yang dianut, tataran praktis keseharian,
dan tataran simbol-simbol budaya.
1. Tataran nilai yang dianut, dalam hal ini perlu
dirumuskan secara bersama nilai-nilai yang
disepakati dan perlu dikembangkan di sekolah.
Selanjutnya dilakukan komitmen dan loyalitas
bersama diantara semua warga sekolah terhadap
nilai -nilai yang telah disepakati.
Nilai-
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nilai tersebut ada yang bersifat vertikal dan
horizontal.
2. Tataran praktik keseharian, Tataran nilai-nilai
yang telah disepakati tersebut diwujudkan dalam
bentuk sikap dan prilaku keseharian oleh
semua warga sekolah. Proses pengembangan
tersebut dapat dilakukan dengan tiga tahap: (1)
sosialisasi nilai-nilai yang telah disepakati, (2)
penetapan action plan mingguan atau bulanan
sebagai tahapan dan langkah sistematis, (3)
pemberian penghargaan terhadap prestasi warga
sekolah.
3. Tataran simbol-simbol budaya, tataran ini
pengembangan yang perlu dilakukan adalah
mengganti symbol-simbol budaya yang kurang
sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai agama
dengan simbol budaya yang agamis. Seperti
dalam berpakaian, pemasangan motto yang
mengandung pesan-pesan nilai agama, dan lain
sebagainya.
Sebagai suatu proses penanaman kebudayaan,
pendidikan berfungsi mewariskan nilai-nilai dan
prestasi masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai
dan prestasi itu merupakan kebanggaan bangsa dan
menjadikan bangsa itu dikenal oleh bangsa-bangsa
lain. Selain mewariskan, pendidikan juga memiliki
fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan
prestasi masa lalu itu menjadi nilai-nilai budaya
bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini
dan masa yang akan datang, serta mengembangkan
prestasi baru yang menjadi karakter baru bangsa.
Oleh karena itu, pendidikan budaya merupakan inti
dari suatu proses pendidikan.
Proses pendidikan budaya menghendaki suatu
proses yang berkelanjutan. Dalam mengembangkan
pendidikan budaya bangsa, kesadaran akan siapa
dirinya dan bangsanya adalah bagian yang teramat
penting. Kesadaran tersebut hanya dapat terbangun
dengan baik melalui sejarah yang memberikan
pencerahan dan penjelasan mengenai siapa diri
bangsanya di masa lalu yang menghasilkan dirinya
dan bangsanya di masa kini. Selain itu, pendidikan
harus membangun pula kesadaran, pengetahuan,
wawasan, dan nilai berkenaan dengan lingkungan
tempat diri dan bangsanya hidup (geografi), nilai
yang hidup di masyarakat (antropologi), sistem sosial
yang berlaku dan sedang berkembang (sosiologi),
sistem ketatanegaraan, pemerintahan, dan politik
(ketatanegaraan/politik/ kewarganegaraan), bahasa
Indonesia dengan cara berpikirnya, kehidupan
perekonomian, ilmu, teknologi, dan seni.
Pendidikan
budaya
dilakukan
melalui
pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi
nilai dasar budaya bangsa. Kebajikan yang menjadi
atribut budaya pada dasarnya adalah nilai. Oleh
karena itu pendidikan budaya pada dasarnya
adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari
pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia,
agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan
dalam tujuan pendidikan nasional.

Pesantren
sebagaimana
yang
dipahami
bersama sudah mempunyai pola nilai-nilai, prinsipprinsip, tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang
terbentuk dalam perjalanan panjang pesantren,
dikembangkan pesantren dalam jangka waktu
yang lama dan menjadi pegangan serta diyakini
oleh seluruh warga pesantren sehingga mendorong
munculnya sikap dan perilaku warga pesantren.
Budaya pesantren pada dasarnya bersifat dinamik,
milik seluruh warga pesantren, dan merupakan hasil
perjalanan pesantren, serta merupakan produk dari
interaksi berbagai kekuatan yang masuk ke pesantren.
Kondisi pesantren yang dinamis merupakan
perpaduan seluruh warga pesantren yang memiliki
latar belakang kehidupan sosial yang berbeda
dan saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga
membentuk sistem nilai yang membudaya dan menjadi
milik bersama di pesantren. Budaya pesantren
yang berintikan tata nilai mempunyai fungsi dalam
memberikan kerangka dan landasan yang berupa ide,
semangat, gagasan dan cita-cita bagi seluruh warga
pesantren.
Pondok pesantren merupakan salah satu
lembaga pendidikan yang memiliki salah satu sisi yang
berbeda dalam melaksanakan proses pendidikannya.
Perbedaan tersebut terletak dari sebuah sistem yang
di terapkan antara lain:
1. Mengakui keberagaman (plural).
Pesantren dalam proses pendidikannya
mengajarkan sebuah perbedaan. Dimana tidak
seorangpun di dunia ini yang dapat menolak
sebuah kenyataan, bahwa alam semseta ini di
ciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan beragam
(plural), berwarna-warni dan berbeda-beda.
Keberagaman ini merupakan sebuah sunatullah
yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Hal menarik
dalam hal ini adalah mengapa santri diberikan
sebauh pembelajar tentang keberagaman. Agar
para santri mampu berusaha dan pengabdian
terbaik kepada Allah di alam semesta ini yang
plural. dan memberikan pengajaran mengenai
penciptaan alam semesta ini dalam keadaan
plural ini adalah untuk pengembangan ilmu
pemngetahuan dan saling memahami sesama
ciptaan-Nya.
Dari hal inilah santri dapat menganalisa
dan mencoba berfikir mengenai sebuah realita
permasalah atau problem yang ada di pesantren
sendiri atau dimasyarakat. Yang mana realita
yang ada di pesantren itu sendiri beragam
permasalah yang dihadapinya. Oleh karena itu
pesantren ini menerpkan sebuah pendidikan
yang mengajarkan sebauh keberagaman.
2. Menghargai kesetaraan/persamaan
Pesantren selain mengajarkan sebuah
proses pendidikan tentang perbedaan atau
keberagaman, suku dan ras juga memberikan
sebuah pemaparan akan pentingnya sebuah
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persamaan.
Dalam persaaman inilah santri diberikan
sebuah gambaran mengenai tugas dari dirinya
adalah sama-sama mencari ilmu dan mentati
sebuah peraturan yang sudah menjadi sebuah
kesepakatan bersama. Dan juga mendidikan
para santri memiliki sebuh prinsip persatuan dan
kesatuan. Karena, manusia di dunia diciptakan
didunia sama-sama menjadi seorang khalifah fil
ardhi (pemimpin).
3. Toleransi.
Pesantren merupakan sebuah lembaga
pendidikan yang mengajarkan ajaran-ajaran
islam kepada santrinya. Yang menjadi titik tekan
dari pesantren adalah memberikan kebebasan
(toleran) kepada semua santrinya untuk aktif
dan kreatif dalam mengekspriskan dirinya dalam
berbagai bentuk aktivitas dalam mempelajari
sebuah ilmu pengetahuan.
Selain itu pesantren ini juga memberikan
kebebasan (terbuka) kepada semua golongan,
kelompok, komunitas untuk belajar di pesantren,
walaupun hanya beberapa waktu saja.
4. Menjunjung tinggi kemanusiaan
Pesantren juga memberikan kepada semua
santri memiliki rasa kemanusian yang tinggi,
yang melekat pada diri santri itu sendiri. Santri
didik oleh seorang kyai dan ustadznya yang
memberikan sebuah pengajaran tentang akan
pentingnya sebuah kemanusian. Yang menjadi
titik tekan adalah menyiapkan seorang santri
yang nantinya menjadi seorang pendamping
umat (khadimil umat) kepada semua orang yang
ada dimasyarakat yang membutuhkan sebuah
bantuan bagi orang-orang lemah yang sedang
menghadapi berbagai hal permasalah yang
dihadapinya.
Ada benang merah tentang hakikat dan watak
dasar pesantren baik sebagai lembaga pendidikan
maupun sebagai entitas sosiokultural politik yang
kemudian menjadi karakteristik dan strategi dalam
pendidikan budaya di pesantren. Karakteristik
utama dan strategi pendidikan budaya pesantren di
antaranya adalah:
1. Kyai sebagai Model
Modeling di dalam ajaran Islam bisa
diidentikkan dengan uswatun hasanah atau
sunnah hasanah yakni contoh yang ideal yang
selayaknya atau seharusnya diikuti dalam
komunitas ini. Tidak menyimpang dari ajaran
dasar Islam, modeling dalam dunia pesantren
agaknya lebih diartikan sebagai tasyabbuh,
proses identifikasi diri pada seorang tokoh, sang
‘alim. (Masud, 1997)
Secara moral, pesantren adalah milik
masyarakat di bawah kepemimpinan otoritas
kiai yang sekaligus menjadi model, uswatun
hasanah, serta rujukan etika sosio-politik.
Di sini, yang perlu ditegaskan adalah bahwa
modeling mengikuti seorang tokoh pemimpin

merupakan bagian penting dalam filsafat Jawa.
Kyai merupakan tokoh sentral di
lingkungan
pondok
pesantren.
Barokah
dan kualat merupakan pranata sosial yang
menciptakan ketaatan dan penghormatan
masyarakat terhadap kepemimpinan kiai.
Ketokohan kiai dengan pengetahuan agama yang
luas, ketakwaan, keimanan yang mendalam,
serta sikap dan akhlaknya yang mulia semakin
meyakinkan santri dan masyarakat bahwa kiai
adalah manusia yang dekat dengan Allah SWT dan
bisa memberikan barokah dan kualat. Sebagai
pemimpin agama, kiai juga mengikuti sifat
kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ada empat
sifat yang dipegang teguh Nabi Muhammad SAW
dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu:
shiddiq (jujur), tablîgh (transparan, toleran,
menyampaikan yang benar dan salah), amânah
(bertanggung jawab), dan fathânah (cerdas).
(Hakim, 2008)
Menurut Horikoshi, kekuatan kiai berakar
pada (1) kredibilitas moral dan (2) kepemimpinan
mempertahankan pranata sosial yang diinginkan.
(Horikoshi, 1987) Kalau kekuatan kiai berakar
pada kredibilitas moral, selama kiai itu dianggap
masyarakat memiliki moral yang baik, maka kiai
itu tetap akan menjadi tokoh yang berpengaruh
besar dalam masyarakat. Begitu pula selama
doktrin dan klaim tentang kepatuhan kepada
kiai itu masih kuat ditengah masyarakat, maka
kultur ketaatan terhadap kiai akan tetap tumbuh
subur. Apalagi ayat yang selalu digunakan untuk
menjaga pranata ini adalah al-‘ulamâ’ waratsat
al-anbiyâ’ (ulama adalah pewaris para nabi).
Namun sebenarnya, di samping kredibilitas moral
dan pranata sosial, kekuatan kepemimpinan
kiai karena kemampuannya dalam berinteraksi
dengan masyarakat dan mampu menjawab segala
persoalan yang dihadapi masyarakat. Umumnya,
kiai berakar kuat di lingkungan pedesaan,
karena di sana kiai bisa menjadi konsultan dalam
segala persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di pedesaan, ketika seseorang hendak
menyekolahkan putranya masih sering datang
ke kiai untuk minta doa barokah dan nasihatnasihat. Dalam hal pernikahan, masyarakat juga
mendatangi kiai untuk mengonsultasikan waktu
yang tepat untuk pelaksanaan pernikahan.
Begitu pun dalam beberapa aspek kehidupan
yang lain.
Pesantren sebagai salah satu lembaga
pendidikan merupakan lembaga yang berfungsi
menanamkan kesadaran di kalangan santri akan
identitas dirinya, identitas kolektifnya serta
menumbuhkan calon warga negara yang baik dan
terpelajar di dalam masyarakat yang homogen
ataupun yang majemuk. (Wiriaatmadja, 2002)
Sementara itu kyai bertujuan untuk melatih
dan mendisiplinkan pikiran santri, memberikan
pendidikan moral dan agama, menanamkan
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kesadaran nasionalisme dan patriotisme, menjadi
warga negara yang baik. Dengan demikian kyai
memiliki peranan penting dalam pendidikan
budaya di pesantren karena ia merupakan salah
satu target dari strategi pendidikan ini. Peran
kyai dalam hal ini antara lain:
a. Membangun paradigma keberagamaan
Kyai merupakan factor penting
dalam mengimplementasikan nilai-nilai
keberagamaan yang inklusif dan moderat,
karena kyai dan pendidik yang memiliki
paradigma pemahaman keberagamaan yang
moderat akan mampu untuk mengajarkan
dan
mengimplementasikan
nilai-nilai
keberagaman tersebut kepada santri.
Selain kyai, peran pesntren juga
sangat
penting
dalam
membangun
lingkungan pendidikan yang pluralis dan
toleran. Untuk itu, pesantren membuat dan
menerapkan undang-undang local, yaitu
undang-undang pesantren yang diterapkan
secara khusus di satu pesantren tertentu.
Dengan diterapkannya undang-undang ini
diharapkan semua unsur yang ada dapat
belajar untuk selalu menghargai orang lain
yang berbeda di lingkungan mereka.
Dan untuk membangun rasa saling
pengertian
antar
santri,
pesantren
berperan aktif dalam menggalakkan
dialog keberagaman dengan bimbingan
kyai dengan tetap pada literatur yang
dapat membangun wacana santri tentang
pemahaman keragaman dan keberagamaan
yang moderat.
Menghargai keragaman bahasa
Seorang kyai harus memiliki sikap
menghargai “keragaman bahasa”
dan
mempraktekkan nilai-nilai tersebut di
pesantren, sehingga dapat membangun
sikap santri agar mereka selalu menghargai
orang lain yang memiliki bahasa, aksen,
dan dialek yang berbeda. Pada sebagian
besar pesantren kyai menunjukkan sikap
dan tingkah laku yang selalu menghargai
perbedaan bahasa yang ada, dengan
demikian diharapkan lambat laun para
santru juga akan mempelajari dan
mempraktekkan sikap yang sama.
b. Membangun sensitivitas gender
Dalam pendidikan multikultural,
pendidikan memiliki peran yang sangat
strategis untuk membangun kesadaran
santri tentang pentingnya menjunjung
tinggi hak-hak perempuan dan membangun
sikap anti diskriminasi terhadap kaum
perempuan. Kyai memiliki peran dalam
membangun kesadaran santri terhadap
nilai-nilai kesadaran gender dan sikap anti
diskriminasi terhadap kaum perempuan
di sekolah dengan memiliki wawasan

yang cukup tentang kesetaraan gender,
mempraktekkan nilai-nilai keadilan gender
secara langsung di pesantren dan memiliki
sensitifitas terhadap permasalahan gender
di pesantren.
Sementara itu, pesantren juga
memiliki peran yang sangat penting dalam
menanamkan nilai-nilai tentang kesetaraan
dan keadilan gender dengan cara
menerapkan undang-undang pesantren anti
diskriminasi gender, berperan aktif untuk
memberikan pelatihan gender terhadap
seluruh staff termasuk pendidik dan
santri agar penanaman nilai-nilai tentang
persamaan hak dan sikap anti diskriminasi
gender dapat berjalan dengan efektif serta
memupuk dan menggugah kesadaran santri
tentang kesetaraan gender dan sikap anti
diskriminasi terhadap kaum perempuan
dengan mengadakan acara-acara seminar
atau kegiatan social lainnya yang berkaitan
dengan pengembangan kesetaraan gender.
c. Membangun sikap kepeduliaan sosial
Kyai memiliki peran terhadap
pengembangan sikap peserta didik untuk
peduli dan kritis terhadap segala bentuk
ketidakadilan social, ekonomi dan politik
yang ada di dalam lingkungan sekitarnya
maupun di luar lingkungan sekitar. Para kyai
umumnya memiliki wawasan yang cukup
tentang berbagai macam fenomena social
yang ada di lingkungan para santri, terutama
yang berkaitan dengan masalah kemiskinan,
pengangguran, para santri yang tidak dapat
melanjutkan sekolah dan lain-lain. Di
pesantren kyai menerapkan sikap tersebut
dengan cara bersikap adil kepada seluruh
santri tanpa harus mengistimewakan salah
satu dari mereka meskipun latar belakang
status social mereka berbeda.
Selain itu pesantren sebaiknya
membuat dan menerapkan peraturan
fenomena ketidakadilan social, ekonomi
dan politik yang ada di sekitar mereka
sehingga diharapkan dapat membangun
sikap santri untuk percaya diri, menghargai
orang lain dan bertanggung jawab.
d. Membangun sikap anti diskriminasi etnis
Kyai berperan sangat penting dalam
menumbuhkan sensitivitas anti diskriminasi
terhadap etnis lain di pesantren. Untuk
itu, pemahaman dan wawasan yang cukup
tentang sikap anti diskriminasi etnis pada
diri kyai dengan memberikan contoh secara
langsung melalui sikap dan perilakunya
yang tidak memihak atau tidak berlaku
diskriminatif terhadap santri yang memiliki
latar belakang etnis atau ras tertentu.
Demikian pula dengan pihak pesantren
dalam membangun pemahaman dan

222

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture

kesadaran siswa tentang pentingnya sikap
menghargai dan anti diskriminasi terhadap
etnis lain melalui cara membuat pusat
kajian atau forum dialog untuk menggagas
hubungan yang harmonis antar etnis.
e. Membangun sikap anti diskriminasi terhadap
perbedaan kemampuan
Pada aspek ini, kyai sebagai
penggerak utama kesadaran santri agar
selalu menghindari sikap yang diskriminatif
terhadap perbedaan kemampuan santri
di pesantren. Dengan memberi contoh
secara langsung kepada santri diharapkan
santri
dapat mencontoh, menerapkan
dan membangun kesadaran untuk tidak
melakukan
tindakan-tindakan
yang
diskriminatif terhadap mereka yang
memiliki perbedaan kemampuan, seperti
santriyang bicara gagap atau memiliki
daya ingat rendah dan lain sebagainya
sehingga mereka dapat saling memahami,
menghormati dan menghargai satu sama
lain.
Demikian pun dengan pesantren
yang harus mampu menjadi institusi
yang membangun sikap santri yang selalu
mengahargai orang lain yang memiliki
kemampuan berbeda dengan cara membuat
dan menerapkan peraturan pesantren yang
menekankan bahwa pesantren menerima
para santri yang “normal” dan mereka
yang memiliki kemampuan berbeda,
menyediakan pelayanan khusus seperti
pendidik dengan keterampilan khusus
untuk menangani santri yang memiliki
perbedaan kemampuan dan menyediakan
fasilitas khusus seperti ruangan khusus,
tempat duduk khusus atau fasilitas khusus
lainnya serta memberikan pelatihan bagi
pendidik tentang bagaimana cara bersikap
dan cara menghadapi santri yang memiliki
perbedaan kemampuan di sekolah tersebut.
f. Membangun sikap anti diskriminasi umur
Pesantren seharusnya menerapkan
peraturan yang intinya menyatakan bahwa
segala bentuk diskriminasi terhadap umur
tertentu adalah dilarang keras di pesantren
dan mewajibkan kepada santri untuk
selalu saling memahami dan menghormati
perbedaan umur yang ada di sekitar
mereka. Selain itu, pesantren sebaiknya
tidak memberikan batasan umur tertentu
bagi seseorang yang akan masuk dan belajar
di pesantren tersebut.
Demikian juga dengan kyai harus
memiliki pemahaman dan wawasan yang
cukup tentang pentingnya sikap yang
tidak diskriminatif terhadap orang lain
yang berbeda umur diharapkan dapat
mempermudah pendidik untuk memberikan

contoh dan bimbingan bagaimana seharusnya
bersikap pada orang lain umurnya berbeda.
Misalnya, pendidik harus dapat memberikan
perhatian yang sama terhadap santrinya
tanpa harus membedakan anak yang lebih
tua dengan yang lebih muda.
Model pendidikan dan kepemimpinan
di dunia pesantren memang tidak
terbatas pada satu dimensi kehidupan.
Hal ini sekaligus memberi indikasi bahwa
masyarakat ini senantiasa membutuhkan
model kepemimpinan yang ideal dalam
segala bentuk dan zaman.
2. Penjagaan Budaya Lokal
Ada tiga penyakit besar masyarakat
modern, yaitu: materialisme, hedonisme dan
individualisme. (Daulay, 2004) Gaya kehidupan
individualis menciptakan masyarakat egois
yang mementingkan kehidupan pribadi di
atas kepentingan umum. Gaya hidup hedonis
membuat penyakit HIV/AID semakin menjamur.
Sementara gaya hidup meterialis menjadikan
seseorang memaknai hidup berorentasi pada
materi semata. Kalau 3 jenis penyakit di
atas sudah benar-benar mewabah di tengah
kehidupan masyarakat, bisakah pesantren
menawarkan obatnya?
Manusia modern hidup di tengahtengah
peradaban mutakhir yang ditandai dengan
kecanggihan teknologi informasi. Kecepatan
arus informasi menawarkan dunia baru yang
memungkinkan terciptanya komunikasi bebas
antar orang atau kelompok melalui media
audio visual seperti HP dan Internet. Fenomena
modern yang terjadi dari awal melenium ketiga
ini popular dengan sebutan globalisasi. Era ini
menciptakan dunia terasa semakin sempit tetapi
memaknai kehidupan semakin luas. Bumi yang
sebelumnya terasa begitu luas dan menyulitkan
komunikasi jarak jauh antar negara maupun benua
terasa sangat sempit dengan lahirnya teknologi
informasi yang menjadi fasilitas pertautan
budaya, transformasi nilai, dan transfer gaya
hidup. Jadi, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi melalui media audio dan visual di era
ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap
pembentukan mind set, sikap, perilaku dan
gaya hidup masyarakat. Hamilton mengatakan,
”Millenial movements may be fantastical in their
ideas and out look but they do create the concept
of change in cultures that had never before
looked at the world as changing and changeable.”
(Hamilton, 1995) Pernyataan ini menunjukkan
bahwa gerakan perubahan telah menciptakan
perubahan dalam budaya. Sementara kita tidak
pernah membayangkan sebelumnya bahwa
dunia ini dapat berubah. Tentunya, perubahan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi tersebut memberikan dampak
negatif terhadap kehidupan sosial, agama, dan
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budaya masyarakat.
Kecanggihan teknologi
mendatangkan budaya asing dan menggeser
budaya lokal, ajaran agama yang sudah tertanam
kuat, bahkan menciptakan masyarakat amoral
yang merusak tatanan sosial yang sudah tertata
dengan rapi. Lebih jauh lagi, era ini mengenalkan
hidup individual yang tentunya menggesar pola
hidup masyarakat gotong royong, menjauhkan
hidup dari agama dan menuai krisis moral. HP
mempermudah peredaran sabu-sabu, narkoba,
dan aksi kejahatan lainnya; televisi dan
internet menawarkan gaya hidup hedonis yang
menyebabkan mewabahnya penyakit HIV/AID.
Selain persoalan dekadensi moral dan
agama, kehidupan modern juga berdampak
terhadap persoalan ekonomi masyarakat. Pada
tahap-tahap awal perkembangan manusia,
kehidupan mereka bergantung pada kemampuan
berburu hewan dan berpidah dari satu tempat
ke tempat yang lain. Akan tetapi gaya hidup
ini sudah bergeser, masyarakat sudah memiliki
kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan
bergantung pada kekayaan alam. Masyarakat
modern membutuhkan fasilitas komunikasi
seperti HP, televisi, kendaraan seperti motor
dan mobil, mereka juga membutuhkan biaya
yang besar untuk mendapatkan pendidikan yang
layak dan juga kebutuhankebutuhan yang lain.
Kebutuhan semacam ini baru dapat dipenuhi
apabila ekonomi masyarakat sudah berdaya.
Mempertahankan budaya dan tetap
bersandar pada ajaran dasar Islam adalah
budaya pesantren yang sudah berkembang
berabad-abad. Sikap ini tidak lain merupakan
konsekuensi logis dari modeling. Walisanga dan
para kiai Jawa adalah agent of social change
melalui pendekatan kultural, bukan politik
struktural apalagi kekerasan. Ide penjagaan
budaya (cultural maintenance) juga mewarnai
kehidupan intelektual dunia pesantren. Subyek
yang diajarkan di lembaga ini melalui hidayah
dan berkah seorang kiai sebagai guru utama
adalah kitab klasik atau kitab kuning, diolah dan
ditransmisikan dari satu generasi ke generasi
berikut, yang sekaligus menunjukkan keampuhan
kepemimpinan kiai. Isi pengajaran kitab kuning
menawarkan kesinambungan tradisi yang benar,
al-qadim al-salih, yang mempertahankan
ilmu-ilmu agama dari sejak periode klasik dan
pertengahan.
Memenuhi fungsi edukatif, materi yang
diajarkan di pesantren bukan hanya memberi
akses pada santri rujukan kehidupan keemasan
warisan peradaban Islam masa lalu, tapi
juga menunjukkan peran masa depan secara
konkret, cara hidup yang mendambakan damai,
harmoni dengan masyarakat, lingkungan, dan
Tuhan. Karena konsepsi cultural maintenance
pula, dunia pesantren selalu tegar menghadapi
hegemoni dari luar. Sejarah menunjukkan bahwa

saat penjajah semakin menindas, saat itu pula
perlawanan kaum santri semakin keras. (Masud,
1997)
Sebagaimana dipahami, pesantren sangat
erat berkaitan dengan tradisi, budaya bangsa
Indonesia. Artinya, pesantren sangat erat
kaitannya dengan kearifan lokal. Bukti lain
bahwa pesantren dan kearifan lokal tidak bisa
dipisahkan adalah pemilihan nama pesantren.
Di Indonesia, pondok pesantren yang besar
dan mapan yang usianya sudah puluhan tahun,
banyak menggunakan nama daerahnya, bahkan
yang terkenal di masyarakat adalah nama
pesantren yang menggunakan daerahnya bukan
nama dari pesantrennya itu sendiri.
Hal ini menunjukan betapa pondok
pesantren dari awal berdirinya sangat dekat
dengan tradisi dan kearifan lokal di wilayahnya.
Namun demikian, tetap tidak menghilangkan
substansi nilai-nilai ke-Islaman yang menjadi
landasan
berdirinya
sebuah
pesantren.
Pemanfaatan kearifan lokal yang dilakukan oleh
pondok pesantren berdampak positif dalam
membangun eksistensi pesantren itu sendiri.
Meskipun pada mulanya banyak pesantren
dibangun sebagai pusat reproduksi spiritual,
yakni tumbuh berdasarkan sistim-sistim nilai
yang bersifat Islami, tapi para pendukungnya
tidak hanya semata-mata menanggulangi isi
pendidikan agama saja. Pesantren bersama-sama
dengan para muridnya atau dengan kelompoknya
yang akrab mencoba melaksanakan gaya hidup
yang menghubungkan kerja dan pendidikan serta
membina lingkungan sekitarnya berdasarkan
struktur budaya dan sosial. Karena itu pesantren
mampu menyesuaikan diri dengan bentuk
masyarakat yang amat berbeda maupun dengan
kegiatan-kegiatan individu yang beraneka
ragam.
Peran pesantren telah lama diakui oleh
masyarakat, kepiawaian pesantren dalam
memformulakan pemahaman dan pemikirannya
sehingga melahirkan kultur yang mengadabkan
manusia adalah potensi riil pesantren. Di era
global, kepiawaian, kultur dan peran strategis
itu harus menjadi lebih dimunculkan, atau
dituntut untuk dilahirkan kembali (revitalisasi).
Sehingga pada akhirnya pesantren mempunyai
reputasi tersendiri sebagai lembaga pendidikan
yang bercorakan agama Islam. Dengan demikian,
bertahannya pondok pesantren sebagai lembaga
pendidikan di masyarakat dikarenakan pondok
pesantren dapat memberikan nuansa baru dalam
masyarakat tanpa mendobrak nilai-nilai Islam
dan di sisi lain bisa relevan dengan zaman tanpa
merusak budaya dan bahasa lokal. Integritas
dan reputasi yang dibangun oleh Kyai sebagai
pimpinan di pondok pesantren yang dibantu oleh
ustadz (guru) kemudian diturunkan kepada para
santri dengan sistem yang dibangun berdasarkan
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falsafah dan nilai yang mendasari kehidupan
di pondok pesantren merupakan kearifan lokal
tersendiri yang bisa menjadi bagian dalam
strategi kehumasan dalam pencitraan pondok
pesantren sebagai lembaga pendidikan.

dan katalisator pembangunan budaya dan karakter
bangsa, penggerak pembangunan di segala bidang,
serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup di
tengah arus globalisasi, agar eksistensinya tetap bisa
dipertahankan, pesantren diwajibkan oleh tuntutantuntutan hidup anak didiknya dalam kaitannya dengan
perkembangan zaman untuk membekali mereka
dengan keahlian melalui berbagai macam pendidikan
dan keterampilan. Tujuan pendidikan pesantren
adalah terbentuknya manusia yang memiliki
kesadaran setinggi-tingginya akan bimbingan Islam
yang bersifat menyeluruh dan dilengkapi dengan
kemampuan untuk mengadakan respons terhadap
tantangan dan tuntutan hidup dalam konteks ruang
dan waktu baik di Indonesia maupun dunia.

PENUTUP
Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren
yang tersebar di berbagai belahan nusantara ini
telah memberikan sumbangsih yang sangat besar
dan signifikan dalam upaya budaya dan karakter
bangsa. Pesantren juga melahirkan santri-santri yang
cerdas, terampil dan bermoral yang telah berjasa
dalam perjuangan nasional. Pada masa pembangunan
sekarang ini, pesantren telah mengembangkan
pemikiran dan wawasan baru yang mendorong
terjadinya perubahan, khususnya perubahan di
bidang kehidupan sosial keagamaan yang lebih adil
dan sejahtera. Selain itu, sebagai sub-sistem sosial,
di samping berkiprah dan melakukan peran edukatif,
pesantren juga memberikan kontribusi positif dalam
upaya perwujudan situasi dan kondisi yang kondusif
bagi kerukunan, kesatuan dan keutuhan bangsa.
Membangun komunikasi dan interaksi sosial yang
konstruktif, dinamis dan harmonis dalam berbagai
aspek kehidupan; sosial, ekonomi, politik, budaya,
kamtibmas, agama dan sub-sistem lainnya yang
mengatur supaya keseimbangan masyarakat tetap
terpelihara.
Pondok pesantren sudah saatnya menyadari
untuk membentengi dari stigma negatif yang mungkin
akan muncul di kemudian hari, tanpa merusak
budaya, keunikan dan kekhasan dunia pesantren.
Pondok pesantren dapat memberikan nuansa baru
dalam masyarakat tanpa mendobrak nilai-nilai Islam
dan di sisi lain bisa relevan dengan zaman tanpa
merusak budaya dan bahasa lokal. Integritas dan
reputasi yang dibangun oleh Kyai sebagai pimpinan di
pondok pesantren yang dibantu oleh ustadz kemudian
diturunkan kepada para santri dengan sistem yang
dibangun berdasarkan falsafah dan nilai yang
mendasari kehidupan di pondok pesantren merupakan
kearifan lokal tersendiri yang bisa menjadi bagian
dalam strategi kehumasan dalam pencitraan pondok
pesantren sebagai lembaga pendidikan.
Tapi
dengan
masalah
yang
dihadapi,
pesantren pada umumnya dipahami sebagai lembaga
pendidikan agama yang bersifat tradisional yang
tumbuh dan berkembang di masyarakat melalui
suatu proses sosial. Pesantren selain sebagai lembaga
pendidikan juga berperan sebagai lembaga sosial
yang berpengaruh. Keberadaannya memberikan
pengaruh dan warna keberagaman dalam kehidupan
masyarakat sekitarnya, tidak hanya di wilayah
administrasi pedesaan, tetapi tidak jarang melintasi
daerah di mana pesantren itu berada.
Pesantren dijadikan sebagai agen perubahan
(agent of change) sebagai lembaga perantara yang
diharapkan dapat berperan sebagai dinamisator
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ABSTRACT : Reading ability is one of the need for students in mastering the English in their

school for studying. It should be an effective way to achieve the good quality for student’s need,
in line with this a teacher properly serves the students by delivering the material effective and
effeciently to the students. In order the teaching learning process runs well a teacher reasonable
to active to accomplite the good strategy to teach the students. Interactive approach become
one of the alternative choice for solving the students problem in their understanding of reading
comprehension. Thus, this study tries to find out the problem solution to identify conducting the
Interactive model theory the increasing in student’s comprehension administered by descriptive text.
The study was held in Vocational High School of Nurul Jadid. This study used the Quasi-experimental
design. The researcher held a treatment by Interactive model reading theory to the experimental
class and control class used the conventional teaching method. Thae data was gained used t-test
for independence sample. To calculate the effect of the theory, researcher applied the SPSS 18 for
Windows to know the description ot the significant differentiation between expreimantal class and
control class result of the test score. The next is the resut explain explicitly to identify the two
differents for means of significant Ha hypothesis is accepted and H0 is rejected.

KEYWORD : Effectiveness Of Interactive Model, Teaching Reading Comprehension

learning process. It is also happens to students
that has problem with their understanding in their
learning in language. By knowing this problem the
teacher must have a good method to deliver the
material carefully and systematically in explaining
the teaching learning process. In this case in
language learning also occurred in four skills those
are Listening, Reading, Speaking and, Writing.
Here, the researcher would like to focus
only one skill that is reading. Students problem on
understanding the reading comprehension on their
achievement. It is often happens in the class the
teacher does not know the method of the delivering
the material effectively and efficiently to the
students. In this study researcher try to help the
teacher to find out the solution in order the teacher
achieve what his goal.
the teacher sets the environment of the class
as comfortable and cheerful as it could be for the
students. It is diferrent with the situation in class,
the class is monotonous condition, the teacher reads

INTRODUCTION

According
to
Nunan
(1991),
reading
comprehension by definition refers to a process
that involves actively constructing meaning among
the parts of the text and personal experience.
There is a “construction process” in comprehension
because it involves all of the elements of the reading
process working together as a text is read to create
a representation of the text in the reader’s mind.
Similiarly. By interactive model theory Vocational
High School is one Senior High School level that focus
on Vocation of the program that planned by the
government to increase the education in Indonesia.
Vocational High School is of the part of Education
that very influence to increase the civilization and
change to be better in society. From time to time
the changing happens finally getting achieve better.
To get better we need to investigate and to answer
the problems as good as possible.The problem that
happens in the field of study especially in teaching
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a text and is repeated by the students. After that,
in the passive way. Here, in this phenomena teacher
try to make the condition as exciting as posible by
giving the reading material with the Interactive
theory. Before the text understood with the students
teacher ask to the students pay attention to the
Interactive reading theory. students listen carefully.
In the elaboration, the teacher tells the students that
they will grasp something on the steps session. In the
practice stage, the teacher try to explain the theory
as easy as possible then give the simplest way to the
students framework understanding. The activities in
Interactive model theory makes sure the students get
much easier and efficient in reading time process. By
applying this theory in the class teacher hopes that
the students joy and happy in learning English. It is
far the situation with learning in traditional classroom
or conventional method. The teacher teaches with a
boredom ways. Students are asked to read the text
by themselves, then do several tasks, then discuss
the it together. And the refelection is asking them
to do some homeworks in their home. It makes the
students boring and consider learning English is
difficult. Reading is one of the skills that is needed
for everybody those are focus and concern to learn
English. By reading students get a lot of things such as
information, scientific information, knowledge etc.
In this case it needs to know much about reading but,
unfortunately not everybody know about how to read
a text in appropriate way. In this case, researcher
finds many things of problem in English reading
comprehension by interviewing to some of English
teachers in one of a Vocational school in Probolinggo.
By this case researcher woluld to discusss the student
’s reading comprehension by conducting the research
on this problem, it is necessary to know how to read
in a good way to understanding the material well. The
students do not able to understand and implement the
reading comprehension well. The students also need
a good strategy in reading process to get the good
understanding and comprehending. The researcher
would to examine the theory ofInteractive modelthat
proposed by David E. Rumalhart (1977) and developed
by Mc Clelland (1981). By reading, students will lern
something. Because reading is an active process
of understanding the printed words, hence, they
must know how to lern from reading. Reading is the
foundation of all knowledge. Both the textbook and
the extracurricular reading materials supplyb many
vocabularies and phrases to readers, so as to develop
their spoken language skill and writing ability. The
studens not only need to acquaire knowledge and
theories from English reading materials, but also
need to read many English books, periodicals or
magazines for the absorption of new knowledge
and information. Students often search and retrieve
materials from the internet, and it is estimated that
over 60% of the information is sourced in English.
Good English reading abilities can be helpful
to effectively obtain the current information as

it is necessary. In addition, our industrial and
commercial circles more and more developing the
internationalization and globalization. It is in urgent
needs of English talented person. Strengthening
English reading ability will be needed for us to
promote individual ability to compete in tight
competition. Based on the explanation above that it
is important to apply the interactive model as one of
the theory in reading model to answer all problems
on students need in the future.

MODELS Of READING

Reading models were mailny set to describe the
way a reader uses to construct meaning form printed
text i.e.these models aim to find out how readers
translate prints into meanings. These issue has led
to raise of three main models of reading process:
bottom-up model, top down model, and inetractive
model. In this case, wiriter only focus on Interactive
Model reading theory.

INTERACTIVE MODEL

Ismail 1997 states that “in principle this model
assumes an interaction of information drawn from
the reader’s knowledge (top-down) and the text
(bottom-up). It is a complex process of perceptives
and the cognitive skills of the reader”. In line with
this, Interactive model is the balanced information
processing concept that is not strictly adhere to
either the bottom up and to top-down models. It
works on a view the information that could be drawn
from the various knowledge sources.
Rayner and Pollatsek (1989) in Zainal B.Z
(online, 109) states that “ in interactive model, readers
are usually assumed to be drawing upon both topdown and bottom-up information before eventually
setting upon an interpretation of the text” It is also
noted that the notion of “interaction”includes the
interaction between reader’s prior knowledge and
the information in the text (Eskey, 1988, Eskey and
Grabe, 1988, and Grabe, 1991).
The interactive model, according to Rumelhart
(1977), reading is an interactive process, which
includes both perceptual and cognitive process. In
other words, this process consists of an interaction
betweena set of variety of ortographic, syntactic
lexical and semantic information, until the meaning
is reached. In addition, Kamil and Pearson (1979)
assert that readers that during reading, result
passive or active reading, depending of the strenght
of hypotheses about the meaning of the reading
text, and topics i.e. if readers bring a great deal of
knowledge to the text, thir hypotheses will be strong,
and that they will the text actively. However, passive
reading result when reader shows a little experience
and knowledge to the material. This occurs, because
they depend much more on the print itself for
information cues.
Cox (1999) points out that interactive model
views the reading process as an interaction between
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the reader and the text. The model allows for both
bottom-up and top-down processing and is reflected
in teaching approaches that emphasize direct reading
instruction of word identification skills, vocabulary,
and word meaning and comprehension.
Interactive model is suitable for skilled readers.
For them, both bottom-up and top-down models of
reading can occur simultaneously. It means that when
such readers are confronted with the reading texts,
they must activate both their linguistic competences
and their schemata related to the text contents.
Boothe et.al (1999) define interactive reading
model as a model that recognizes the interaction
of bottom-up and top-down process simultaneously
throughout the reading process. Furthermore,
McCormick (in Boothe et.al, 1999) avows that an
interactive reading model attempts to combine the
valid insights of bottom-up and top-down models. It
attempts to take into account the strong points of
the bottom-up and top-down models, and tries to
avoid the criticism leveled against each, making it
one of the most promising approaches to the theory
of reading today.
Meanwhile, Sulistiyo (2011) in Syaiful (2014)
stated that interactive model tries to combine ideas
proposed by both the bottom-up and top-down.
This model recognizes the involvement of meaningconstruction processes in reading on one side and the
role of sufficient knowledge of element of language
o the other side. The reader uses word identification
and prior knowledge to get the meaning. Gove (1983)
also stated that this model processes the meaning
from printed word and background knowledge.
In other word, recognition and comprehension of
printed word and ideas are the result of using the
model.
In line with this, Rumelhart (as cited by
Burn et al, 1996) signed that bottom-up and topdown processing occur simultaneously because
comprehension depens on both graphic information
and information’s in the reader’s mind, it may
be constructed when a critical skill or a piece of
information is missing. For example, a wit asho unable
to use context clues may fail to grasp the meaning of
an unfamilar word. It is also same with a reder who
has no background knowledge about the topic may be
unable to reconstruct the ideas of the author is trying
to convey. Here, can be understood that interactive
model combines to the liguistics knowledge the the
prior knowledge. Certainly, the goal is generate the
meaning of the printed word.
In line with this, the interactive model
(Rumelhart 1977; Stanovich 1980) stresses both what
is on the written page and what a reader brings to it
using both top-down and bottom-up skills. It views
reading is the interaction between reader and text.
Bottom –up beginning with the recognition of key
features in letters and continuing letter by letter,
word by word , and sentence by sentence until
reaching the top-the meaning of the text being read.

For example: FLAN AND GLOCK
Flan was a flim. Glock was a plopper.
It was unusual for a flim and a plopper to be
crods, but Flan and Glock were crods. They meded
together. Flan was keaded to moak at a mox. Glock
wanted to kead there too. But hte lear said he could
not kead there. Glock anged that the lear said he
could not kead there because he was a plopper. We
do not need to know the meaning of the words to
understand the meaning of story.
To make the explanation clearly, that
Interactive approach Reader uses both bottom-up and
top-down strategies simultaneously or alternately to
comprehend the text. For example:Reader uses topdown strategies until he/she encounters an unfamiliar
word, then employs decoding skills to achieve
comprehension.In conclusion, this model combines
the two preceding models in which the readers utilize
both their ability in recognizing printed symbols into
meaning as well as their background knowledge to
comprehend the texts they read.
Finally, Sulistiyo G.H (2011) adds that The
interactive model theory recognizes the involvement
of meaning-construction processes in reading on one
side and the role of solid knowledge of elements of
knowledge on the other side. It should however be
emphasized from the outside that the interactive
theory of reading needs not to be mixeds up to the
view that reading is interaction between the reader
and a written text. While interactive theory of
reading conceives the important of the collaborative
role of both top-down and bottom-up mechanism
in uncovering intended meanings out the written
text, the interactive process of reading emphasizes
the interaction between a reader and a written
text. The interaction both top-down and bottom-up
mechanisms; the latter views reading as a “guessing
game” in which the success is determined partly by
intelligent predictions.

METHOD

It is related to the objective of the study that
to find out the effectiveness of the Interactive theory
in increasing the student’s achievement in reading
comprehension. In this study used a research design
namely Quasi experimnetal design. This design takes
the treatment not random assignment as Isaac (1982:
54) stated that this objective research is obtained
a information which predicted the information was
obtained with the true experimental in impossible
condition to control and manipulate all the relevan
variable.
This research is a quasi-experimental design
in Non Equivalent Control Design,it is used the
treatment is not random assignment of participants
to groups ( Sugiyono, 2010). The research design used
in this research was experimental research using
nonrandomized for experimental and also control
group design.As (Cohen et al., 2007) said thatquasiexperiments in this experimental design, groups
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RESULT

are considered non-equivalent as groups are not
randomized nonequivalent groups specifically mean
that participant characteristics may not be balanced
equally among the control andexperiment group.
Also, non-equivalent groups mean that
participants’ experiences during the study may
differ (Heiman, 1999). Participants were treatment
experimental and control group condition given the
treatment and then aboth given post test.
The research design was conducted into three
steps. First step is the group devided into two groups
they experimental and control group, second step
is the two group tested to measure the homogenety
of students ability in order the conditiion of the
subject participant was average point in quality.
Third step is a both group was measured two times
the first measure was pre-test and second was posttest. This study the post-test for experimental group
test used the Interactive model reading theory, to
identify the effectiveness the the Interactive model
Reading theory. Secondly for control group used the
conventional method.
To know the students data resul test, the
researcher used a reading comprehension test as a
n instrument. In this research the data needed to
see the scores of the students’ reading achievement.
Therefore, the instrument used in this research were
a set of Pre-test and Post reading test. The reading
test use the form of objective type of multiple-choice
format. Hughes (1989) stated that as the advantage
of multiple-choice is that the scoring can be perfectly
easy and the result will be reliable.
The text type of this research was descriptive
text which taken from National Examination in 2005
and also English book “Multi-purpose English for
Vocational High School Students. Then, Each set of
test consisted of 10 items. Dealing with the scoring,
each item was scored 10 points, so the total score of
the test item was 10 points and allocation for doing
the test was 80 minutes.
The characteristics of a good test must be
valid and reliable. Heaton (1991) stated that “the
validity of the test is the extent to which it measures
what it is supposed to be measure and nothing else”.
The researcher applied the content validity in this
research refers to KTSP curriculum for Vocational
High School. Since the test was taken from National
Examination, the researcher considered that the test
was good in validity and reliability due to the process
and the maker released from the BSNP Kemendikbud.
The statistics analysis is computerized by using
th SPSS 18 for Windows program. The hypotheses
testing are conducted to know what is the result of Ha
is accepted or rejected. It is more clearly if the result
was reveal. The deciding of the mean of pre-test
different to the post-test score. A both group limited
with the lvel of significance 0.05. The significance
analysed by computer program of Statistic Package
of Social Science (SPSS) 18 Windows program.

The test was applied to steps, the first is pretest was on April, 15 , 2015 and the second for posttest was May, 25, 2015. After being tested the result
of the test was calculated using T-test (Paired Sample
Test).
Table1.Experimental Group
Paired Samples Statistics
Group
Pair 1

Mean

Std. Error
Mean
.68220
3.03420

N Std. Deviation

PreTest_Experiment 73.5333 15
PostTest_Experiment 83.3333 15

2.64215
11.75139

Based on the statistical computation above, it
is clear that the mean of pre-test. After conducting
the treatment experimental group is 83.3. While the
experimental group is 73.5. Based on the result, we
can state that there is the effectiveness for Interactive
Model redaing theory to reading comprehension.
Meanwhile the control group tresult is based on table
below:
Table 2. Control group
Group
Pair 1 PreTest_control
PostTest_
control

Mean
73.5333

N
15

73.3333

15

Std. Deviation
2.64215

Std. Error Mean
.68220

2.65215

67220

Based on the statistical computation above, it
is clear that the mean of pre-test. After conducting
the treatment control group is 73.3. While the control
group is 73.5. Based on the result, we can state
that there is by conventional method the reading
comprehension test is no effect to for increasing the
redaing achivement.
Paired Samples Test
Paired Differences

Mean

Pair
1

Std.

Std.
Error
Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

t

df

Sig.

Upper

PreTest_
Experiment
-9.80000 10.90347 2.81526 -15.83814 -3.76186 -3.481 14 .004
- PostTest_
Experiment

Based on the result of the SPPS table above the
output table Paired Samples Test , gained significant
is 0.004 . This means that 0.004 < 0.05 so Ha is in this
analysis is supporting to be received , and H0 is not
supported to be received. It means that the theory of
reading Interactive model significantly influenced to
the improvement of learning achievement of students
of English reading comprehension.
DISCUSSION
In this study discusses the research finding
where the research that related to the what will
discuss in reseach problem previously. Interactive
approach expected to be solve the problem sthudents
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CONCLUSION
The research problem has been studied and
described comprehensively; on finding and discussion
on the study has also in previous chapter. Therefore,
in this point begin with conclusion that resulted from
research problem. It can be concluded that first, the
finding of this study was shown that interactive model
is affected better than conventional method it was
indicated by the post score between experimental
and control group. The experimental group was
better score than control group. In other word, the
result was definitely significant.
Based on the fact that it found the result
of this study. It is suggested to the teacher should
have a clear for deciding the theory teaching reading
comprehension in order students able and enjoy the
teaching learning in reading comprehension.
Teacher should try to try-out this reading theory
to get many things to develop the teaching reading
comprehension. Not only to develop the teaching
learning reading comprehension but also next teacher
will get a better achievement for students in reading
comprehension.
Reseacher recognizes that a theory has a
strenght and the weaknesses. This theory one day it
will found and revealed the weaknesses. Therefore,
this theory suggested to be an alternative choice.
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ABSTRACT: Gagasan Robbin dan Judge memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sistem

manajemen sebuah organisasi, meski hal tersebut dianggap tidak cukup memenuhi kebutuhan sistem
manajemen di beberapa lembaga, semisal pondok pesantren. Adapun gagasan yang digulirkan oleh
Robbin dan Judge memiliki kararakteristik top down, yang berarti menyerahkan semua kebijakan
dan pengambilan keputusan sebuah organisasi pada sosok yang sentral. Jika menilik dari teori yang
berusaha dikembangkan oleh Robbin dan Jugde, pondok pesantren sepertinya memiliki kemiripan
karakteristik dengan apa yang digagas oleh Robbin dan Judge. Namun, yang luput dari bahasan Robbin
dan Judge dalam karyanya adalah sosok karismatik kiai yang tidak hanya memiliki keterampilan
manajerial belaka, seorang kiai juga memiliki apa yang disebut oleh Max Weber dalam theory of
social economic organization sebagai charisma. Hal ini sekaligus menjadi kritik terhadap gagasan
Robin dan Judge tentang kesadaran politik di pesantren. Akan tetapi meskipun kesadaran politik
itu minim dan otoritas kharismatik sangat tinggi tidak lantas pesantren dianggap sebagai lembaga
diktator, otoriter, teokratis, karena pesantren sendiri juga menganut system manajemen yang
berlaku pada umumnya.
Hal ini sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa pondok pesantren tetap mengakui kontribusi
gagasan teoritikus, seperti Robbin dan Judge tentang manajemen itu sendiri. Misalnya pembagian
jenis kelompok (informal dan formal) juga bisa ditemukan dalam banyak organisasi yang berada
di bawah naungan pesantren. Pesantren mengakomodasi dua jenis kelompok itu misalnya melalui
pembentukan kepengurusan yayasan (formal) dan kegiatan bahsul masaail (informal). Selain itu
strategi pemecahan masalah yang diusulkan oleh Robbin dan Judge, mulai dari strategi kompetisi
hingga kompromi juga ditemukan di pondok pesatren. Setiap organisasi yang berada di bawah
naungan pesantren di beri peluang untuk menegosiasikan segala jenis persoalan sebelum pada
akhirnya berkonsolidasi dan berkompromi dengan keputusan atau kebijakan kyai.
KEYWORDS: Kinerja Kelompok, Organisasi

PENDAHULUAN

tempat kerja, seringnya berjumpa, adanya kesamaan
kesenangan bersama, maka timbullah kedekatan
satu sama lain. Mulailah mereka berkelompok dalam
organisasi.
Perilaku di dalam organisasi berasal dari
dua sumber yaitu individu dan kelompok. Perilaku
kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan
dua atau lebih manusia yang berinteraksi dan
saling mempengaruhi dan saling bergantung untuk
menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka
panjang dan pertumbuhan diri. Dalam pembahasan
kali ini pemakalah akan menjelaskan berbagai materi
dalam perilaku kelompok.

Kelompok adalah sebagai dua individu atau
lebih, yang berinteraksi dan saling bergantung, yang
dating bersama sama untuk mencapai tujuan tujuan
tertentu. (Robbin & Judge, 2014))
Kelompok merupakan bagian dari kehidupan
manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam
aktivitas kelompok. Demikian pula kelompok
merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Hampir
pada umumnya manusia yang menjadi anggota dari
suatu organisasi besar atau kecil adalah sangat kuat
kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam
kelompok-kelompok tertentu. Dimulai dari adanya
kesamaan tugas pekerjaan yang dilakukan, kedekatan
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PEMBAHASAN

hasil yang diproleh dari suatu kelompok biasanya
tidak selalu sejalan dengan jumlah anggota kelompok.
Semakin besar jumlah anggota kelompok tidak selalu
berbanding lurus dengan kepuasan individu individu
didalamnya atas hasil yang diperoleh, karena tidak
jarang kelompok berskala besar selalu melibatkan
konflik dan ketegangan yang juga besar.
Robbin dan judge lebih jauh menjelaskan
apa yang dikenal dengan kerja tim (team work).
Dan implikasinya terhadap kemampuan manajerial
dalam organisasi. Pertama, tim yang efektif biasanya
selalu memiliki karakteristik bersama (commond
characteristics), seperti sumber daya yang memadai,
kepemimpinan yang efektif, iklim yang kondusif,
reward dan punishment. Karakteristik karakteristik itu
umumnya di dukung oleh kemampuan teknis, seperti
pemecahan masalah (problem solving), pengambilan
keputusan (decision making), dan keterampilan
interpersonal (intrepersonal skill) yang biasanya
sudah menjadi ciri khas kekompakan mereka. Kedua,
tim yang efektif cenderung memiliki anggota yang
sedikit, basanya tidak lebih dari sepuluh orang, lebih
utama berasal dari latar belakang yang berbeda.
Mereka memiliki otonomi dan kebebasan untuk
menyelasaikan tugas-tugas secara bersama. Ketiga,
tim yang efektif biasanya terdiri dari para anggota
yang percaya pada kemampuan tim mereka sendiri
dan berkomitmen terhadap penyelesaian tugas akhir
mereka. Mereka memiliki mental yang kuat dalam
menyelesaikan konflik internal kelompok. Keempat,
tim yang efektif selalu dibentuk dalam suatu struktur
manajerial yang membuktikan para anggota kelompok
saling menghargai pencapaiannya masing-masing,
sehingga mampu berpotensi menciptakan iklim yang
kooperatif antar mereka.
Terkait dengan komunikasi antar kelompok
di robbin dan Judge menghubungkannya dengan
kepuasan para anggota: semakin jelas komunikasi
antar anggota kelompok semakin besar potensi
kepuasan yang mereka peroleh. Pertama, semakin
kecil tingkat distorsi (mis komunikasi) antar
anggota kelompok semakin besar mereka berpotensi
mencapai tujuan dan pencapaian manajerial
yang diinginkan. Kedua, komunikasi informal/
keakraban dapat mengurangi tingkat ketegangan
dalam berkomunikasi sehingga dapat membangun
komunikasi yang cair, mengalir, dan tentu saja
efektif. Ketiga, komunikasi yang sempura tidak selalu
terjadi begiu saja melainkan dihasilkan memaliui
proses timbal balik antar anggota dan manajer untuk
saling menghargai dan mendengarkan segala usul dan
gagasan antara anggota kelompok. Keempat, proses
komuniasi yang efektif selalu dipengaruhi oleh sejauh
mana para anggota kelompok mengontrol emosi dan
menjaga proses kinerja kelompok tetap seimbang,
terstruktur, semata mata demi mencapai tujuan
bersama. Kelima, semakin memahami hambatan
hambatan berkomunikasi, perbedaan gender, kognisi,
dan kebiasaan semakin besar peluang yang dimliki
anggota kelompok untuk menciptakan komunikasi

Dalam Essentials of Organizational Behavior
(2014), Stephen P. Robbin dan Timothy A. Judge
menguraikan dasar-dasar praktis dari perilaku
kelompok (Group Behavior). Terdapat dua jenis
kelompok, formal dan informal, yang menentukan
dimensi kerja manajerial pada masing-masing
kelompok tersebut. Pada jenis kelompok yang pertama
(formal) perilaku kelompok di desain sedemikian rupa
dalam suatu struktur organisasional yang rigit, terlibat
dalam penyelesaian tugas-tugas secara sistematis.
Biasanya kelompok formal semacam ini di bentuk
melalui sistem komando (commond type) dan sistem
tugas (task type) dimana keduanya dipimpin oleh
satu direktur/guru/fasilitator dalam mengerjakan
tugas-tugas yang umumnya mengahruskan koordinasi
struktural. Sementara itu ada jenis kelompok yang
kedua, pembentukannya dilakukan secara alamiyah
untuk menggarap tugas-tugas yang tidak terstruktur.
Biasanya kelompok jenis ini terbentuk melalui
pertimbangan atas kepentingan tertentu (interest
type) dan kolegialitas (friendship type).
Implikasi dari dua pembentukan kelompok
tersebut bagi manajer pada umumnya adalah,
Pertama, peran dan kemampuan anggota kelompok
saling berkaitan, dan karenanya perlu dievaluasi
secara bersamaan, artinya evaluasi atas kinerja
kelompok sebaiknya didasarkan pada performa dalam
menyelesaikan peran peran didalam kelompoknya
masing-masing. Kedua, perilaku anggota kelmpok
sebaiknya didasarkan pada norma norma tertentu
yang telah disepakati bersama. Norma norma tersebut
bisa berupa standar standar benar/salah, tepat/
keliru, baik/buruk, yang diharapkan dapat membantu
menjelaskan perilaku para anggota kelompok secara
umum. Ketiga, ketidakadilan kesenjangan status
antar masing-masing anggota kelompok sangat
perlu diperhatikan untuk menghindari meningkatnya
frustasi dan rendahnya produktifitas dalam kinerja
organisasi. Jika mereka yang berstatus rendah, baik
secara ekonomi, maupun pencapaian akademik
digabungkan dengan mereka yang berstatus sama
cenderung tidak berkeinginan untuk berpartisipasi
secara maksimal dalam kelompok, hal yang sama
juga terjadi pada mereka yang bersatus tinggi.
Karenanya heterogenitas dalam kelompok sangat
diperioritaskan. Keempat, jumlah anggota kelompok
yang berpengaruh terhadap performa mereka akan
sangat bergantung pada jenis tugas yang diberikan.
Jumlah anggota yang banyak lebih efektif untuk tugas
jenis pencarian fakta, sementara kelompok bersekala
kecil biasanya lebih efetif untuk jenis tugas paraktik
lapangan. Kelima, level produktifitas suatu kelompok
sangat bergantung pada kedekatan, hubungan
keakraban dan kedisiplinan para anggotanya dalam
menjalankan standar norma norma yang disepakati,
artinya produktifitas atau level pencapaian suatu
kelompok biasanya sejalan dengan tingkat kohesi
sosial mereka didalamnya. Keenam, kepuasan atas

233

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture

yang efektif.
Robbin dan judge juga menguraikan implikasi
kekuasaan dan politik terhadap kinerja suatu
kelompok dan bagaimana kelompok tersebut
memanfaatkan
aspek-aspek
kekuatan
politik
disekitarnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Pertama, kemampuan memanfaatkan kekuasaan
dalam bernegosiasi dengan direktur/manajer/
pimpinan akan sangat menentukan keberhasilan
suatu kelompok membangun pondasi yang kuat dalam
lingkungan para anggotanya. Kedua, kemampuan
membangun hubungan daripara anggota kelompok
sangat bergantung pada skill manajer melibatkan
para anggota kelompok yang dalam struktur
kekuasaan tidak memilik posisi politik yang kuat.
Ketiga, struktur politik dalam sebuah kelompok
selalu melibtakan konflik kepentingan antar para
anggotanya, dan karena itu pemimpin/manajer/
dirktur perlu memahami basis basis kekuasaan yang
berbeda dan dimiliki oleh masing-masing anggotanya.
Keempat, kemampuan manajer/pemimpin/direktur
dalam memahami, menerima, sekaligus mengontrol
suatu kelompok atau organisasi yang secara alamiyah
bersifat politis akan membantunya membangun
kerangka kerja politik yang dapat memperkuat
struktur organisasinya. Semakin terampil seorang
manajer mamainkan peran politik dalam suatu
organisasi, semakin berpeluang untuk menciptakan
kesan yang baik dihadapan para anggotanya,
sehingga mempermudahnya membangun sekaligus
memformulasikan kekuatan para anggota kelompok
untuk menjalankan tujuan-tujuan yang diinginkan.
Para anggota kelompok yang tidak menyadari
kekuatan organisasi yang bersifat politik biasanya
akan merasa khawatir, cemas, tidak puas atas konflik
yang sering bermunculan selama kerja kelompok.
Robbin dan judge juga menguraikan strategi
penanganan konflik dalam kelompok melalui proses
negisiasi yang secara singkat bisa di bagi kedalam
tiga strategi, yang pertama, strategi kompetisi
digunakan ketika suatu kelompok membutuhkan
tindakan yang cepat untuk memutuskan isu isu yang
penting dan mendesak, ketika dibutuhkan keputusan
keputusan yang tidak biasa untuk memecahkan
masalah masalah dalam kelompok. Ketiga, strategi
kolaborasi diterapkan ketika ditemukan dua solusi
dari dua aspek permasalahan yang membutuhkan
kompromi dari perspektif yang berbeda-beda. Ketiga,
strategi penangkalan diterapkan ketka ditemukan isu
yang remeh temeh, sepele atau simtomatik, ketika
anggota kelompok membutuhkan situasi yang tenang
utnuk memecahkan konflik konflk yang jauh lebih
penting. Keempat, strategi akomudasi diterapkan
ketika anggota kelompok mengambil langkah yang
keliru, ketika mereka perlu belajar untuk lebih
rasional, ketika mereka perlu memberikan kerdit atau
kepuasan bagi mereka sendiri untuk mengembalikan
energi yang positif dalam kelompok. Kelima, strategi
kompromi diterapkan ketika terdapat dua solusi
dari dua kelompok yang dianggap penting untuk

diterapkan, ketika dua solusi tersebut membutuhkan
kompromi antar satu sama lain demi memecahkan isu
utamanya.
Pada intinya kontribusi terpenting Robbin
dan Judge dalam menganalisis kinerja kelompok
dalam organisasi terletak pada upaya mereka dalam
memahami perilaku kelompok yang tampaknya
dianggap
lebih
komplek
dibanding
sekadar
memahami psikologi masing-masing individu dalam
satu kelompok. Asumsi teoritik yang dibangun
oleh keduanya menunjukkan bahwa orang orang
akan berperilaku berbeda dalam sebuah kelompok
dibanding bekerja secara individu, pada tahap ini
Robbin dan Judge berhasil menunjukkan bagaimana
peran dan norma gaya kepemimipnan, relasi
kekuasaan dan politik, hingga negosiasi konflik
turut berpengaruh terhadap perilaku para anggota
kelompok. Secara teoritis keduanya berhasil
menunjukkan atau memperlihatkan bagaimna suatu
kelompok bekerja dalam sebuah struktur, desain dan
kultur yang sistematis, terencana untuk memengaruhi
kinerja masing masing anggota kelompok.
Meskipun
Robbin
dan
Judge
berhasil
menunjukkan komplkesitas dan unsur unsur inti
dari perilaku kelompok, ada beberapa problem
teoritik yang perlu diuraikan lebih jauh. Pertama,
karya Robbin bersifat manajerial sentries. Resiko
menjadikan manajer sebagai pusat dari segala proses
kinerja kelompok adalah terciptanya hirarki top
down yang sampai sejauh ini masih menjadi salah
satu kritik dari hampir semua system manajemen
secara umum. Robbin dan Judge mengabaikan
efek system hirarkis semacam ini terhadap kinerja
kelompok, padahal, kerja kelompok yang didasarkan
pada kerjasama (cooporations), suatu system yang
menempatkan angota kelompk sebagai manajer
bagi anggota kelompknya sendiri, menjadi salah
satu gagasan terpenting dari strategi manajerial
saat ini. Artinya, Robbin dan Judge harusnya juga
mempertimbangkan efektifitas kinerja kelompok
bukan dari perspektif majajer samata, melainkan
juga dari perspekif para anggota (employeer).
Sampai saat ini terkait dengan kritik terhadap hirarki
top down yang masih sangat jelas dalam karya
Robbin dan Judge tersebut memahami ”konteks”
dalam sebuah kelompok sangatlah penting. Konteks
yang dimasud di sini, sebagaimana yang dijelaskan
oleh Steve W. J. Koznowski dalam “Work Group in
team Organizations (2003), adalah “a product of
bottom up process” (Kozlowski, 2001), suatu hasil
dari proses tingkat bawah (para anggota), dan bukan
top down (manajer). Asumsinya adalah para anggota
kelompoklah yang seharusnya menjadi dasar pijak
dari keseluruhan kinerja manajemen dalam organisasi
karena dari mereka sering ditemukan kendala kendala
kontekstual dari sebuah kelompok itu sendiri. Kedua,
meskipun Robbin dan Judge menyentuh aspek
kontekstual ini, misalnya, dengan menjelaskan
aspek komunikasi dan kepuasan para anggota, porsi
bukti empiriknya masih minim. Misalnya, mereka
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menjelaskan pengaruh kepuasan normatif anggota
kelompok terhadap hasil kelompok, tetapi penjelasan
tentang bagaimana kepuasan ini berkembang masih
belum dijelaskan secara memadai. Masih sedikit
sekali literatur yag menjelaskan pembentukan
kendala kendala bottom up semacam ini (dari yang
sedikit itu diantaranya adalah karya Bettenhausen,
”The Emergence of Norms in Competitive Decision
Making Group”, 1985) (Bettenhausen, 1985). Ketiga,
dengan memprioritaskan standar hasil sumber
daya, komunikasi, konflik, dan resolusi Robbin
dan Judge mendasarkan gagasan manajemennya
pada dimensi material. Artinya, keberhasilan dan
kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh aspek
atau dimensi material semata, mislanya suatu
oganisasi/perusahaan akan dinilai gagal jika aspek
aspek tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Resiko
menerapkan manajemen material semacam ini
adalah mengabaikan aspek lain yang sebenarnya
jauh lebih essensial, yakni aspek immaterial,
yang bisa dicontohkan pada laku spiritual, etiket,
transendental, yang tentu saja tidak bisa di ukur
secara material. Tepat di titik inilah Robbin dan Judge
tidak melibatkan aspek spiritual dalam karyanya yang
berjumlah hampir empat ratus halaman itu. Padahal
manajemen atau bisnis berbasis spiritual kini menjadi
salah satu tren dalam dunia manajemen secara
umum. Spiritual di sini tidak berarti romantic, yang
selalu merujuk pada cinta, Tuhan, agama, melainkan
merepresentasikan suatu kerja manajemen yang
didasarkan pada kwalitas eksistensi manusia, nilai
nilai dan kepercayaan kepercayaan pribadi hubungan
manusia dengan manusia lain, alam, dan sesuatu
yang melampaui itu semua. Dalam “the quest for
the truth: spiritual management shadows” (2010),
Liuvove penyugalova memperlihatkan bagaimana
manajemen spiritual yang seharusnya menjadi
inti dari keseluruhan manajemen karena sifatnya
yang substantif jarang dibahas dan diterapkan oleh
para manajer dan atau peneliti manajemen secara
umum (Penyuglove,2010). Mempertegas pendapat
penyugalova, Lozano dan Libera dalam “a new
Chance for Management: a New challenge”: (2003)
mengatakan “Management is not only a technical
ability: it includes leading and motivating people and
being accountable to all stakeholders, which implies
an understanding of corporations as part of society.
The human quality of the manager has an impact in
these fields. In other words, spirituality might be
one way providing the human quality that is needed
for proper management” (Lozano & Ribera, 2003)
manajemen spiritual semacam ini bisa diuraikan lebih
jauh misalnya emotional intelligence (booth, 1999),
Live work values (milliman, 1999), dan stakeholders
theory (Pruzan, 2003). Keempat, Melihat bagaimana
anggota kelompok di dorong untuk memiliki
keterampilan dan kemampuan berpartisipasi, latar
belakang teknis, skill berkomunikasi dan kecerdasan
untuk membuat keputusan secara efektif, gagasan
manajemen Robbin dan Judge termasuk dalam

manajemen hirarkis top down yang kekurangannya
terletak pada lemahnya pengaruh aspek moral dan
psikologis terhadap keputusan manajerial. Hal ini
membuat Robbin dan Judge mengabaikan gagasan
manajemen lain yang menekankan pada integrasi
keseluruhan fungsi anggota untuk mencapai hasil
yang berkwalitas tinggi, yang kini dikenal dengan
TQM (total quality management). TQM mendorong
para anggota untuk tumbuh, belajar, berpartisipasi
dalam memperbaiki hasil kelompok. TQM ini akan
semakin kuat jika dihubungkan dengan analisis level
perspektif (level of perspective analysis). Analisi ini
mellibatkan kemampuan para anggota yang berbeda
beda dalam menarik kesimpulan yang diinginkan.
Artinya para manajer seharusnya memperlakukan
keputusan para anggota kelompok berdasarkan level
kemampuan mereka masing masing, yang berarti
tidak ada satupun keputusan yang lebih baik dibanding
dengan keputusan yang lain. Analisi inilah yang tidak
dibahas secara detail oleh Robbin dan Judge karena
keduanya hanya menekankan beberapa strategi
yang berbeda dalam menangani konflik bukan dalam
mengambil keputusan.
Terkait dengan keterlibatan kekuasaan dan
politik dalam kinerja kelompok, Robbin dan Judge
tampaknya menekankan kewajiban para anggota dan
manajer untuk memiliki kesadaran politik semata
mata demi mencapai tujuan organisasional yang
diinginkan. Masalahnya kesadaran politik sering kali
kontra produktif dengan kepatuhan para anggota
kelompok terhadap norma norma dan atau standar
yang ditetapkan oleh organisasi, artinya kesadaran
politik tidak selalu sejalan dengan norma, standar,
dan aturan organisasi atau kelompok yang justru
menjadi pembahasan utama Robbin di awal bagian
bukunya.
Meskipun
gagasan
Robbin
dan
Judge
memberikan dampak langsung terhadap perubahan
system manajemen organisasional secara umum, ia
tidak selamanya cocok dengan system manajemen
di lembaga lembaga tertentu seperti di pondok
pesantren. sebagaimana yang sudah dijelaskan
sebelumnya, gaya manajemen Robbin dan Judge
berpijak pada manajemen hirarkis top down dimana
evaluasi terhadap kinerja kelompok di kontrol dan
diserahkan sepenuhnya kepada manajer atau direktur
yang memiliki otoritas khusus dalam mengatur
segala bentuk keputusan terkait dengan kelompok,
meskipun keputusan ini seringkali harus melibatkan
konflik yang pada akhirnya mengharuskan manajer
dan anggota bernegoisasi dan mencarai strategi
pemecahan masalah, pijakan manajer sentries masih
sangat terlihat, misalnya, menempatkan manajer
sebagai penggerak utama dalam keseluruhan kinerja
kelompok
Di pondok pesantren system manajemen
hirarkis ala Robbin dan Judge memang masih berlaku
hingga saat ini, dengan menjadikan kyai sebagai
manajer utama yang memiliki “kekuasaan” dan
status kepemimpinan khusus dalam mengelola segala
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aktifitas kepesantrenan. Apa yang luput di amati
oleh Robbin dan Judge adalah bahwa kepemimpinan
kyai memeiliki perbedaan menadasar dengan
kepemimpinan manajer dalam organisasi pada
umumnya, misalnya, kyai adalah figur pemimpin
yang memiliki bukan hanya skill ledership sebagai
ciri utama dari manajer organisasi pada umumnya
melainkan juga memiliki apa yang disebut oleh Max
Weber dalam theory of social economic organization,
(1947) sebagai charisma (Waber, 1947). Otoritas
kharismatik Weberian didifinisakan sebagai sejenis
kewenangan yang dimiliki oleh individu tertentu
dengan kemampuan luar biasa yang bersifat
supranatural yang seringkali muncul atau berasal dari
aura keilahian. Kharisma inilah yang tidak di bahas
lebih jauh oleh Robbin dan Judge dalam karyanya.
Keunikan system manajerial manajemen yang
dimiliki oleh pondok pesantre pada umumnya terletak
pada perpaduan antara manajemen material dan
manajemen supranatural. Salah satu tanda kharisma
ini adalah pengakuan (alamiyah) para anggota
atas kepemimpinan manajer atau pemimpin tanpa
melibatkan berbagai kriteria material sekalipun tanpa
melibatkan kemampuan material objektif seperti,
kapabilitas manajerial, skill pemecahan masalah, dan
kemampuan organisasional. Seorang kyai terkadang
hanya cukup memiliki kriteria geneologis yang dianggap
suci untuk menjadi pemimpin di pesantren. Bahkan
pernyataan atau keputusan pemimpin semacam ini
tidak selalu harus melalui proses negosisasi atau
seleksi kelayakan sebagaimana yang berlaku dalam
system manajemen pada umumnya. Artiya pondok
pesantren memiki suatu pandasi immaterial untuk
terus membuat system manajemennya terus bekerja,
suatu kondisi yang oleh Weber disebut rotinization.
Rutinisasi dipahami sebagai keberlangsungan system
manajerial yang melibatkan kontrol ganda dari
otoritas rasional di satu sisi dan otoritas supranatural
di sisi lain. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana kyai bisa
diposisikan bukan hanya sebagai manajer organisasi
lembaga keagamaan yang bersifat material objektif,
melainkan juga sebagai manajer kharismatik dalam
sebuah lembaga yang dibangun berdasarkan otoritas
nonmaterial.
Kepemilikan kharisma seorang kyai di pondok
pesantern ini sekaligus menjadi kritik terhadap
gagasan Robin dan Judge tentang kesadaran politik
di pesantren, kesadaran politik tidak terlalu bekerja
dengan baik disebabkan oleh otoritas kharismatik
manajernya (kyai). Akan tetapi meskipun kesadaran
politik itu minim dan otoritas kharismatik sangat tinggi
tidak lantas pesantren dianggap sebagai lembaga
diktator, otoriter, teokratis, karena pesantren sendiri
juga menganut system manajemen yang berlaku pada
umumnya.
Hal ini sekaligus menjadi salah satu bukti
bahwa pondok pesantren tetap mengakui kontribusi
gagasan teoritikus, seperti Robbin dan Judge tentang
manajemen itu sendiri. Misalnya pembagian jenis
kelompok (informal dan formal) juga bisa ditemukan

dalam banyak organisasi yang berada di bawah
naungan pesantren. Pesantren mengakomodasi dua
jenis kelompok itu misalnya melalui pembentukan
kepengurusan yayasan (formal) dan kegiatan bahsul
masaail (informal). Selain itu strategi pemecahan
masalah yang diusulkan oleh Robbin dan Judge,
mulai dari strategi kompetisi hingga kompromi juga
ditemukan di pondok pesatren. Setiap organisasi yang
berada di bawah naungan pesantren di beri peluang
untuk menegosiasikan segala jenis persoalan sebelum
pada akhirnya berkonsolidasi dan berkompromi
dengan keputusan atau kebijakan kyai.
Komunikasi yang berlangsung antara kyai dan
pengurus, antara pengurus dan santri, dan antara
santri dan santri lainnya juga berlangsung secara
fleksibel, bahkan dalam beberapa hal tidak selalu
mengikuti standar atau norma norma yang berlaku
dalam system manajeman organisasi pada umumnya,
misalnya, bagi Robbin dan Judge jika komunikasi
yang efektif akan menentukan kepuasan anggota
kelompok maka, hal ini tidak selalu berlaku di pondok
pesantren karena kendala otoritas karismatik kyai.
Dari sinilah kemudian muncul istilah istilah
seperti barokah, tawaddu’, bala’, yang semuanya
memperlihatkan suatu komunikasi “satu arah”:
terkadang, kepuasan para anggota (santri) tidak
selalu ditentukan oleh komunikasi dua arah yang
efektif, tetapi justru kepuasan tersebut dihasilkan
melalui sikap tawaddu’ terlebih dahulu terhadap
kyai yang justru lebih mencerminkan komunikasi
satu arah. Meskipun terdapat standar dan norma
yang berlaku di pondok pesantren, norma dan
standar tersebut selalu berbeda antara pesantren
satu dengan pesantren lainnya. Pondok pesantren
biasanya memilikki standar dan norma sendiri yang
dibuat melalui musyawarah antar pengurus dengan
kyai tanpa harus selalu melibatkan pihak santri.
Artinya dalam beberapa derajat tertentu
gagasan Robbin dan Judge memang cocok diterapkan
di pondok pesantren tetapi dalam beberapa derajat
yang lain pesanren memiliki system manajemnnya
sendiri yang seringkali luput diperhatikan oleh para
ahli manajemen pada umumnya. Meski demikian
pendapat gagasan Robbin dan Judge tetap memberi
kontribusi penting terhadap pembentukan system
manajemen di pondok pesantren sejauh ia tidak
melanggar batas batas norma yang dimilki oleh
pasntren itu sendiri. Artinya secara praktis gagasan
Robbin dan Judge bisa berguna bagi perbaikan system
manajemen organisasi lingkungan pendidikan formal
di bawah pondok pesantern, tetapi tidak akan selalu
bekerja dengan baik dalam organisasi, aktifitas,
informal didalamnya.

KESIMPULAN
Tulisan ini sekali lagi tidak dimaksudkan untuk
meruntuhkan pemikiran Robbin dan Judge melainkan
berupaya merehabilitasi gagasan teoritiknya yang
sejak awal ditujukan untuk berbagai jenis lembaga
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atau organisasi secara umum. Karya mereka pertama
tama harus diperlakukan sebagaimana yang diinginkan
oleh penulisnya, yakni sebagai buku panduan untuk
para manajer yang berarti ada resiko empirik
yang tidak selalu bisa diatasi oleh karya mereka.
Misalnya buku tersebut memperlakukan para anggota
(employer) sebagai objek kajian sehingga ada kesan
teroitik bahwa buku tersebut berkecenderungan
hirarkis top down. Standar, hasil, sumber daya,
kepuasan dan komunikasi yang efektif, negosisasi
konflik, dan politik kekuasaan yang diuraikan dalam
buku ini juga memperlihatkan kecenderungannya
yang bersifat material sehingga mengabaikan aspek
immaterial diluarnya. Pondok pesantren sebagai
lembaga yag memiki system manajemen tersendiri
dalam beberapa hal mengkonfirmasi gagasan Robbin
dan Judge tetapi dalam beberapa hal lain membrikan
koreksi empiris terhadapnya.
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ABSTRACT: The research was aimed to study the correlation between metacognitive strategy

and the students’ reading achievements, the correlation between cognitive strategy and reading
achievement, and to know the effect between metacognitive and cognitive strategy used by learners
across their learning styles. The research design of this study is correlation research. The population
of this study was 315. The sample of this study was 113 senior high EFL students at MA Nurul Jadid.
In this study, questionnaire and reading comprehension test were used to collect data. Reading
comprehension test was also tried out. The data of the questionnaire for the students is analyzed
by the SPSS V. 20. The major findings of this study are: senior high EFL learners use metacognitive
and cognitive strategies in high and medium level when doing reading comprehension tests by the
mean 3.5 and 3.4. Metacognitive strategy significantly correlate with reading achievement where
correlation coefficient is greater than critical value of correlation coefficient (.247 >.187) while
cognitive reading strategies does not significantly correlate with reading achievements. The result
of correlation coefficient is .092. The result was lower than critical value of correlation coefficient
(.092<.186). Then, reading strategies (metacognitive and cognitive) significantly affect students’
reading achievement. The result of F is 4.125 while critical value of F is 3.09 at the level of
significance .05 and degree of freedom is 100. It means null hypothesis is rejected because value of
F is greater than critical value of F (4.125 > 3.09).

KEYWORDS: Reading Strategies, Reading
Achievement, Learning Styles
INTRODUCTION

knowledge. Both the textbook and the extracurricular
reading materials supply many vocabularies and
phrases to readers, so as to develop their spoken
language skill and writing ability. The students not
only need to acquire knowledge and theories from
English reading materials, but also need to read
many English books, periodicals or magazines for
the absorption of new knowledge and information.
Students often search and retrieve materials from
the Internet, and it is estimated that over 70% of the
information is presented in English.
Good English reading ability can be helpful
to effectively obtain the current information as it is
necessary. In addition, our industrial and commercial
circles continuously develop the internationalization
and globalization. It is in urgent needs of English
talented person. Strengthening English reading ability
will be necessary for us to promote individual ability
in competing.
A number of studies (e.g., Brown, El-Dinary
& Pressley, 1996; Fisher, Frey & Williams, 2002;
Wold, 1996) maintain that comprehension strategy
instruction has positive effects on students’ reading

Some teachers face a serious problem
because many foreign language learners are fighting
to read well while their ability is low. Meanwhile, as
a stated by Burns, Roe, Rose (1996: 5) “the ability to
read is vital to functioning effectively in a literate
society”. According to Wells (1987), literacy levels
include per-formative, functional, informational,
and epistemic. At the per-formative level, people
are able to read, write, listen, and speak with the
symbols used. At the functional level, people are able
to use language to meet the needs of daily life such as
reading newspapers, manuals or instructions. At the
informational level, people can access knowledge
with language skills, while at the epistemic, people
are able to express knowledge in the target language.
By reading, students will learn something new.
Because reading is an active process of understanding
the printed words, hence, they must know how to
learn from reading. Reading is the foundation of all

238

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture

comprehension. Teaching comprehension strategies,
both explicitly and directly to language learners,
help them to become more thoughtful and proficient
readers. Booth and Swartz in Ya Li Lai (2008:153)
state the following:
All children need effective comprehension
strategies to become independent readers . . . .
Comprehension is about thinking and understanding,
and is affected by each person’s knowledge,
experience, and purpose for reading a particular
text. Proficient readers are aware of the strategies
involved in making the most possible meaning with
print; they make predications, make inferences, see
images in their minds, draw conclusions, and revise
hypotheses about the text. (p. 22)
In addition, Burns, Roe, Rose (1996: 14) state
that reading is a thinking process. It is related to the
brain’s work. Reading process implies an active
cognitive system operating on printed material to
arrive at an understanding of the message. Tanny
(2014) said that “to understand the text, readers
have to decode writer’s words, apply their own
background of knowledge, determine the important
details and choose strategies to clearing up the
confusion”. A text does not carry meanings by itself;
the reader brings information, knowledge, emotions
and experiences to the printed word (Brown, 2001
cited by Reza, 2011:53). Therefore, effective
readers know that when they read, what they read
is supposed to make sense. They always control their
understanding, and when they lose the meaning of
what they are reading, they often unconsciously
select and use a reading strategy (such as rereading
or asking questions) that will help them reconnect
with the meaning of the text.
For second (ESL) or foreign language (EFL)
learners, reading is an even more complicated process
because they usually do not have enough language
background and knowledge that they can bring to the
task of acquiring literacy as do first language learners.
Therefore, reading comprehension strategies must be
taught directly with modeling to reveal how reading
tasks can be accomplished by a proficient reader.
In order to help the students comprehend
the text, reading strategy is really helpful.
Researchers (in Cohen, 1998; Chamot, 1999)
believe that using strategies well can foster and
lead to students’ autonomous learning, especially
for students who perform less well on academic
fields. Caverly, Nicholson, and Radcliffe (2004)
indicate that developmental students showed
significant improvement in a teacher-made reading
comprehension test and a standardized reading
test, as well as a significant growth was found using
cognitive, metacognitive, and affective strategies in
their study.
A significant outcome of the use of reading
strategies resides mainly in the capability to
achieve meaningful reading. Therefore, reading
comprehension strategies must be taught directly

with modeling to reveal how reading tasks can be
accomplished. A well-planned comprehension strategy
for instruction that involves directly teaching reading
strategies is especially recommended for second or
foreign language readers (Ediger, 2001).
According to Ellis (1985: 99), “language
learners vary on a number of dimensions to do with
personality, learning style, motivation, aptitude
and also age”. These dimensions are assumed to be
significant contributors that determine the success or
failure in acquiring English language learning.
In accordance with learning style, Wang
(2007: 409) defines “learning style as an individual’s
preferred or habitual ways of processing the
knowledge and transforming the knowledge into
personal knowledge”. It is an educational condition
under which a student is most likely to learn.
Thus, learning style is not really concerned with what
the learners learn, but rather how they prefer to
learn the materials. Furthermore, each person has
his or her own best way to learn, governing
how they prefer to receive and process the
knowledge. Some learners may rely on visual image
or presentation, others prefer listening to the music
while learning; still others may respond better to
hands-on activities.
The number study on correlation reading
strategies and learning styles is decreasing than
learning styles in general (Price, Dunn & Sanders,
1981). Pratiwi, Arifin dan Novita (2011) Research
findings of the correlation reading comprehension
and learning styles indicate that they are positively
correlated.
Learning styles are found to affect the
students’ learning behaviors. Students who have
different learning style preferences would behave
differently in the way they perceive, interact
with, and respond to the learning environment.
Since the learners differ in their preferences to the
certain learning styles, it will be important for an
educator to know the variations of students on
the features of their learning styles because the
information about students’ learning style preference
can help the teachers or lecturers become aware
to the students’ differences bring to the classroom
(Wang, 2007: 410).
English language learners in an EFL context
do not have much exposure to foreign language use.
Therefore, reading English texts plays a vital role for
EFL students to improve their English skills as a whole.
EFL students in MA Nurul Jadid have the misconception
that reading well means to recognize every word and
figure out its meaning from the printed text, hence
they look for every unfamiliar word up, and translate
sentences word-by-word. With this misconception,
struggling foreign language readers, often “make
little sense of what they have been reading, or they
choose to ignore meaning-making completely and
give up in frustration” (Booth & Swartz, 2004).
From the explanation above, the researcher
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wants to find out reading strategies used by senior
high EFL learners across their learning styles. The
researcher believe that the EFL learners have their
own way to comprehend the text without lay aside
their weaknesses on foreign language competence.

advanced organization, selective attention, directed
attention, self-management, monitoring, and selfevaluation. Similarly, the 16 items of cognitive
strategies are also grouped into 10 subcategories,
namely, skimming, prediction, analyzing, inferring,
translation, summarizing, elaboration, repetition,
guessing and note-taking.
In order the participant understand the
questionnaire clearly and thoroughly, the statements
are translated into Indonesian. In the questionnaire,
the 1-5 Scale is used, so five choices are offered for
each statement. Participants are asked to choose the
option that best represents their opinions.
The reliability of the questionnaire was .84.
It means the reliability is good. As Malhotra (1993)
stated that the items of the question are reliable
when it is more than .60. Then, item validity was
analyzed using SPSS 20. The result showed that only
one item was not valid. The range of item validity
was .073 - .596.
The second questionnaire for the students
is to investigate their learning styles. See appendix
2. It is adapted from Cohen’s et al (2006: 153). The
questionnaire includes 30 items. Each learning style
has 10 items. The students were asked to fulfill
the questionnaire that determined the students’
motivation.
The second instrument was reading
comprehension test. The reading comprehension
test was a multiple choice type, having for option
for each item with only one correct answer. The
reason for using multiple choice formats was based
on practical consideration. The test contained 20
items. It was administered with duration 30 minutes.
In relation with to the research problem raised in the
study, the test items have to represent the objective
of reading comprehension test. The test specification
was made. Scoring rubric was provided as well. The
correct answer got score 1 and the wrong answer got
score 0.
Before applying the test of reading to the
subject of the research, the test needed to be
reliable and sufficient in term of the validity. Thus,
a test tryout was needed. The tryout test purposed
to produce in the required data with relatively
valid instrument. Further, the result of the try out
was analyzed manual to get reliability of the test.
Based on the result of the analysis, the reliability
coefficient was .74. It means that the scores are 74
% consistent or reliable with the 26 % measurement
error. Since the reliability high enough, try out draft
was not conducted. However, revising some of the
test items was still needed.
When designing a test instrument, the
researcher had to consider how to score and grade
the result of the test. As Brown (2004) stated that
your scoring plan reflects the relative weight that
you place on each item in each section. Moreover,
Sulistyo (2007) classifies scoring into two based on
the test taker’s response is viewed and treated. The

METHOD
The research design of this study is
correlation research, because this study is designed
to find out the relation between reading strategies
and reading achievement toward students’ learning
styles. Therefore, quantitative method is used.
This research was conducted at MA Nurul
Jadid. It is located in Karanganyar Village Paiton
Probolinggo. This is one the institution in Islamic
boarding house of Nurul Jadid. It is selected by two
reasons. First, this school was former of international
standardized school. Second, most of the students
are also santri who have another subject outside the
formal school. It is called diniyah. So, they not only
read book from formal school but also from diniyah
those are classical books.
The population of the research is senior high
EFL learners. They are eleven graders students. Total
of the eleven graders students are 315 students.
They are divided into four programs, are IPA, IPS, PK
and BAHASA. Male and female students are placed
in different classes because of pesantren policy.
IPA program consists of five classes whereas other
programs consist of two classes respectively. In short,
eleven graders consist of 11 classes.
Since the population are too large to use
sample in order to be subjects. So, due to the factors
of expense, time, and accessibility, it is not always
possible or practical to obtain measures from an
accessible population (Latief, 2012). Dealing with
this study, cluster random sampling is used because
the unit chosen was not in individual but a group
of individuals who was naturally together. Cluster
random sampling technique involves the random
selection of groups that already exist (Latief, 2012).
There are 4 programs in the school. They are
IPA, IPS, BAHASA and PK (Program Keagamaan). Each
program is divided into 2, male and female class.
Male class is indicated by number “1” and female
class is indicated by number “2”. The amounts of the
students are 113. The sample was chosen by lottery.
The lottery was carried out toward 8 classes because
all classes have chance to be sample. The samples
of the study are XI-IPA 1, XI-IPS 2, XI-Bahasa 1, and
XI-PK 2.
The instruments of this study were
questionnaire and reading comprehension test. The
first questionnaire for the students is about reading
strategies used by the students and it is adopted
from Ling (2011). It includes 40 items. Among them,
24 items can be classified as metacognitive reading
strategies and the other 16 items are cognitive reading
strategies. The 24 items of metacognitive reading
strategies are further divided into six subcategories:
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first type is dichotomous scoring. The number utilized
in this kind of scoring is 0 (zero) and 1 (one). The
test that commonly requires this dichotomous scoring
is multiple-choice, true-false, correct- incorrect
and any other formats that suggest a dichotomy in
producing responses. The second type is continuous
scoring. The test taker’s response is considered as
having a graduation or degree in it. In this way, a test
taker’s response may be scored as 0, 1, 2, 3, 4, or 5.
Depending on the nature of the response according
to the scoring scheme utilized. Since the multiplechoice was used in designing the test instrument, this
research used dichotomous scoring which the number
utilized is 0 and 1. 1 (one) was assigned to a correct
answer and 0 (zero) to an incorrect answer.
The procedures of data collection are
conducted systematically. It is carried out in the
following steps. First, report and narrative texts are
used to measure students’ reading comprehension.
The blueprint of the test can be seen in appendix.
The subjects are required to finish the reading
comprehension test within 25 minutes. After the
test, the teacher distributes questionnaires to the
students and asks them to finish the answers in class
within 25 minutes. The participants are told that
there is no right or wrong answer for the questions
in the survey and their answers have nothing to do
with their course grades so that they can finish the
questionnaire in a relaxing atmosphere. However,
they must complete the questionnaire independently
without discussing with their fellow classmates.
Data analysis is process organizing the
data. The data collected from the questionnaire
are analyzed carefully. The first step is to check the
completeness of responders and identify of each
responders.
The data is obtained from the questionnaire
about the students’ reading strategies and reading
comprehension test. The step in analyzing the data
is the analyzed data from the questionnaire. The
questions in the questionnaire are divided in two
types. They are reading strategies and learning styles
questionnaire. For the reading comprehension test,
the maximum score is 20 while the minimum score
is 0. The description of scoring reading strategies
questionnaire is 1 means I never do this, 2 means I
do this rarely, 3 means I sometimes do this, 4 means I
usually do this, 5 means I always do this. For learning
styles questionnaire is 0 means never, 1 means rarely,
2 means seldom, 3 means often and 4 means always.
The data of the questionnaire for the
students is analyzed by the SPSS 20.0 (the Statistical
Package for Social Science) which is a comprehensive
statistical analysis and management system. By using
this system, descriptive statistics, including the
mean and standard deviation of 40 individual reading
strategy items are calculated. The descriptive
statistics is used to know the frequency of reading
strategies used by the students.
In this paper, frequency refers to the extent

to which different reading strategies are employed
by the participants. The analysis of the frequency of
strategies used by the subjects in this study is based
on the scale delineated by Oxford (1990). See more
detail below
Table 1 Frequency scale delineated by
Oxford (1990)
Evaluation
1.0 – 1.4 Low
Never or almost never
used
1.5 – 2.4
Generally not used
2.5 – 3.4 Medium
Sometimes used
3.5 – 4.4 High
Usually used
4.5 – 5
Always used
According to Oxford (1990), the average
value (mean score) reveals the frequency of strategy
use. Scores between 1.0 and 1.4 indicate “never
or almost never used”. Scores between 1.5 and 2.4
indicate “generally not used”. Scores between 2.5
and 3.4 indicate “sometimes used”. Scores between
3.5 and 4.4 are “usually used” and scores between
4.5- 5.0 are “always or almost always used”.
In addition, the statistical correlations
between the use of reading strategies and the
participants’ reading achievements are also obtained
through the SPSS. The correlation between reading
strategy and learning style are also computed through
SPSS.
RESULT

Before displaying the correlation between
reading strategy and reading comprehension toward
learning styles, the researcher will display reading
strategies that are more frequently used by senior
high EFL learners in MA Nurul Jadid Paiton. Researcher
used SPSS v 20.0 to answer. The researcher got
the data from the questionnaire. And the result is
displayed in Table 2.
Table 2 Descriptive Statistics about 16
Subcategories of Reading Strategies
Strategy
Subcategory
Frequency
scale
Advance
High
organization
Selective
Medium
attention
Directed
High
attention
S e l f
Medium
management
Monitoring
High
S e l f
Medium
evaluation
Cognitive
Skimming
Medium
Prediction
Medium
Analyzing
High
Inferring
Medium
Translation
High
Summarizing
Medium
Elaboration
High
Repetition
High
Guessing
Medium
Note taking
Medium
To summarize the mean of cognitive and
metacognitive strategy, all means of subcategory was
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divided by the amount of subcategory. The result is
shown in Table 3.
Table 3 Descriptive Statistics about Two
Major Classes of Reading Strategies
Strategy
Number of Mean
Frequency
participant
scale
Metacognitive
113
High
Cognitive
113
Medium

R2x12.y

Based on Oxford (1990), the frequency of
those two strategies were high and medium. For
metacognitive strategy is usually used and cognitive
strategy is sometimes used.
2. Correlation between Metacognitive Strategies
and Students’ Reading Achievement
The
first
question
is
“Do
metacognitive strategies correlate with students’
reading achievement?” The researcher computed the
correlation by using SPSS v 20.0. at the 0.05 level
(2-tailed). The result is shown in Table 2.
Table 2: Correlation between Metacognitive
Strategies and Reading Achievement
Sig.
(2-tailed)
N
Sig.
(2-tailed)
N

1
113
.008
113

students’ reading achievement?” the result was
shown as follows:
1. R2x12.y
=

.247**
.008
113
1

=

R2x12.y

=

R2x12.y =

=

= 0.065
2. R =

2

=

= 0.255

3.

113

The table showed that correlation is
significant at the 0.05 level (2-tailed) .247. From the
table above, among reading strategies and reading
achievement are correlated. It was greater than
critical value correlation coefficient on the table is
.187 at .05 of significance with 111 degree of freedom
(.247 >.187).
3. Correlation between Cognitive Strategies
and Reading Achievement
The second question is “does cognitive
strategy correlate with reading achievement?” The
researcher computed the correlation by using SPSS v
20.0 at the 0.05 level (2-tailed). It was obtained r =
.092.
Table 3 Correlation between Cognitive
Strategy and Reading Achievement
R e a d i n gCognitive
AchievementStrategy
P e a r s o n
1
.092
R e a d i n gCorrelation
AchievementSig. (2-tailed)
.331
N
113 113
P e a r s o n
.092
1
C o g n i t i v eCorrelation
Sig. (2-tailed)
.331
Strategy
N
113 113
4.4 The Effect of Metacognitive and Cognitive
Strategy toward Reading Achievement
The third question was “Do
metacagonitive and cognitive strategy affect
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DISCUSSION
Regarding the findings of SPSS v.20.0, it was
found the mean of metacognitive and cognitive were
3.5 and 3.4 respectively. Based on Oxford (1990),
the frequency of those two strategies were high and
medium. For metacognitive strategy is “usually used”
and cognitive strategy is “sometimes used”.
Metacognitive strategy has 6 sub-categories,
are advance organization, selective attention,
directed attention, self management, monitoring and
self-evaluation. Whereas cognitive strategy has 10
sub categories are skimming, prediction, analyzing,
inferring, translation, summarizing, elaboration,
repetition, guessing and note taking.
From 6 sub-categories of metacognitive,
monitoring has the highest mean, 3.9. It showed that
most of the students tried to understand the reading
material and verify with his/her understanding.
Second is directed organization (3.57). The students
pay attention to the main points in a reading task
to get a general understanding and ignore irrelevant
information. The third rank is advance organization
(3.53). The students decided what the objective of
a specific reading task is and made a plan on how to
finish it. The fourth rank is self evaluation (3.36). Self
evaluation is divided into two. First, performance
evaluation is judging how well they have done on
the reading task and problem evaluation. Second,
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problem identification is deciding on what problems
they still have with the reading task.
Next rank is selective attention. The students
are paying attention to particular details which
related to the reading comprehension tasks. The
last rank is self management. The students tried
to understand necessary conditions for reading and
managing their own motivation for tasks as well as
adjusting reading rate.
In short, in metacognitive strategy the
students create the meaning from text. This condition
is equal to bottom-up theory. As Sulistyo (2011:25)
stated that the reader recreates the meaning through
hierarchical and analytical process.
From 10 sub categories of cognitive strategy,
repetition is in the first rank (4.48). It is working out
what the students have missed in understanding by
looking at it in a meaningful language sequence.
The second is analyzing (3.75). Here, the students
consciously applying rules to understand or produce
the second language or working out the parts they fail
to understand. The third is elaboration (3.49). The
students apply their background or prior knowledge
to new concepts or making personal associations. The
fourth is translation (3.47). The students use the first
language as a base for understanding and producing
the second language. Then, inferring is the fifth rank.
Using available information to guess meanings of new
items.
Next is guessing (3.31). The students try to
answer a question or form an opinion when they are
not sure whether they will be correct. The seventh
rank is summarizing (3.17). The students summarize
of new information they got. Prediction is placed in
eighth rank (3.14). And it is continued by note taking
as the ninth rank (3.07). The students write down key
words or concepts. And the last is skimming (2.9).
From the description above, it showed that
the highest and the lowest mean are 4.48 and 2.7
respectively. According to Oxford (1990), it further
indicates that the participants sometimes use both
metacognitive and cognitive reading strategies. But
metacognitive strategies used by the participants
(M=3.5) is slightly more frequent than cognitive
strategy use (M=3.4).
The slightly difference between those two
strategies happened because some students tried to
connect the material with his/her understanding. It is
supported by the mean in metacognitive subcategory,
monitoring is the highest (4.0). In cognitive
subcategory, repetition is the most frequently used
by the learners. It indicates that they always missed
the understanding of the text.
In order to find the relationship between
metacognitive strategy and reading achievements,
Pearson’s analysis of correlation coefficient is used
in this study (Wen & Wang, 2001). There are three
kinds of relation, namely positive correlation,
negative correlation and zero correlation. Positive
correlation refers to the case when two variables

vary in the same direction. Negative correlation
means two variables vary in the opposite direction.
Zero correlation means that two variables have no
relation at all. Correlation coefficient is significant if
sig. (2-tailed) (p) reaches the significant level of .05
or .01. In the case of the .05 level of significance, the
confidence level is 95%. The .01 level of significance
is equivalent to the 99% confidence level.
The finding showed that correlation is
significant at the 0.05 level (2-tailed) .247. It showed
metacognitive strategies and reading achievement
are correlated. The result reflects that the correlation
between metacognitive strategy use and reading
achievements is significant. Correlation Coefficient
was greater than critical value correlation coefficient
on the table is .187 at .05 of significance with 110
degree of freedom (.247 >.186). It further indicates
that reading strategies play an important role in the
students’ English reading achievement.
It means that students who have better reading
achievement use metacognitive reading strategy
more frequently. This result is identical with the
study carried out by Ryan (1981) compared students
who use metacognitive strategies with those who do
not use them. He found that successful readers use
more strategies effectively than unsuccessful readers
and said that successful readers often adjust their
reading rate for ambiguous words or confusing parts
within a text and may repeat inconsistent sentences
several times to compare what they know with
what is written in the text. Yang and Zhang’s (2002)
study reveal that there is a positive correlation of
Chinese college students’ metacognitive knowledge
with their English reading achievement. The result
is also supported by another Chinese scholar, Liu’s
study (2002) reflects that Chinese students differed
greatly in the use of the reading strategies, since
successful language learners were much better at
using metacognitive strategies than the unsuccessful
ones.
Metacognitive strategies are very important
to the learning process. In reading, specific
metacognitive activities, such as making a
plan of reading, adjusting reading speed and
evaluating one’s performance in reading are all
positively correlated to reading achievements. As
Oxford (1990) stated metacognitive strategies are
essential to successful language learning. Strategies,
such as setting goals, planning for a language task
and considering the purpose of a language task help
learners arrange as well as plan for their language
learning in an efficient way.
Correlation between cognitive strategy and
reading achievement are not significantly correlated.
It can be seen from the computation which used
SPSS v.20. The result was lower than critical value of
correlation coefficient (.092<.186).
This finding is in line with Zare-ee (2007)
made a study on the relationship cognitive and metacognitve strategy use and EFL reading achievement.
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The findings of this study indicate that the correlation
between reading achievement and the use of
metacognitve strategies is significant, while the
correlation between reading achievement and the
use of cognitive strategies is insignificant.
Metacognitive and cognitive strategies affect
students’ reading achievement. It can be seen from
the result of F is 4.125 while critical value of F is 3.09
at the level of significance .05 and degree of freedom
is 100. It means null hypothesis is rejected because
value of F is greater than critical value of F (4.125
> 3.09). This finding is supported by Meng (2004),
who found that reading strategy use can improve the
students’ English reading ability.
Even though cognitive strategy is not
correlated with reading achievement, but it also
affects reading achievement. In this study, cognitive
strategy is sometime used in the reading process.

combine qualitative and quantitative research
design. In that way, the result of this research will
be more valid and reliable. They can also investigate
the relationship between individual differences like
motivation, attitude, age, gender, cognitive variation,
language level, cultures and language learning
strategies. Others factor related to psychological
variables such as anxiety, self-efficacy, and selfconfidence might be investigated to establish the
relationship between them and reading strategies.

CONCLUSIONS
Firstly, according to the results of this study,
the frequency scale of reading strategy use is high
and moderate. It is found that the frequency of using
cognitive strategies used by the students is almost
equal to the use of metacognitive where the means
are 3.5 and 3.4 respectively.
From 6 sub categories in metacognitive
strategy, monitoring is the most frequently used.
Direct organization and advance organization are
also frequently used by the students. Whereas, Self
evaluation, selective attention and self management
are sometime used by the students.
In cognitive strategy, repetition is in the
first rank with the mean score 4.48. It means the
students is always used this category. Analyzing and
elaboration are usually used. Translation, inferring,
guessing, summarizing, Prediction, note taking and
skimming are sometimes used by the students.
Secondly, metacognitive strategies are
significantly correlated with reading achievement.
While cognitive strategies are not correlated with
reading achievement. It indicates that reading
strategies have an important role in the students’
English reading achievement.
Next, reading strategies are significantly
affected toward reading achievement. It is proven by
the result of computation that F is greater than F
critical (4.125 > 3.09).
Teachers should raise their awareness of the
importance of teaching these reading strategies in
class so as to improve the students’ reading abilities.
Teachers should have a clear understanding of reading
strategy use. They should not only teach their students
the basic knowledge of various subcategories of
metacognitive and
cognitive reading strategies
but also teach them how to use them. For instance,
the teachers stimulate the students’ prior knowledge
by giving text which related to their daily life, such
as traditional market, the story where they live, etc.
Future researchers are also suggested to
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مستخلص البحث بعنوان:
من األمور املصرح هبا يف كتاب اهلل العزيز احلكيم أن للمسلم أن ينكح امرأة من أهل الكتاب ،أعين اليهود
الطيبات،
أو النصارى كما يف اآلية  5من سورة املائدة حيث قال اهلل عز وجل« :ال�يَْوَم أ ُِح َّل لكم
ُ
ِ
احملصنات من الذين
املؤمنات و
احملصنات من
وطعامكم ِحلٌّ هلم ،و
الكتاب ِحلٌّ لكم،
وطعام الذين أوتوا
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
صنني غري مسافِ ِحني وال مت ِ
موهن أجورهن محُْ ِ
َخ َدان »...اآلية
أ
ذي
َّخ
ت
ي
ت
�
آ
إذا
فبلكم
من
الكتاب
.أوتوا
َُْ َّ
ُ ْ ْ
َ
َ
َ
عمر
وقضية ِح ِّل الكتابيات للمسلمني أمر يكاد يكون مسلَّ ًما به يف الفقه اإلسالمي لوال أن ُّ
الروا َة تناقلوا عن أمري املؤمنني َ
حرم ذلك
ب ِن اخلطاب رضي اهلل عنه كراهيتَهُ ذلك .كما رووا عن ابنه عبد اهلل رضي اهلل عنه موقفا أشد من موقف أبيه إذ َّ
ِ
ِ
أكرب ِم ْن أن تقول املرأةُ ربهُّ ا عيسى عليه الصالة والسالم
».فقال« :إن اهلل قد َّ
حرم املشركات على املؤمنني ،ومل أ ََر ش ْرًكا َ
وحَرص
وال شك أن كراهية ابن اخلطاب هلذا النوع من النكاح كانت حلكمة الحظها أو ملصلحة رآها َ
على جلبها لصاحل اإلسالم واملسلمني .كما اتضح أن حترمي ابن عمر له كان العتماده على عموم اآلية اليت
اقتضت حومة املشركات على املسلمني ،وهي قوله تعاىل يف اآلية  221من سورة البقرة حيث قال اهلل عز
.من قائل« :وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن ،وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم »...اآلية
وهاهنا سؤال هام يطرح نفسه ،وهو أنه إذا كان نكاح املسلم من الكتابية من شأنه أن جير إىل اجملتمع اإلسالمي
بالويل والوبال كما قد يراه عمر فلماذا مل حيرمه اهلل حترميا باتا؟ وهل من املعقول أن يكون عمر أحكم من اهلل فريى
طبعا ال ،ولكن يبقى السؤال كيف أباح اهلل ذلك وقد
من منطلق حكمته سد هذا الباب من أساسه؟ واجلواب ً
شهد الواقع وما زال يشهد أن هذه الزجية يف أكثر احلاالت تعود على املسلمني بالضرر احملقق حيث يتناسل من
الزوجني أوالد الهم مسلمون والهم يهود وال مسيحيون .وتلك هي الثمرة الطبيعية ملا نشأوا عليه من الرتبية غري
واضحة املعامل واملبادئ ،كما أهنا وليدة البيئة األسرية املزدوجة اليت عاشوا فيها .فكان طبيعيا أن ظهر يف هذه اآلونة
.األخرية أناس ذوو نظرة روحية غريبة إذ يرون أن األديان كلها على حق وال سبيل إىل التباغض والتناحر بني معتنقيها
حول هذا املوضوع يدور هذا البحث املتواضعكمحاولة لإلجابة على هذا السؤال اهلام .و هذا البحث حبث نوعي مكنتيب
يعتمد على مصادر من كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وكتب الفقه وأصوله واستقراء ما يف هذا التشريع
من املقاصد واملصاحل اليت ال خيلو منها شرع يف كتاب اهلل وال سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم باتفاق أهل العلم .كما
يعتمد على أحدث ما أنتجته عقول العصر من الرسائل والبحوث اليت حتمل يف طياهتا عصارة اجتهادات األفذاذ من
– العلماء املعاصرين أمثال الشيخ حممد الغزايل والشيخ حممد سعيد رمضان البوطي والشيخ وهبة الزحيلي والشيخ حممد
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وهلل احلمد واملنة – إىل أن القضية ليست إال قضية إباحة تقتضيها حكمة تربوية ربانية سامية ،أال وهي إظهار مساحة اإلسالم
ومقدرته الفائقة على التعايش السلمي مع اإلديان اإلخرى ،وبالتايل التقريب بني األديان السماوية الثالثة ،اإلسالم واليهودية
واملسيحية ،اليت نزلت من منبع واحد هو اهلل العلي احلكيم ،والقضاء على مظاهر العداء والتنافر والتناحر بني أتباعها ،بل
وحماولة استجالهبم بلطف وحكمة إىل هذا الدين احلنيف .ومع ذلك فشأنه شأن كل املباحات من حيث إنه إذا ظهر
.فيها من الضرر ما حيول دون حتقق ما أبيحت من أجله من املقاصد واملصاحل عادت حمرمة شرعا ،واهلل تعاىل أعلم وأحكم
علي الصابوين والشيخ يوسف القرضاوي وغريهم .وقد انتهيت من خالل البحث اجلاد والنظر املدقق
الكلمات المفاتيح :زواج املسلم – الكتابية – البيئة األسرية املزدوجة – التقريب بني األديان السماوية
التمهيد

حد ما أباحه اهلل ورسوله ،بل تعد َّْوه إىل ما هو محُ َّرم.
يقفوا عند ِّ
فقد نص اهلل سبحانه مبا ال يدع جماال للشك وال لإلجتهاد
حرمةَ زواج املسلمة برجل من غري املسلمني ،سواء كان
كتابيا (أي من مجلة أهل الكتاب ،وهم اليهود والنصارى)
أو غريه ،فقال خماطبا ألولياء أمور نساء املؤمنني ...« :وال
ِ
نكحوا املشركني حىت يؤمنوا ،ولعب ٌد مؤمن خري من م ْش ٍ
رك
تُ ُ
ٌ ٌ ُ
ولو أعجبكم »...اآلية .أي وال تُنكحوا  -أيها األولياء –
املشركني نساءَكم .والعجيب من األستاذ الدكتور نور خالص
 Paramadinaماجد ،هداه اهلل ،الرئيس السابق جلامعة
أحد زعماء املسلمني املرموقني يف أندونيسيا ،قد
جباكرتا و ُ
!زوج إحدى بناته برجل يهودي من أمريكا
َّ (Utomo
 .)2003ولعل له يف ذلك عذره وحنن ال ندري .وأقصى ،
ما عندنا أنه ال يوجد لذلك من الدليل ما يسيغه ،ال من
.قرآن وال سنة وال فتوى عامل يعترب بعلمه وفتواه ،واهلل أعلم

تدل اإلحصائيات اليت أجراها خرباء علم اإلجتماع مؤخرا
ِ
املختلفينْ َ يف الدِّين يف أندونيسيا أخذ
أن ُمعدَّل الزواج بني
يرتفع يوما بعد يوم بشكل ملحوظ .فقد أثبتت اإلحصائيات
أنه قد حدث فيما بني عامي  2005و  2012ما ال يقل
عن  282زجية ،وأن أكرب نسبة يف هذه الزجيات هي ما
بني املسلمني والربوتستانتيني ( 148زجية) ،مث يليه ما بني
املسلمني والكاثوليك ( 127زجية) ،مث ما بني املسلمني
) (Nurcholish،والكونفوشيوس (زجية واحدة
 .)2012وامللفت للنظر أن هناك ما ال يقل عن 1.109
أشخاص لديهم رغبة يف الزواج بفتيات غري مسلمات،
ولكن تحَُ ْول ُد ْو َن ذلك عدةُ عوامل ،منها ما هو ديين ،ومنها
ما يتعلق باهليئة الدينية ،ومنها ما يتعلق بالتقاليد العائلية،
.ومنها ما يتعلق بسياسة الدولة ،إضافة إىل البيئة أو اجملتمع

أما املسلم فيجوز يف حقه نكاح امرأة من أهل الكتاب فقط
ال غري ،وذلك بنص صريح أيضا من الكتاب احلكيم .قال
وطعام الذين أوتوا
الطيبات،
اهلل عز وجل« :ال�يَْوَم أ ُِح َّل لكم
ُ
ُ
ِ
ِ
املؤمنات
احملصنات من
وطعامكم ِحلٌّ هلم ،و
ُ
َ
الكتاب حلٌّ لكمُ ،
موهن
ت
ي
ت
�
آ
إذا
فبلكم
من
الكتاب
ا
و
أوت
الذين
من
احملصنات
و
َُْ َّ
ُ
َ
ِ
ِِ
ِ
َخ َدان »...اآلية
ذي أ ْ
غري مسافحني وال ُمتَّخ ْ
َ
.أجورهن محُْصنني َ
وحىت هذا النوع من الزواج َّ
فإن ِمن العلماء ِم ْن ِجْيل
الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني وأرضاهم َم ْن مينعه أو
يتحفَّظ عنه .فقد روى اإلمام الطربي عن حذيفة بن اليمان
رضي اهلل عنه أنه تزوج بامرأة يهودية ،فكتب عمر ابن
اخلطاب رضي اهلل عنه إليه أن طلِّ ْقها .فرد حذيفة قائال:
«أتزعم أهنا حرام؟» قال« :ال ،ولكين أخشى أن بتعاطى
).املسلمون امل ْوِمسات منهن (حممد بن جرير2001 ،
ُ

ويف نِ ٍ
البحث الذي أجراه األستاذ
طاق ضيِّق أثبت
ُ
الدكتور حممد هاشم مشهودي يف حمافظة برابالينقا أن الزواج
بني املختلفني يف الدين قد حدث يف هذه احملافظة عدة مرات،
إحداهن ما حدث بني ألفان براسيتيو حيندراوان (مسيحي)
من كراكسأن وراتيه وجيايانيت (مسلمة) من سورابايا .وقد مت
العقد بينهما على الطريقة املسيحية .كما حدث بني تشون
ليان خني (بوذي) من سيتوبندا وإندراوايت (مسيحية) من
باجاراكان ،وكان العقد على الطريقة البوذية .كما حدث
ِّي فيندانا وجيايا (مسلم من اجلالية الصينية) ولوسيانا
بني َغد ْ
() (Syamhudi، 2013).كاثوليكية من اجلالية نفسها
وهذا يعين أن أبناء هذا الدين قد قطعوا يف إنشاء عالقات
بعيدا لدرجة أهنم مل
شأوا ً
التز ُاوج مع أتباع أألديان األخرى ً
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الزواج -كما قال األستاذ فؤاد عبد اللطيف
ِ
النوع
السرطاوي – عالقة كونية ،ورابطة ربانية ،هبا َحفظ اهللُ َ
الناس بعضهم ببعض حىت ال �تَْف ُسد
من الزوال ،وهبا َدفَع اهلل َ
األرض .قال اهلل تعاىل« :سبحان الذي خلق األزواج كلها
مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون ».وقال:
«والذي خلق األزواج كلها وجعل لكم من الفلك واألنعام
بعضهم ببعض
الناس َ
ما تركبون ».وقال« :ولوال دفْ ُع اهلل َ
لكن اهلل ذو فضل على العاملني
».لفسدت األرض ،و َّ

كما وقف عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما من هذه القضية
موقفا أشد من موقف أبيه .فقد روى البخاري عن نافع أن ابن
عمر إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال« :إن اهلل حرم
املشركات على املؤمنني ،وال أعلم من اإلشراك شيئا أكرب من
)أن تقول املرأة رهبا عيسى ،وهو عبد من عباد اهلل (البخاري
وواضح من توجيه ابن عمر لرأيه أنه متسك بعموم اآلية  5من
سورة املائدة ورآى أن نساء أهل الكتاب داخلة يف مسمى
ِ
العتقاده َّن ألوهيةَ عَُزيْر عليه السالم يف اليهودية
املشركات
وألوهيةَ عيسى بن مرمي عليه السالم يف املسيحية .وأما عمر
هبن
فقد صرح بأنه مل يحُ ِّرْمهن ،ولكنه تحََفَّظ عن زواج املسلمني َّ
.لعلة �بً�يَّنَها ،وهي خوف أن بتعاطى املسلمون امل ْوِمسات منهن
ُ

الرجل حبليلته
فعالقة الزواج إذن ليست هي اليت تربُط
َ
واملرأةَ حبليلها ،ولكنها هي كل عالقة بني شي�ئًينْ متف َقي
يف النوع خمتل َفينْ يف اجلنس .وأما املتفقان يف اجلنس فال
تز ُاوج بينهما أبدا ،حىت املغناطيس جتد القطبني املختلفني
يتالصقان ويتجاذبان ،بينما املتحدان يف النوع يتنافران.
وكذلك الذرة إمنا تتولد من تزاوج اإللكرتون السالب
والربوتون املوجب .ومن هنا ندرك معىن قوله تعاىل:
»«.ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تتفكرون

وهاهنا سؤال هام يطرح نفسه ،وهو أنه إذا كان نكاح املسلم
للكتابية من شأنه أن جيَُّر إىل اجملتمع اإلسالمي بالويل والوبال
كما يراه عمر ،فلماذا مل حيرمه اهلل هنائيا؟ أو بتعبري أدق :كيف
جراء استقراء
ضرر باملسلمني؟ وقد ثبت من َّ
أباح اهلل أمراً فيه ٌ
علماء األصول لآليات القرآنية واألحاديث النبوية أن الشارع
احلكيم مل يشرع حكما إال ملصلحة يراعيها للعباد ،سواء كان
جلب منفعة أو درء مفسدة .وهل من املعقول أن يتفطَّن عُمر
ملا وراء هذا الزواج من مفاسد تعود على املسلمني مل يعلمها
طبعا ال ،ولكن يبقى السؤال كيف
اهلل؟ وال شك أن اجلواب ً
أباح اهلل ذلك وقد شهد الواقع وما زال يشهد أن هذا الزواج
يف أكثر احلاالت يعود على املسلمني بالضرر احملقق حيث
أوالد ال ُه ْم مسلمون وال ُه ْم يهود وال
يتناسل من الزوجني ٌ
مسيحيون ،وال غرو ،فإن ذلك مثرة طبيعية ملا نشأوا عليه
من الرتبية غري واضحة املعامل واملبادئ ،كما أهنا وليدة البيئة
املزد ِوجة اليت عاشوا فيها .فكان طبيعيا أن ظهر يف
األسرية َ
فريْون
هذه اآلونة األخرية أ ٌ
ُناس َذ ُوو نظرة غريبة جتاه األديانَ ،
.أن األديا َن كلَّها على حق وصواب وأهنا تأيت لصاحل البشرية

إذن ،فهناك فرق شاسع بني الزواج والنكاح .فالزواج
كما قلنا عالقة كونية ،ورابطة ربانية يف كل نوع من أنواع
خملوقات اهلل .أما النكاح فهو اقرتان زوجني ُمتّحدي النوع
خمتلفي اجلنس بعقد يرتتب عليه نشوء حقوق وواجبات
لكل منهما وملن يتأثر بالعقد من األصول والفروع.
وعلى هذا فالنكاح من خصوصيات البشر ،ألنه ال جيري
تكليف على األزواج من غري البشر ليتناكحوا ،وإمنا
يكفيهم الوطء ،وهذا ما حيرم على البشر إال ِ
بعقد نكاح
صحيح .فالنكاح هو العقد الذي مبقتضاه تتزاوج األزواج.
عقد زواج ،وإمنا هناك عقد نكاح
.فال يوجد إذن ُ
زوجا يف مثل قوله
نعم ،قد مسى اهلل حليلةَ الرجل أو حليل املرأة ً
تعاىل« :فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه ».وقولِه
قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل
تعاىل« :قد مسع اهلل َ
اهلل »...فنقول إمنا صح تسمية احلليل أواحلليلة زوجا ألن الكالم
ِ ٍ
اوج مت ِ
َّح َد ْي
يف سياق ذكر عالقة َح ْرث ،وذلك ال يتم إال بتز ِ ُ
النوع خمتل َفي اجلنس .ولذلك جرى اإلستعمال على تسمية
احلالئل أزواجا .ومع ذلك فال يسوغ أن يقال إن نشأة العالقة
.بينهما كان بِ َع ْق ِد زواج ،بل بعقد نكاح ،واهلل أعلم

حول هذا املوضوع يدور هذا البحث املتواضع إن شاء اهلل
كمحاولة لإلجابة على هذا السؤال اهلام .فإن كان الصواب
ِ
ب ،وعليه وعلى أياديه أشكره .وإنكان
فبإذن اهلل وتوفيقه أُصْي ُ
ِ
ِِ ِ
صر باعي ،ومنه أتوب إليه وأستغفره
...اخلطأ فلقلَّة زادي وق َ
ألمبحث
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ألمبحث الثاني :مقاصد الشريعة في النكاح

بدليل قوله تعاىل« :هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا».
وجود
إذا عرفت هذا عرفت أن بقاء األرض عامرةً يستلزم َ
اإلنسان حىت تنتهي مدةُ الدنيا .وهذا يستلزم التناسل ِ
وح ْف َظ
َ
خلق األرض وما فيها عبثا.
النوع اإلنساين حىت ال يكون ُ
فنتج من هذا أن عمار الكون متوقف على وجود اإلنسان،
).ووجوده متوقف على وجود النكاح (اجلرجاوي

املقاصد مجع م ْق ِ
مصدر
صد (بكسر الصاد)
َ
ُ
«أص ُل (ق ص د) ومواقعُها يف كالم
جين:
ص َد .قال ابن
ْ
قَ َ
العرب اإلعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحَْ َو الشيء ،على
ٍ
اعتدال كان ذلك أو جوٍر .هذا أصله يف احلقيقة ،وإن
كان يف بعض املواقع بقصد اإلستقامة دون امليل .أال ترى
العدل أخرى .فاإلعتزام
اجلور تارًة كما تقصد َ
أنك تقصد َ
).والتوجه شامل هلما مجيعا (أمحيدان2008 ،

النكاح
شرع اهللُ سبحانه
تلك هي احلكمة العظمى اليت َّ
َ
من أحلها .وهذه احلكمة تتضمن حكما أخرى هي
 –،كما قال اجلرجاوي – مبنزلة الفرع لألصل

أما يف اصطالح األصوليني فللمقاصد تعريفات كثرية ليس
يف الذي
هذا َّ
حمل تفصيلها ،ولكن أحسنها فيما نرى التعر ُ
قدمه العالمة الشيخ حممد الطاهر املعروف بابن عاشور يف
كتابه القيم املوسوم بــ مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حيث قال:
«مقاصد التشريع العامة هي املعاين واحلِ َكم امللحوظة يف مجيع
أحوال التشريع أو معظمها ،حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون
).يف نوع خاص من أحكام الشريعة (الطاهر 2001 :

منها :كثرة الذرية .فمىت كثرت الذرية سهل على بين
اإلنسان أداء مهمة عمارة األرض .فإن من األعمال ما
ال يقوم به إال اجلماعة .وهنا تظهر احلاجة إىل التكاثر
.والتناسل ،وال سبيل إىل ذلك إال النكاح والتزاوج
ومنها :اإلئتالف .فإن اإلنسان بطبعه ميال إىل التآلف بني
بين جنسه ،ووجود الزوجة مبعد للشعور بالوحشة غالبا،
عني على انتظام حال معيشته ،فضال عن
وم ٌ
ومفرج لكربتهُ ،
تدبري املنزل الذي هو أهم أركان انتظام املعيشة ،وقد قال
»...اهلل تعاىل« :وجعل منها زوجها ليسكن إليها

وقبل الشروع يف الكالم يف مقاصد النكاح جيدر
بنا اإلشارة إىل أن اهلل سبحانه �بَنىَ النكاح على قاعدتني
أساسيتني ،مها املودة والرمحة .وقد ذكر املفسرون فيهما أقواال
كثرية ،ولكن مدارها واحد ،هو حتقيق املصاحل املقصودة
من النكاح .وقد حدد الشارع احلكيم مو ٍ
اصفات للمرأة
اليت ميكن معها للرجل املسلم أن حيقق تلك املصاحل ،منها
ِ
ذات دين ،وهي أعلى نوعيات النساء
أن تكون ُم ْسلمةً َ
اللوايت مبقدورهن احملافظة على سالمة األسرة والعناية هبا ومبا
ينشأ عنها من الذرية واألموال والقرابة والتواصل واملصاهرة
وغري ذلك .وهذا معلوم ومفهوم من حرص رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم على احلث على اختيار ذات الدين فقال:
«فاظفر بذات الدين ،تربت يداك ».وعلى هذا األساس قال
الكاساين إن األصل أنه ال جيوز للمسلم نكاح الكافرة ،ألن
معاشرهتا مع قيام العداوة الدينية بينهما ليس من املمكن أن
.تأيت بالسكن واملودة الل َذيْ ِن مها قِوام مقاصد النكاح

وقال ابن عاشور يف معرض احلديث يف هذا املوضوع« :انتظام
أمر العائالت يف األمة أساس حضارتهِ ا و ِ
انتظام جامعتها .فلذلك
كان اإلعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشرية
كلها ،وكان ذلك من أول ما عُين يه اإلنسا ُن املدين يف إقامة
ظ األنساب من الشك
أصول مدنيته بإلهَْ ٍام إهلي روعي فيه حف ُ
ِ
انتساب نَ ْسله إليهكما قد أشرنا
َ
يف انتساهبا ،أعين أن �يُثْبت املرءُ
».إليه يف مبحث أنواع املصلحة املقصودة من التشريع
مث قال« :وال جرم أن األصل األصيل يف تشريع
العائلة هو إحكام آصرة النكاح ،مث إحكام آصرة
الصهر ،مث كيفيةُ احنالل ما
القرابة ،مث إحكام آصرة ِّ
».يقبل اإلحنالل من هذه األواصر الثالث

ومقاصد النكاح على وجه التفصيل كثرية .وجيدر بنا أن ننقل
يف هذا املضمار ما قاله الشيخ علي أمحد اجلرجاوي يف كتابه
حكمةُ التشريع وفلسفتُه« :اعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل قد
كل ما فيها له
خلق اإلنسان ل�يَْع ُمر هذه
األرض اليت َخلَق َّ
َ

مث أضف إىل ذلك املود َة والرمحةَ اللتني تنشآن غالبا  -إن مل
تكن بالضرورة  -من النكاح ،واللتني مها أساس سكن البال،
وطمأنينة القلب ،وسعادة احلياة الزوجية .ومن عجيب صنع
اهلل سبحانه أن املودةَ والرمحةَ الناشئتني من النكاح ال تنحصران
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فيما بني الزوجني فحسب ،بل يتعدَّيَاهنما إىل أقارهبما وعشائرمها
لعل اخلليفة هارون الرشيد مل
وإىل ما شاء اهلل من مدى .و َّ
تزوج امرأةً من آل
يكن ُمبالِغا حني قال – فيما أُثر عنه – ملا َّ
أبغض الناس
الزبري بن العوام رضي اهلل عنه« :كان ُ
آل الزبري َ
إيل
».إيل ،فلما َّ
ت منهم صاروا َّ
أحب الناس َّ
َّ
تزو ْج ُ

كما أشار اىل هذا القيد أمحد بن حيىي املرتضى رمحه اهلل يف البحر
ت
الزخار حيث قال« :ومن أجاز نكاح الكتابية فإمنا أراد إذا انتسبَ ْ
ّ
).إىل إسرائيل ،ومل تبدِّل ،ومل تفعل ما خيرم الذمة (حيىي
وقال البغوي من أهل احلديث رمحه اهلل يف شرح السنة« :فأما
اليهود والنصارى فمن كان منهم من نسل بين اسرائيل فأمجعوا
على حل مناكحتهم وذبائحهم لقول اهلل عز وجل « :وطعام
الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم واحملصنات
من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
« فأما من دخل يف دينهم من غريهم من املشركني نُ ِظَر :إ ْن
دخلوا فيه قبل النسخ وقبل التبديل �يَُقُّرْون باجلزية ،ويف ِحل
اختالف ،فأصح األقوال ِحلُّها .وإن
مناكحتهم وذبائحهم
ٌ
دخلوا فيه بعد النسخ أو بعد التبديل فال �يَُقُّرون باجلزية وال
حتل مناكحتهم وذبائحهم .ومن شككنا يف أمرهم أهنم دخلوا
تؤخذ منهم اجلزيةُ،
فيه بعد النسخ أو بعد التبديل أو قبله َ
ذبائحهم (البغوي1979 ،
).وال حتل مناكحتهم وال ُ

المبحثالثالث:إباحةمناكحةأهل ِ
الك ِ
تابوالحكمةفيذلك
املطلب

األول:

من

هم

أهل

الكتاب؟

قبل احلديث يف احلكمة يف ذلك يقتضي بنا املقام
أن نحُ دد أوال إىل أن لفظ «أهل الكتاب» قد ورد ذكره يف
القرآن الكرمي ويف السنة املطهرة للداللة على اليهود والنصارى
متييزا هلم عن َعبَدة األوثان .وذلك ألن هلم ُكتبًا منزلة ،هي
التوراة والزبور واإلجنيل .قال الشيخ مصطفى الزرقا« :وهم
وإن كانوا يتناقلوهنا مبدَّلةً إال أن اعرتافهم هبا جيعل هلم مكانا
ممتازا بالنسبة لعبدة األوثان (الزرقا) .وهنا سؤال يطرح نفسه،
هو :هل العربة يف حل طعامهم ونسائهم مبن كانوا يدينون
بالكتاب (كالتوراة واالجنيل) كيفما كان كتاهبم ومهما كانت
أحواهلم وأنساهبم أَِم العربةُ باتِّباع الكتاب قبل التحريف
والتبديل وبأهله األصليني كاالسرائيليني من اليهود (رشيد)
.؟ وللعلماء يف اجلواب على هذا السؤال أقوال

وقُصارى القول أن هذه املسألة حمل اختالف بني العلماء.
ولعل أوىل األقوال بالصواب – فيما نرى – هو القول األول،
ألنه لو َسلَّ ْمنا أن الذين تحَِ ُّل ذبائحهم ومناكحتهم من
ونصارى ما قبل التبديل ملا كان هلذا
يهود
أهل الكتاب هم ُ
َ
التشريع معنىً  ،ألن التبديل كان قد سبق نزول شريعة اإلسالم
بقرون ِطوال .فشريعة اإلسالم نزلت وما بقي من دين اليهود
والنصارى إال ما هو مبدَّل .ولنا على ذلك شواهد من آيات
القرآن احلكيم وأحاديث الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم
نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر قول اهلل سبحانه:
«قل يا أهل الكتاب ال �تَ ْغلُوا يف دينكم غري احلق وال تتبعوا
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء
السبيل ».وقال بصراحة سافرة « ...وال تقولوا ثالثة»...
ونص على كفرهم مبا ال يقبل التأويل فقال« :لقد كفر الذين
قالوا إن اهلل ثالث ثالثة ».وقال تعاىل« :لقد كفر الذين قالوا
إن اهلل هو املسيح ابن مرمي ».وقال تعاىل« :وقالت اليهود
عُز ٌير ابن اهلل ،وقالت النصارى املسيح ابن اهلل .ذلك قوهلم
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ،قاتلهم اهلل أىن
يؤفكون ».وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم« :ما حدَّثكم
صدِّقوهم وال تكذبوهم وقولوا آمنّا .فإن
أهل الكتاب فال تُ َ
ُ
».كان باطال مل تصدقوه ،وإن كان حقا مل تكذبوه

أهل الكتاب
يقول ابن قدامه املقدسي رمحه اهلل يف املغين« :و ُ
حكمهم هم أهل التوراة واالجنيل ،قال تعاىل« :أن
الذين هذا ُ
تقولوا إمنا أُن ِزل الكتاب على طائفتني من قبلنا» .فأهل التوراة
اليهود والسامرة .وأهل االجنيل النصارى ومن وافقهم يف أصل
ُ
).دينهم من ا ِإل�فَْرنْج واأل َْرَمن وغريهم (املغين 1981 ،
أهل الكتاب باليهود
ويقيد النووي رمحه اهلل يف اجملموع َ
وم ْن دخل يف دينهم قبل التبديل ،فيقول« :ومن
والنصارى َ
دخل يف دين اليهود والنصارى بعد التبديل ال جيوز للمسلم
ائرهم و ال أن يطأ إِماءَهم مبلك اليمني ألهنم
ان ينكح حر َ
وم ْن
دخلوا يف دي ٍن باطل .فهم كمن ارتد من املسلمنيَ .
دخل منهم وال �يُْعلَم أهنم دخلوا قبل التبديل أو بعده،
كنصارى العرب ،وهم �تَنُوخ ،وبنو تغلب ،و�بَْهراء ،مل
نكاح حرائرهم وال وطءُ إمائهم مبلك اليمني ألن
يحَِ َّل
ُ
.األصل يف الفروج احلَظُْر ،فال تُستباح مع الشك
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فهذه نصوص صرحية بأن القرآن نزل وعقيدةُ ِ
ألوهية عُزي ٍر عند
اليهود و ِ
ألوهية عيسى عند النصارى قد �تَ�بَْل َورت وأصبحت
حقيقة راسخة ال تتزعزع .فإذا كانت اإلباحة حمصورة يف
يع
كتابيات ما قبل التبديل ،فكيف يتجاوب هذا التشر ُ
إ َذ ْن مع الواقع الذي نزل فيه؟ وماذا ينفع املسلمني من هذا
التشريع الذي قد فقد صالحيته للنزول على أرض الواقع؟

أهل الكتاب بالذات بإباحة
الكتاب؟ وملاذا
َّ
خص اهللُ َ
مناكحتهم دون سائر ملل الكفر األخرى؟ واإلجابة على
هذا السؤال يقتضي منَّا َس ْرَد األطوار التارخيية اليت كان يتَ َد َّرج
يع األحكام اخلاصة بنكاح الكوافر حبيث يتجلى
فيها تشر ُ
من خالهلا ال�بُْعد التارخيي للتشريع يف كل طور من أطواره وما
 (fatwa.islamweb.net)،يكمن من وراءه من ِح َكم
كم نكاح الكتابية باملراحل الثالث التالية
:فنقولَّ :
مر ُح ُ

أضف إىل ذلك أن اهلل سبحانه كثريا ما ذكر أهل الكتاب
واملشركني على أهنما صنفان خمتلفان ،وذلك بأن عطف
أحدمها على اآلخر بالواو .ومعلوم يف اللغة أن العطف بالواو
يقتضي املغايرة .وكمثال لذلك نذكر قوله تعاىل« :ما يود
ينزل عليكم
الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن َّ
بلون يف أموالكم
من خري من ربكم ».وقوله تعاىل« :لتُ ُ
وأنفسكم ولتسمعُن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن
الذين أشركوا أذى كثريا ».وقوله تعاىل« :إن الذين كفروا
».من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها

·
املرحلة األوىل ابتدأت منذ بداية الدعوة إىل صلح
ت من اهلجرة .ففي هذه املرحلة أُقَِّر
احلديبية يف سنة ِس ٍّ
املسلمون على أنكحتهم .فكان من املسلمني من مل تؤمن
زوجته وبقيت على دين آيائها ،وكان من املسلمات من مل
يؤمن زوجها ،فأُقُِّرْوا على ذلك .واحلكمة من هذا اإلقرار أهنا
كانت مرحلة ابتداء الدعوة يف ٍ
قوم مل تكن هلم معرفةٌ سابقة
هبا ،ومنها :أن السلطان يف مكة كان بِيَ ِد أئمة الكفر .وأما
قبل احلديبية فلم تزل يف بدايته
سلطا ُن املسلمنيِيف املدينة فيما َ
وحباجة إىل زيادة تثبيت .ومنها :أن تفاصيل عالقة املسلم
بعد .صحيح أن والية القلب بني
بالكافر مل تكن قد متت ُ
املؤمن والكافر قد قُ ِطعت منذ أوائل مراحل الدعوة اإلسالمية
يف مكة .إال َّ
أن قَطْ َع مظاه ِر الوالية واألسباب املؤدية إليها
.إمنا يكون على التدريج ،وحبسب ما يمُِ ِّكن اهلل عز وجل

فهذه اآليات مجيعا عُ ِطف فيها املشركون على أهل
الكتاب ،األمر الذي يدل داللة واضحة على أهنما صنفان
خمتلفان على ما يقتضيه العطف بالواو .وهذا التفريق سببه
 كما قال الكاساين  -أن أهل الكتاب وإن كانوا مشركنيعلى احلقيقة إال أن اسم الشرك يف متعارف الناس يطلق
على املشركني من غري أهل الكتاب .ومن هنا فإذا ورد
لفظ الشرك يف لسان الشارع مطلقا فال ينصرف إىل أهل
.الكتاب ،وإن صح لغة يف طائفة ،بل وطوائف ،منهم

·
املرحلة الثانية ابتدأت يف السنة السادسة من اهلجرة،
صلح احلديبية ،وامتدت إىل نزول بعض آيات
وهي َسنَةُ ُ
سورة املائدة يف حجة الوداع يف سنة عش ٍر من اهلجرة.
نكاح كل كافرة أو مشركة ،ال فرق
ويف هذه املرحلة ُحِّرم ُ
ِ
ِ
ص ِم
(وال تمُْس ُكوا بِع َ
يف ذلك بني كتابية ووثنية .قال تعاىلَ :
).الْ َكوافِ ِر) .وقال تعاىل( :وال �تْن ِكحوا الْم ْش ِرَك ِ
ات َحتىَّ �يُْؤِم َّن
َ َ ُ ُ
َ

يهود ونصارى زمانِنا هذا داخلون
ومن هنا
نطمئن إىل القول بأن َ
ّ
ونكاح
يف مسمى أهل الكتاب الذين حيل أكل ذبائحهم
ُ
نسائهم .فقد نص اهلل عز وجل على ذلك يف كتابه احلكيم
َّ ِ
ِ
ِ
اب
فقال« :الْ�يَْوَم أُح َّل لَ ُك ُم الطَّيِّبَ ُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ات َوطَ َع ُام الذ َ
ِحلٌّ لَ ُكم وطَعام ُكم ِحلٌّ لهَ م والْمحصنَات ِمن الْمؤِمنَ ِ
ات
ُْ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ
ْ َ َُ ْ
ِ
والْمحصن ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
وه َّن
َ ُ ْ ََ ُ
اب م ْن �قَْبل ُك ْم إ َذا آ�تَْيتُ ُم ُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ات م َن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َخ َدان َوَم ْن
ني َوال ُمتَّخذي أ ْ
ني َغ�يَْر ُم َسافح َ
ُج َورُه َّن محُْصن َ
أُ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
يِ
ين
».يَ ْك ُف ْر ب أْالميَان �فََق ْد َحب َط َع َملُهُ َوُه َو ف الآْ خَرة م َن الخَْاس ِر َ

واحلكمة من حترمي نكاح كل كافرة مبا فيها الكتابية أن تلك
املرحلة كانت مرحلةَ ِ
بناء سلطان اإلسالم يف املدينة ،وهذا
يقتضي تربية الصحابة رضوان اهلل عليهم على معرفة مجيع
أوجه الوالية وأسباهبا وقطعها مجيعاً بينهم وبني ملل الكفر.
فكان يخُْشى أن يكون نكاح الكتابية ذريعة إىل مواالة الكفار،
ألن مظاهر الوالية وأسباهبامل تكن قد قُطعت كلها يف ذلك
الوقت .وهذا يناسب مْن َع نكاح الكتابية ،ألن نكاحها قد
يكون مانعاً من ُّ
التوغل يف قطع أوجه الوالية ،وأيضاً عقد
بعد .وهذه
اجلزية ،وشرو ُط عقد الذمة مل تكن قد شرعت ُ

املطلب الثاين :احلكمة يف إباحة مناكحة أهل الكتاب
واآلن لنتساءل :ما احلكمة يف إباحة نكاح نساء أهل
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الشروط تسد الذرائع إىل املواالة يف حالة نكاح الكتابية .فلما
عمل هبا يف تلك املرحلة كان املناسب حترمي نكاح
مل يكن يُ َ
.الكتابية ألجل التوغل يف قطع الوالية بني املؤمنني والكافرين

موقف عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهلل من نكاح الكتابيات
ومع وضوح اآلية  5من سورة املائدة اليت نصت
على جواز نكاح الكتابيات ،ومع ما ذكرناها من املقاصد
واحلِ َكم الكامنة وراء هذا التشريع ،جند أمري املؤمنني
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يقف من هذا الزواج
أشد منه موقف ابنِه ِ
موقف التحفظ .و ُّ
عبد اهلل رضي اهلل
ُ
عنه إذ أثر عنه أنه قال حبرمتها .وفيما يلي نذكر موقف
.كل من الصحابيني اجلليلني بشيء من التفصيل
املطلب

األول:

موقف

عمر

بن

·
املرحلة الثالثة ابتدأت من سنة حجة الوداع،
وهي سنة عشر من اهلجرة ،وفيها أ ُِحل نكاح احملصنات
من أهل الكتاب ،وبقي سائر الكوافر على التحرمي .قال
َّ ِ
ِ
ين أُوتُوا
اهلل تعاىل« :الْ�يَْوَم أُح َّل لَ ُك ُم الطَّيِّبَ ُ
ات َوطَ َع ُام الذ َ
ِ
الْ ِكتَ ِ
ات ِم َن
صنَ ُ
اب حلٌّ لَ ُك ْم َوطَ َع ُام ُك ْم حلٌّ لهَُ ْم َوالْ ُم ْح َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اب م ْن �قَْبل ُك ْم
صنَ ُ
الْ ُم ْؤمنَات َوالْ ُم ْح َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ات م َن الذ َ
صنِني َغ�ير مسافِ ِحني وال مت ِ
ِ
َّخ ِذي
إِ َذا آ�تَْيتُ ُم ُ
ُج َورُه َّن محُْ َ َْ ُ َ َ َ ُ
وه َّن أ ُ
الميَ ِ
َخ َد ٍان ومن ي ْك ُفر بِ أِْ
ان �فََق ْد َحبِ َط َع َملُهُ َوُه َو يِف الآْ ِخَرِة
أ ْ ََ ْ َ ْ
ِ
ِ
ين ».قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل يف معرض
م َن الخَْاس ِر َ
تفسريه لآلية  221من سورة البقرة« :قالت طائفة :حرم
اهلل نكاح املشركات يف سورة البقرة ،مث نَ َسخ من هذه اجلملة
فأحلَّهن يف سورة املائدة .وروي هذا
نساءَ أهل الكتابَ ،
القول عن ابن عباس ،وبه قال مالك بن أنس ،وسفيان
)الثوري ،وعبد الرمحن بن عمر ،واألوزاعي (القرطيب2001 ،

اخلطاب

جند موقف عمر بن اخلطاب من هذا الزواج مرويا بوضوح يف عديد
.منكتب احلديث .وفيما يلي ذكر بعض الروايات يف هذا الصدد
روى أبو عبيد القاسم بن اَّ
سلم يف الناسخ واملنسوخ بسنده عن
تزوج ُح َذيفة يهوديةً باملدائن .فكتب
شقيق بن سلمة قال َّ :
إليه عُمر رضي اهلل عنه أ ْن َخ ِّل سبيلَها .فكتب إليه حذيفةُ:
«أحر ٌام هي؟» فكتب إليه عمر« :ال ،ولكن أخاف أن تُواقعوا
.املومسات منهن (أبو عبيد) ».قال أبو عبيد :يعين :العواهر

وإمنا أبيح نكاح الكتابيات يف آخر األمر ألن املسلمني
قد وصلوا إىل الغاية يف قطع أوجه الوالية بينهم وبني
الكافرين .فال ضرر على املسلم يف نكاح الكتابية ،وهو
ال يحَِ ل أن يَ ْس ُكن معهم ،وال أن يبدأهم بالسالم ،وال أن
�يَتَشبَّه هبم ،وال أن يتخذهم بطانة ووليجة وأولياء .فمثل
هذا النكاح ال يضر املسلم يف الغالب ،فجانب الضرر
ٍ
مصلحة للطرف
على عقيدة املسلم مأمون مع ما فيه من
اآلخر ،وهي أن �يُْبعِد الكتابيات عن ملة الكفر ،ويمَ نعهن
إسالم
من إظهار الكفر يف بيوت أزواجهن ،و�يَْف ِرض عليهن
َ
األبناء والبنات من األزواج املسلمني ،مع ما أوجبه اهلل على
األزواج املسلمني من إحسان عشرهتن ومعاملتهن باملعروف،
.فيكون هذا وسيلة الستدراجهن وأقربائهن إىل اإلسالم

معمر عن قتادة أن حذيفة نكح
وروى عبد الرزاق عن َّ
يهوديةً زمن عمر ،فقال عمر« :طلِّ ْقها ،فإهنا مجرة ».قال:
«أحر ٌام؟» قال« :ال ».قال (أي الراوي) :فلم يطلقها
).حذيفةُ لقوله ،حىت إذا كان بعد ذلك طلَّ َقها (عبد الرزاق
ت عن سعيد بن
وروى عبد الرزاق عن بن ُجريج قال :أ ْ
ُخبرِ ُ
املسيب أن عمر بن اخلطاب كتب إىل حذيفة بن اليمان وهو
بالكوفة ،ونكح امرأة من أهل الكتاب ،فكتب أن «فا ِرقْها،
فإنك بأرض اجملوس ،وإين أخشى أن يقول اجلاهل :قد
تزوج صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كافرًة ،وجيهل
َّ
ففارقَها
.الرخصةَ اليت كانت من اهلل ،فيتزوجوا نساءَ اجملوسَ ».
وروى أبو عبيد عن ابن شهاب قال  :بلغنا أن عبد اهلل بن
قارظ تزوج يف والية عمر بن اخلطاب امرأة من أهل الكتاب،
فولدت له خالد بن عبد اهلل ،مث قال له َعمر رضي اهلل عنه:
“.تنزه عنها و ِ
وتزو َج مسلمة
انك ْح امرأةً مسلمة ”.قال :فطلَّ َقها َّ
َّ ْ

باحلل دون
ومن احلكم أيضاً يف ختصيص نساء أهل الكتاب ِّ
إجياد أرضية مشرتكة ببيننا وبينهم من اإلميان
َّ
غريهن من الكوافر ُ
باهلل وبرسله وكتبه على وجه اإلمجال .فكان هذا عامالً ِّ
حمفزاً
.لدعوهتم إىل اإلسالم ،ليتبني هلم اهلدى فيما ضلوا فيه ،واهلل أعلم

سيدنا
فيتحصل من جمموع هذه الروايات أن العِلَّة اليت طلب ُ

:المبحث الثالث
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عمر رضي اهلل عنه من أجلها من هؤآلء الصحابة أن يطلقوا
:زوجاهتم الكتابيات تتمثل يف األمور اخلمسة اآلتية ،وهي

ونعتقد أنه مل يكن خفيا على صحايب جليل وعامل
من علماء الصحابة مثل ابن عمر رضي اهلل عنهم أمجعني
أن أهل الكتاب واملشركني صنفان خمتلفان كما تقتضيه
عبارات الكتاب والسنة وإن كان يف عقيدة أهل الكتاب
من الشركيات ما ال خيفى كما قد فصلنا القول يف ذلك،
ينكب املسلمون على
ولكن ابن عمر كشأن أبيه كره أن
َّ
الزواج بالكتابيات ملا قد يرتتب عليه من أضرار اجتماعية
وضياع األوالد
هبن،
ِ
ال تحُ مد عقباها ،مثل فتنة األزواج َّ
ِ
ونشوء ظاهرة العُنوسة
بني أبوين خمتلفني يف الدين،
لدى نساء املسلمني وما إىل ذلك ،ويف ذلك من الضرر
.والفساد يف اجملتمع املسلم ما ال خيفى على كل ذي بصرية

1.
خالبة
األعاجم
نساء
يف
أن
.وخداعا ،وأن عُمر خشي على املسلمني منه
.أن

3.
أن عمر خاف أن يقتدي املسلمون هبؤآلء
الصحابة الذين تزوجوا بالكتابيات ،فيختاروا نساء
.أهل الذمة جلماهلن ،وكفى بذلك فتنة لنساء املسلمني
ِ
املومسات
أن عمر خاف ان يتعاطى املسلمون
4.
(أي العاهرات) منهن ،وقد حدد اهلل للكتابية اليت
احملصنات ،أي العفيفات،
أبيح نكاحها أن تكون من َ
يؤمن من الزنا
.والنساء الاليت يف مثل دينهن ال
َّ

قال الشيخ حممد علي الصابوين رمحه اهلل« :لعل ابن عمر
كره الزواج بالكتابيات ومنع منه خشيةً على الزوج أو
على األوالد من الفتنة .فإن احلياة الزوجية تدعو إىل
احملبة ،ورمبا قَ ِويَت احملبةُ فصارت سببا إىل ميل الزوج إىل
دينها .واألوالد مييلون إىل أمهم أكثر ،فرمبا كان هذا سببا
يف تأثرهم بدين النصرانية أو اليهودية ،فيكون هذا الزواج
خطرا على األوالد .فإذا كان هناك خطر على األوالد من
التنصر فيكون الزواج قطعا حمرما .وإذا مل يكن هناك خطر،
».أو كان هناك طمع يف إسالمها ،فال وجه للقول بالتحرمي

5.
أن عمر خشى أن يقول اجلاهل «تزوج
صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بكافرة»،
وهو جيهل الرخصة اليت كانت من اهلل عز وجل،
ِ
اجملوس وسائر ِِملَ ِل الكفر األخرى
.فيتزوج الناس نساء
توص ٌل اىل
وال شك أن مجيع هذه األمور إما حرام ،أو ُّ
.احلرام ،وعلى املرء أن يتوخى احلذر من هذا وذاك

وقال معلقا على ما صنع عمر يف هذا الصدد:
«رحم اهلل عمر ،فقد كان ينظر إىل مصاحل املسلمني،
ويسوسهم بالنظر واملصلحة .وما أحوجنا إىل مثل
).هذه السياسة احلكيمة (الصابوين2008( ،

املطلب

ونعود إىل السؤال الذي قدمناه يف أول هذا البحث ،وهو
أنه إذا كان زواج املسلم بالكتابية هبذه الدرجة من اخلطر
احلد من استشرائه بني املسلمني ،
الذي دفع عمر إىل ِّ
فلماذا مل حيرمه اهلل هنائيا؟ أو بتعبري أدق :كيف أباح اهلل أمراً
ضرر باملسلمني؟ وهذا أوان الشروع يف اإلجابة عليه
.فيه ٌ
:المبحث الرابع
الزواج

بالكتابية

بين

اإلباحة

املرأة

الكتابية

جمَْرة

أو

خمَْرة

2.

والتحريم

من احلقائق املسلم هبا تارخييا أن اليهودية والنصرانية شقيقتا
اإلسالم مبعىن أن هؤالء الثالثة نابعة من مصدر واحد ،هو
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الثاين:

موقف

عبد

اهلل

بن

عمر

روى البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي اهلل عنه
كان إذا ُسئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال« :إن اهلل
حرم املشركات على املؤمنني ،وال أعلم من اإلشراك شيئا
».أكرب من أن تقول املرأة رهبا عيسى ،وهو عبد من عباد اهلل
وواضح من قوله «إن اهلل حرم املشركات على
املؤمنني »...أنه متسك بعموم اآلية  5من سورة املائدة
حيث قال اهلل عز وجل« :وال تنكحوا املشركات حىت
يؤمن ،وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم»،
َّ
ورآى أن نساء أهل الكتاب داخلة يف مسمى املشركات
ملا يف دينهن من شركيات جلية مثل عقيدة ألوهيةَ عَُزيْر
.عليه السالم يف اليهودية وعقيدة الثالوث يف املسيحية
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يف الدفاع عن حقوق رعاياه .فليس كل ما كان سائغاً يف
).وقت يكون سائغاً يف وقت آخر (املصدر السابق2009 ،

اهلل العزيز احلكيم .وهذه رابطة مقدسة جتمع بني األديان
الثالثة حتت اسم «األديان السماوية ».ومن هنا كان طبيعيا
أن جعل اإلسالم يف عالقته اإلجتماعية مع شقيقتيه بعض
اإلمتيازات اليت ال توجد يف عالقته مع األديان األخرى
مثل اهلندوكية والبوذية .ومن مظاهر هذا اإلمتياز فتح باب
التعامل اإلجيايب البنّاء معهم بإحالل طعامهم ومناكحتهم
للمسلمني .ومع ذلك فإن عالقة كهذه  ،جبانب ما فيها
من منافع وآثار إجيابية تعود على األمة أقرادا ومجاعات
كما بيناه يف املطلب الثاين من املبحث الثالث ،فيها أيضا
مآخذ وأضرار ينبغي األخ ُذ جبانب احلذر منها .ولذلك وضع
.اإلسالم للزواج من الكتابيات حدودا وشروطا جيب التقيد هبا

ومنها أنه ليس من املستبعد أن تتخذ الزوجة الكتابية
التنصر
إجراءات وترتيبات حلمل ولدها على ال�تََه ُّود أو
ُّ
على حسب دينها أو تأخذ الولد من أبيه عنوة لترُ بِّيه كما
تشاء أو تسلمه إىل ما تريد من دور التعليم كما حصل
لكثري من أوالد املسلمني ،والعياذ باهلل .قال ابن جرير
الطربي يف معرض الكالم عن الشروط« :أن تكون مبوضع
الناكح فيه على ولده أن يجُ رب على الكفر
».ال يخَ اف
ُ

الكتابيات

ومن هنا فليس من املغاالة يف شيء إذا قلنا إن نكاح الكتابيات
إسالم الزوجة
يف هذا الزمان ال خيلو من ضرر إال أن �يَْتبَع ذلك ُ
مع حسن إسالمها .فمن أضراره :فقدان الزوج املسلم الوالية
على زوجته وأوالده ،خصوصا إذا عاشوا يف بلد من بالد
الكفار يف ظل القوانني اجلائرة اليت ال تعرتف حبال بواليةَ املسلم
على زوجته وأوالده .وإذا ما خرجت املرأة من بيت زوجها
هدمته وأخذت أوالدها بقوة قانون بلدها ،أو بإعانة سفاراهتا
.يف كافة البالد ،مما قد يؤدي إىل ضياع األوالد ،ال مسح اهلل

املطلب

األول:

َضرار
أْ

الزواج

من

قبل احلديث يف أضرار الزواج من الكتابيات ينبغي بنا أن
نشري إىل بعض الفروق بني حال الكتابيات يف البيت املسلم
يف هذا العصر وبني حاهلن يف عصر احلضارة اإلسالمية.
يقول األستاذ فهد بن سامل بامهام إن واقع الزوجة الكتابية إذا
عاشت يف ظل زوج مسلم ٍ
ملتزم باإلسالم ،وحتت سلطان
جمتم ٍع مسلم مستمسك بشرائع اإلسالم -كما كان يف عهد
حضارة اإلسالم  -تصبح الزوجةُ يف َد ْور املتأثِّر ال املؤثر.
اعتقادا وعمالً  .فإذا
فاملتوقَّع منها أن تدخل يف اإلسالم
ً
اعتقادا وعمالً  -وهذا حقها ،إذ ال إكراه يف
مل تدخل فيه
ً
الدين  -فإهنا تدخل يف اإلسالم من حيث هو تقاليد وآداب
اجتماعية  .ومعىن هذا أهنا تذوب داخل اجملتمع اإلسالمي
سلوكيًا إ ْن مل تذب فيه عقائديًا .وهبذا ال خيشى منها أن تؤثر
على الزوج أو على األوالد ،ألن سلطان اجملتمع اإلسالمي
.من حوهلا أقوى وأعظم من أي حماولة منها لو حدثت

ومنها نشوء ظاهرة العُنوسة يف بنات املسلمني.
وال خيفى ما وراء هذه الظاهرة من آثار ،ابتداءً من
ومرورا بانتشار بيوت الدعارة ،وانتهاء إىل
كثرة الزناُ ،
.استشراء مرض األيدز واألمربض اجلنسية األخرى
مما سبق عرفنا مدى عظم اخلطر والضرر الذي يرتتب على
زواج املسلم بالكتابية يف هذا الزمان ،سواءكان يف بلد من بالد
اإلسالم أو بالد الكفر  .والعجيب من عمر رضي اهلل عنه أنه
أدرك ذلككله وهو يف زمان مثل زمانه �قرب ٍ
عهد برسول اهلل صلى
ُْ َ
متس ًكا بتعاليم اإلسالم ،فما بالك هبذا الزمان؟
اهلل عليه وسلم و ُّ

كما أن قوة الزوج عاد ًة يف ذلك الزمان  ،وغريتَه على دينه،
وحرصه على حسن تنشئة أوالده ،وسالمة عقيدهتم ،وواليتَه
َ
الكاملةَ على عائلته ،يُفقد الزوجةَ القدرة على أن تؤثر يف األوالد
تأثريا يتناىف مع خط اإلسالم .أما اآلن فهو إن تزوجها يف بلدها
ً
يف الغرب كان حمكوماً بقوانينهم اجلائرة ،وال يعرتفون بوالية
املسلم على زوجته وأوالده ،وكان للمرأة احلق يف أخذ أوالدها
مىت شاءت بقوة القانون .وإن تزوجها يف بلد من بالد املسلمني
ضعف
مل يَ ْسلَم من ضغط سفارة بلدها .وال خيفى عليك
ُ
األمة وتشتُّتها وختل ُفها مقابل ِ
قوة الغرب و ِ
اجتماعه واستماتتِه
ُ
ُ َ

وإذا كان األمر هبذه الدرجة من اخلطر والضرر باجملتمع
واألسرة واألوالد ،أفهل كان عمر مغاليا إذ أعرب حلذيفة
وعبد اهلل بن قارظ رضي اهلل عنهم أمجعني عن خماوفه جتاه
هذا اخلطر امل ْدقِع وأحلَّ عليهما أن خيليا سبيل زوجتيهما
ُ
عمر ربَّه إذ هنى
اليهوديتني؟ وهل يستقيم أن يقال خالَ َ
ف ُ
عن شيء قد أباحه اهلل؟ نعتقد أن اجلواب ال ،وأن القضية
جترؤ على اهلل ،ألن هذا التشريع (أعين تشريع
ليست قضية ُّ
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وتقاريرهم وإحصاءاهتم ِ
أنفسهم .وما نسميه حنن البكارةَ والعفةَ
واإلحصا َن والشرف وحنو ذلك ليس له أية قيمة اجتماعية
عندهم ،والفتاة اليت ال صديق هلا تُعيرَّ من أتراهبا ،بل من
كم الشارع معلق باإلحصان.
أهلها وأقرب الناس إليهاُ ،
وح ُ
.فال حيل للمسلم الزواج منها حىت يتحقق من ذلك
 .3نص بعض أهل العلم على اشرتاط أن ال تكون َح ْربية
م ِ
عادية لإلسالم ،محُ ا ِربة له .وقد يدخل يف ذلك َم ْن تتبىن يف
ُ
حرب اإلسالم أو معادا َة بلد من بالد املسلمني .وقد
اءها
ر
آ
َ
جاء هذا عن ابن عباس فقال رضي اهلل عنه :من نساء أهل
الكتاب من حيل لنا ،ومنهم من ال حيل لنا  .مث قرأ« :قَاتِلُواْ
الَّ ِذين الَ �ي ْؤِمنُو َن بِاللّ ِه والَ بِالْ�يوِم ِ
اآلخ ِر َوالَ يحَُِّرُمو َن َما َحَّرَم
َ ُ
َ َْ
اللّه ورسولُه والَ ي ِدينو َن ِ
ال ِّق ِمن الَّ ِذين أُوتُواْ الْ َِ
اب َحت
ت
ك
ين
د
حْ
ُ ََ ُ ُ َ َ ُ
َ
َ َ َ َ
ٍ
ِ
ِ
صاغ ُرْو َن ».قال :فمن أعطى اجلزية
�يُْعطُواْ الجْ ْزيَةَ َع ْن يَد َوُه ْم َ
حل لنا نساؤه ،ومن مل يعط اجلزية مل حيل لنا نساؤه .وقد ذُكر
هذا القول إلبراهيم النخعي  -أحد فقهاء الكوفة وأئمتها -
الشيخ القرضاوي حفظه اهلل
.فأعجبه .ورجحه من املعاصرين ُ
ضرر حمقق أو مرجح ،فإن
 .4أال يكون يف ذلك فتنةٌ وال ٌ
استعمال املباحات كلها مقيد بعدم الضرر .فإذا تبني أن
ِ
عاما  ،أو ضررا خاصا
منعا ًّ
يف استعماهلا ضررا عاما ُمن ْ
عت ً
خاصا وكلما عظُم الضرر تأكد املنع والتحرمي،
منعت منعا ًّ
».وقد قال صلى اهلل عليه وسلم« :ال ضرر وال ضرار

الزواج بالكتابية) ال يعدو كونه إباحةً ال أمرا ،ال أمر ٍ
إجياب
َ
ً
وال أمر ن ْد ٍ
ب ،وتعاطي املباحات كلِّها مقيَّد بعدم الضرر .
َ
ِ
عاما  ،أو
منعا ًّ
فإذا تبني أن يف تعاطيها ضررا عاما ُمن ْ
عت ً
الضرر َّ
املنع
ضررا خاصا منعت منعا ًّ
تأكد ُ
خاصا ،وكلما َعظُم ُ
والتحرميُ وهكذا كما هو مقرر يف حمله من علم أصول الفقه
ضَرَر َوالَ ِضَر َار
».استنادا إىل قوله صلى اهلل عليه وسلم « :الَ َ
هذا من جانب .ومن جانب آخر فإن عمر قد قال
بصراحة ال مرية فيها إنه مل يحُ ِّرمه ،وإمنا خاف على
األمة من موقع قيادته ومسؤوليته من أخطار ومفاسد
متس كرامتها .وهذا هو القاسم املشرتك الذي يلتقي
.فيه إباحة اهلل سبحانه وهني عمر رضي اهلل عنه
وانطالقا من هذا اخلطر امل ْدقِع وضع العلماء هلذا الزواج
شروطا وقيودا استقوها من ُ
وحي آيات كتاب اهلل وسنة رسوله
:صلى اهلل عليه وسلم ،وهي ما سنذكره يف املطلب التايل
املطلب

الثاين:

شروط

الزواج

من

الكتابية

ُّ .1
التأكد من أهنا كتابية يهودية أو نصرانية تؤمن بدينها يف
العموم على أي فرقة منها :كاثولويكية ،أو بروتستانتينية ،أو
أرثودوكسية ،وليست ملحدة أو مرتدة أو ال دينية .وذلك ألنه
ليس من الضروري أن تكون كل فتاة غربية �تُْولَد من أبوين
نصرانيني مثالً نصرانيةٌ ،وال كل من نشأت يف بيئة نصرانية
تكون كذلك بالضرورة .فقد تكون ُم ْل ِحدة مادية ،وقد تكون
.على نحِ لة مرفوضة يف اإلسالم من مذاهب الشرق أو الغرب

وعلى هذا فاألوىل للمسلم واألحوط أن ال يتزوج من أهل
الكتاب عموماً يف هذه األزمان لصعوبة حتقق الشروط
وحتقق وقوع كثري من األضرار .ورسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم أكد الوصية ليس بالزواج من املسلمات فقط ،بل
.بذات الديانة والتقى والصالح منهن واليت اشتهرت بذلك

صنة .فقد قيَّد اهلل يف آياته اإلباحةَ نفسها
 .2أن تكون عفيفة محُْ َ
باإلحصان فقال« :والْمحصن ِ َّ ِ
ِ
اب».
َ ُ ْ ََ ُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ات م ْن الذ َ
قال ابن كثري« :والظاهر أن املراد باحملصنات العفيفات عن
ات َغ�ير مسافِح ٍ
الزىن ،كما يف اآلية األخرى« :محُْصنَ ٍ
ات َوالَ
َ
َْ ُ َ َ
ِ ِ
َخ َد ٍان ».وقال« :وهو األشبه ،لئال جيتمع فيها أن
ُمتَّخ َذات أ ْ
فسد حاهلا بالكلية،
تكون ذمية ،وهي مع ذلك غري عفيفة ،فيَ ُ
»! ويتحصل زوجها على ما قيل يف املثل :حش ًفا وسوء كيله

المبحث الخامس :نتائج البحث
:هذا ،وخنلص من خالل هذا البحث املتواضع إىل أمور تالية
أوال :أنه ال تنايف بني هني عمر رضي اهلل عنه عن زواج املسلم
بالكتابية أو أمره بعض الصحابة بتطليق زوجاهتم اليهوديات
من ٍ
جهة وإباحة اهلل عز وجل هلذا الزواج من جهة أخرى ،وأن
جترؤ على اهلل كما قد يقال ،ألن عمر مل
القضية ليست قضية ُّ
رده على سؤال حذيفة أتقول إهنا حرام؟
يحُ ِّرمه كما صرح به يف ّ

فال جيوز للمسلم ٍ
حبال أن يتزوج من فتاة تُ َسلم زمامها
ألي رجل ،بل جيب أن تكون مستقيمة نظيفة بعيدة عن
الشبهات .وال ريب أن هذا النوع من النساء يف اجملتمعات
الغربية شيء نادر ،بل شاذ ،كما تدل عليه كتابات الغربيني
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قال« :ال ،ولكن أخاف كذا كذا .»...فعُمر إمنا خاف على
األمة من موقع قيادته ومسؤوليته ِ
وغريته من أخطار ومفاسد
متس كرامتها وعزهتا .هذا من جانب .ومن جانب آخر فإن
أمر
أمرا ،ال َ
تشريع اهلل للزواج بالكتابية ال يعدو كونه إباحةً ال ً
إجياب وال أمر ن ْد ٍ
ٍ
ب ،وتعاطي املباحاتكلِّها مقيَّد بعدم الضرر
َ
ِ
عاما  ،أو
منعا ًّ
 .فإذا تبني أن يف تعاطيها ضررا عاما ُمن ْ
عت ً
الضرر َّ
املنع
ضررا خاصا منعت منعا ًّ
تأكد ُ
خاصا ،وكلما َعظُم ُ
والتحرميُ وهكذا كما هو مقرر يف حمله من علم أصول الفقه.
فهذا هو القاسم املشرتك الذي يلتقي فيه إباحةُ اهلل سبحانه
.وهني عمر رضي اهلل عنه .وهبذا زال اإلشكال إن شاء اهلل
ُ

عمر
يف الفقه اإلسالمي لوال أن ُّ
الرواةَ تناقلوا عن أمري املؤمنني َ
ب ِن اخلطاب رضي اهلل عنه كراهيتَهُ ذلك .كما رووا عن ابنه
حرم ذلك
عبد اهلل رضي اهلل عنه موقفا أشد من موقف أبيه إذ َّ
حرم املشر ِ
ِ
كات على املؤمنني ،ومل أ ََر ش ْرًكا
فقال“ :إن اهلل قد َّ
”.أكرب ِم ْن أن تقول املرأةُ ربهُّ ا عيسى عليه الصالة والسالم
َ
وال شك أن كراهية ابن اخلطاب هلذا النوع من النكاح كانت
وحَرص على جلبها لصاحل
حلكمة الحظها أو ملصلحة رآها َ
اإلسالم واملسلمني .كما اتضح أن حترمي ابن عمر له كان
العتماده على عموم اآلية اليت اقتضت حومة املشركات على
املسلمني ،وهي قوله تعاىل يف اآلية  221من سورة البقرة
حيث قال اهلل عز من قائل“ :وال تنكحوا املشركات حىت
.يؤمن ،وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم ”...اآلية

ثانيا :أن يهود ونصارى زماننا من أهل الكتاب الذين حيل
للمسلمني نكاح نسائهم .ولكن ينبغي التنبُّه إىل أن عصرنا
الراهن يشهد بأنه ليس كل فتاة تولد من أبوين يهوديني
أبويها ،بل قد تكون ُم ْل ِحدة ال
أونصرانيني تكون على دين َ
ٍ
عقيدة ضالة مثل البهائية اليت باتت شائعة يف
دينية ،أو على
دول الغرب اليوم واليت أفىت علماء عصرنا  -ومنهم الشيخ
يوسف القرضاوي  -حبرمة نسائها .ولذلك جيب األخذ جبانب
احليطة والتأكد من سالمة انتساهبن إىل اليهودية أو النصرانية
قلبا وقالبا والتحقق من ع ّفتهن .بل ليس من املغاالة يف شيء
أن يقول الكاساين  -كما أسلفنا  -إن األصل يف نكاحهن
احلرمة حىت يدل دليل على ِحلّها ،وذلك استنادا إىل القاعدة
.اليت تقول« :األصل يف األبضاع التحرمي »،واهلل تعاىل أعلم

وهاهنا سؤال هام يطرح نفسه ،وهو أنه إذا كان نكاح املسلم
من الكتابية من شأنه أن جير إىل اجملتمع اإلسالمي بالويل
والوبالكما قد يراه عمر فلماذا مل حيرمه اهلل حترميا باتا؟ وهل من
املعقول أن يكون عمر أحكم من اهلل فريى من منطلق حكمته
طبعا ال ،ولكن يبقى
سد هذا الباب من أساسه؟ واجلواب ً
السؤال كيف أباح اهلل ذلك وقد شهد الواقع وما زال يشهد
أن هذه الزجية يف أكثر احلاالت تعود على املسلمني بالضرر
احملقق حيث يتناسل من الزوجني أوالد الهم مسلمون والهم
يهود وال مسيحيون .وتلك هي الثمرة الطبيعية ملا نشأوا عليه
من الرتبية غري واضحة املعامل واملبادئ ،كما أهنا وليدة البيئة
األسرية املزدوجة اليت عاشوا فيها .فكان طبيعيا أن ظهر يف هذه
اآلونة األخرية أناس ذوو نظرة روحية غريبة إذ يرون أن األديان
.كلها على حق وال سبيل إىل التباغض والتناحر بني معتنقيها

وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله
...وصحبه وسلم ،واحلمد هلل رب العاملني
:الخالصة

حول هذا املوضوع يدور هذا البحث املتواضع كمحاولة
لإلجابة على هذا السؤال اهلام .و هذا البحث حبث نوعي
مكنتيب يعتمد على مصادر من كتاب اهلل وسنة رسوله صلى
اهلل عليه وسلم وكتب الفقه وأصوله واستقراء ما يف هذا
التشريع من املقاصد واملصاحل اليت ال خيلو منها شرع يف كتاب
اهلل وال سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم باتفاق أهل العلم.
كما يعتمد على أحدث ما أنتجته عقول العصر من الرسائل
والبحوث اليت حتمل يف طياهتا عصارة اجتهادات األفذاذ
من العلماء املعاصرين أمثال الشيخ حممد الغزايل والشيخ
حممد سعيد رمضان البوطي والشيخ وهبة الزحيلي والشيخ

من األمور املصرح هبا يف كتاب اهلل العزيز احلكيم أن للمسلم
أن ينكح امرأة من أهل الكتاب ،أعين اليهود أو النصارى كما
يف اآلية  5من سورة املائدة حيث قال اهلل عز وجل“ :ال�يَْوَم
الكتاب ِحلٌّ لكم،
وطعام الذين أوتوا
الطيبات،
أ ُِح َّل لكم
ُ
ُ
َ
ِ
احملصنات
املؤمنات و
احملصنات من
وطعامكم ِحلٌّ هلم ،و
ُ
ُ
ُ
أجورهن
موهن
ت
ي
ت
�
آ
إذا
فبلكم
من
الكتاب
ا
و
أوت
الذين
من
َ
َُْ َّ َ
ِ
ِِ
ِ
َخ َدان ”...اآلية
ذي أ ْ
غري مسافحني وال ُمتَّخ ْ
.محُْصنني َ
وقضية ِح ِّل الكتابيات للمسلمني أمر يكاد يكون مسلَّ ًما به
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حممد علي الصابوين والشيخ يوسف القرضاوي وغريهم .وقد
انتهيت من خالل البحث اجلاد والنظر املدقق – وهلل احلمد
واملنة – إىل أن القضية ليست إال قضية إباحة تقتضيها حكمة
تربوية ربانية سامية ،أال وهي إظهار مساحة اإلسالم ومقدرته
الفائقة على التعايش السلمي مع اإلديان اإلخرى ،وبالتايل
التقريب بني األديان السماوية الثالثة ،اإلسالم واليهودية
واملسيحية ،اليت نزلت من منبع واحد هو اهلل العلي احلكيم،
والقضاء على مظاهر العداء والتنافر والتناحر بني أتباعها ،بل
وحماولة استجالهبم بلطف وحكمة إىل هذا الدين احلنيف.
ومع ذلك فشأنه شأن كل املباحات من حيث إنه إذا ظهر
فيها من الضرر ما حيول دون حتقق ما أبيحت من أجله من
.املقاصد واملصاحل عادت حمرمة شرعا ،واهلل أعلم وأحكم

املكتب االسالمي1982 ،
12.
ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الشريعة
اإلسالمية ،حتقيق ودراسة حممد الطاهر امليساوي ،األردن:
.دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن2001 ،
13.
املطيعي ،حممد ،تكملة اجملموع ،جدة :مكتبة
.االرشاد ،بدون سنة
14.
الزرقا ،مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام ،دار
.الفكر ،ط  ،1ج ،3ص181
15.
القرضاوي ،الشيخ يوسف ،فتوى الزواج من
.الكتابيات :حقائق وضوابط ،بريوت :دار الفكر2009 ،
16.
الكاساين ،عالء الدين ،بدائع الصنائع ،مصر،
.مطبعة اإلمام ،بدون سنة
17.
املرتضى ،أمحد بن حيىي ،البحر الزخار ،القاهرة:
..دار الكتاب االسالمي ،بدون سنة
18.
اجلرجاوي ،علي أمحد ،حكمة التشريع وفلسفته،
.احلرمني للطباعة والنشر سنغافورة ،بدون سنة
19.
زياد حممد أمحيدان ،مقاصد الشريعة اإلسالمية:
دراسة أصولية وتطبيقات فقهية ،دمشق :مؤسسة الرسالة
.ناشرون2008 ،
احمللية
املراجع
ثانيا:
1.
Achmad Nurcholish, Menjawab 101 Masalah

قائمة المصادر والمراجع
أوال :املصادر العربية
1.
مصحف القرآن الكرمي
2.
القرطيب ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر
بن فزح ،اجلامع ألحكام القرآن ،بريوت ،دار الفكر،
2001.
3.
الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير ،اجلامع ألحكام
.القرآن ،دار الفكر ،بريوت2001 ،
4.
رضا ،حممد رشيد ،تفسري املنار ،القاهرة :دار
.وهبة ،بدون سنة
5.
البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري،
.القاهرة :مطبعة علي البايب احلليب ،بدون سنة
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ABSTRACT : Dunia pendidikan tercoreng oleh perilaku tidak wajar dari beberapa pelajar, salah

satunya tawuran antar pelajar yang semakin marak. Di tambah lagi peringkat pendidikan Indonesia
yang menempati peringkat paling bawah. Digulirkannya kurikulum yang menetikberatkan pada
aspek karakter oleh Kemendikbud, masih panjang diperdebatkan. Akar dari persoalan diatas adalah
hilangnya nafas agama yang berimbas terhadap ketidak taatan hamba kepada Tuhannya. Pada titik
ini, akidah menjadi tema utama untuk diperbincangkan. Salah satu pemikir, praktisi dan cendekiawan
yang menawarkan solusi dari persoalan tersebut adalah Abdur Rahman al-Nahlawi. Pendidikan
Islam bertujuan untuk mengembangkan pribadi (dzati) dan potensi peserta didik agar menjadi
khalifah dan hamba Allah yang baik, yang berakhlak mulia (al-khuluqiyyah), cerdas dan kreatif
(numuw ‘aqli), berkemampuan emosional-sosial yang tinggi (numuw ijtima’i), kemampuan daya rasa
(dzauqiyyah), dan kecerdasan hati (wijdan). Aplikasi dari tujuan tersebut adalah, setiap program,
proses dan evaluasi yang diberlakukan dalam dunia pendidikan, harus menyentuh dua aspek penting,
pertama pembentukan kepribadian (dzat) dan penumbuh kembangan potensi. Tujuan utama yaitu
terwujudnya khalifah dan hamba Allah yang baik sebagai landasan yang menjiwai kecerdasan akal
dan hati, ilmu, kesehatan, dan dara rasa sosial yang tinggi. Tujuan utama menjadi landasan dari
setiap kurikulum yang diajarkan, setiap program yang ditetapkan, setiap proses yang di jalankan,
setiap evaluasi yang diberlakukan. Tujuan pendidikan melandasi program. Implikasinya program
yang ditetapkan, akan memuat kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pembentukan pribadi
anak didik dan pengembangan potensi anak didik. Proses yang dijalankan menitikberatkan pada
seberapa jauh anak didik dapat berperilaku sebagai khalifah dan hamba Allah yang baik. Kurikulum
yang dirumuskan akan terususun dari beberapa mata pelajaran yang di butuhkan anak didik untuk
pembentukan pribadi dan pengembangan potensi. Evaluasi yang diberlakukan akan menyusun ukuran
dan penilain berdasarkan perilaku anak didik dan kesesuaiannya dengan tujuan menjadi khalifah dan
hamba Allah yang baik. Rumusan tujuan tersebut harus dijiwai oleh guru sebagai eksekutor penting
dari rumusan-rumusan diatas. Paling tidak ada dua hal penting tentang guru yang harus dimiliki
oleh institusi pendidikan untuk dapat mewujudkan tujuan diatas; Pertama, guru yang qualified dan
kompeten dalam bidang yang digelutinya. Kedua, guru harus benar-benar memahami dan menjiwai
rumusan tujuan diatas. Guru harus menempatkan tujuan diatas menjadi landasan pelajaran yang
akan diajarkannya.

KEYWORD : Pendidikan, Tujuan, Pancasila.
PENDAHULUAN

Islam memuat konsep pendidikan yang komperehensif
dan sempurna. Hanya saja perlu banyak kreatifitas
(ibtikâr) dan keunggulan (nubuwgh), melahirkan
banyak karya (ta’lîf) dan inovasi (intâj) untuk
menggalinya
(Al-Nadwi,
1977).
Diperlukan
pembaharuan konsep dan metode pendidikan dalam
setiap zaman. Sebab persoalan di alam realitas
tidak pernah terbatas (mutanâhiyah), sedangkan
penyelesaiannya berasal dari satu idealitas yang jelas

Konsensus semua kalangan, bahwa pendidikan
merupakan unsur terpenting dan penentu masa depan
umat manusia. Posisi pendidikan yang begitu penting
itulah yang membuat semuanya membicarakannya,
mencecar, mengutuk karena tidak puas, walau pada
akhirnya mereka menyerahkan pendidikan anaknya
ke lembaga pendidikan(Tafsir, 2012).
Dalam konteks pendidikan Islam, diakui bahwa
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terbatas (Rusyd, 2012).
Salah satu faktor penting untuk merumuskan
pendidikan Islam agar sesuai dengan tuntunan agama
dan tuntutan zaman adalah seberapa tepat dan benar
dalam merumuskan tujuan pendidikan dimaksud.
Karena tujuan pendidikan menjadi pijakan dari
merumuskan komponen pendidikan lainnya, seperti
program, proses, kurikulum dan evaluasi. Tanpa
rumuan tujuan pendidikan yang benar, perumusan
komponen dibawahnya termasuk kurikulum, evaluasi,
kualfikasi guru, tidak akan terbaca dengan baik.
Tujuan menjadi niscaya, jika kehidupan ingin
menjadi jelas dan terarah. Tujuan akan menjelaskan
bagamaina (how) seharusnya hidup, dan kenapa
(why) manusia hidup? Sehingga dengan memiliki
tujuan, manusia akan menjalani hidupnya dengan
penuh makna dan menghargai setiap helaian napas
yang terbuang dari jiwanya.
Tujuan merupakan barometer kemajuan dan
kemunduran sebuah peradaban maupun sistem yang
dijalankan. Manusia yang maju adalah mereka yang
mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Sebaliknya,
mereka yang hanya mengenali kesenangan hewani,
tidak akan pernah mencapai kemajuan. Jadi tujuan
merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk
lainnya.
Dalam konteks Negara Indonesia, perumusan
tujuan pendidikan nasional diturunkan melalui
filsafat Negara-Konstitusi (UUD)- Undang-Undang
(UU)- Peraturan Pemerintah (PP)-Surat Keputusan
Menteri (SKM)-Petunjuk Teknis (Juknis).
Ketuhann YME merupakan core Pancasila.
Walupun nilai tersebut turun sempurna dalam UUD
1945 melalui pembukaan “… atas berkat rahmar
Allah Yang Maha Kuasa…” namun nilai tersebut tidak
turun secara sempurna dalam UU no, 20/ 2003. Dapat
dilihat pada pasal 3 bahwa keimanan dan ketakwaan
bukan lagi merupakan core dari sistem pendidikan
nasional. Pasal tersebut berbunyi:
Pendidikan
nasional
bertujun
untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga Negara yang demokratis serta
betanggung jawab (Tafsir, 2012).
Menjadi problem tersendiri bagi pemikir dan
praktisi di dunia pendidikan khususnya pendidikan
Islam, disaat rumusan sistem pendidikan nasional
yang diharapkan menjadi lentera terang dalam
menentukan arah pendidikan, justru menjadi tidak
jelas.
Ditambah lagi, persoalan yang menimpa
dunia Islam, hegemoni Barat di satu sisi, dan
persoalan internal di sisi lain, menjadi semakin
kompleks. Tantangan idealitas dan realitas menjadi
penyempurna atas persoalan yang menimpa dunia
pendidikan Islam.
Pun juga paradigma Islam dalam melihat
masalah pendidikan, sepertinya belum sepenuhnya

dipahami oleh masyarakat muslim Indonesia.
Buktinya mayoritas umat Islam di Indonesia masih
sangat terbelakang dari berbagai sisi,mulai dari
ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,
peradaban dan lainnya (Nata : 2002).
Untuk itu, penelitian sederhana ini ditulis
sebagai salah satu tawaran solusi pelbagai masalah
diatas. Penelitian ini merupakan bagian dari sesi
berurutan tentang studi pemikiran tokoh pendidikan
Islam kontemporer bernama Abdur Rahman al-Nahlawi
melalui bukunya “Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah”.
Pada sesi ini, peneliti mengurai maksud tujuan
pendidikan menurut al-Nahlawi. Tujuan merupakan
komponen paling penting untuk merumuskan konsep
pendidikan.
Dari uraian ini akan dilihat bagaiamana konsep
pendidikan menurut al-Nahlawi dan sejauh mana
rumusan tersebut mampu mengobati persoalan
dan seberapa relevan untuk diaplikasikan di dunia
pendidikan Islam kontemporer.
1. Metode Penelitian
Metode penelitian ialah cara kerja meneliti,
mengkaji dan menganalisis objek sasaran
penelitian untuk mencari hasil atau kesimpulan
tertentu.
Karena penelitian ini bersifat studi analisis,
maka salah satu cara adalah survei literature yaitu
mencari dan mempelajai bahan-bahan tertulis
yang berkaitan dengan objek kajian teks tersebut.
Penulis uraikan sebagai berikut;
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini berjenis kualitatatif, yaitu
dengan penelitian pustaka (library research),
yakni dengan menelusuri data pustaka yang
ada dalam buku serta melengkapinya dengan
pustaka lain yang berhubungan dengan kajian
tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan
membaca, menelaah, dan menganalisis
content buku dan didukung berbagai literatur
yang berhubungan dengannnya.
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptifanalitik, yakni penelitian yang berfungsi untuk
menyelesaikan masalah melalui pengumpulan,
penyusunan, dan proses analisa mendalam
terhadap data yang ada untuk kemudian
dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian
(Adi : 2004).
c. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini
diambil dengan menelusuri, mengumpulkan,
dan meneliti berbagai referensi yang
berkaitan dengan dengan tema yang diangkat.
Sumber data dalam penelitian pustaka ini
dibagi menjadi dua, yakni data primer dan
data sekunder.
1) Data Primer
Dalam penelitian ini, yang menjadi
data primer adalah buku al-Nahlawî
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“Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah”, Dar alFikr, cet. Ke- 25, 1428/ 2007.
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah semua
data yang berhubungan dengan kajian
pendidikan Islam, terutama dalam
permusan tujuan, baik berupa buku,
jurnal, artikel-artikel yang tersebar di
situs-situs internet, dan data lain yang
relevan dengan kajian penelitian ini.
Terutama buku-buku yang ditulis oleh
Abdurrahman al-Nahlawî sendiri.
d. Pendekatan
Penelitian ini memakai pendekatan
teologis-filosofis.
Pendekatan
teologis
digunakan
untuk
mengetahui
corak
pemikiran keagamaan al-Nahlawî. Sedangkan
pendekatan filosofis adalah pendekatan yang
bersifat menyeluruh, mendasar, radikal dan
speklulatif. Pendekatan ini berguna untuk
memahami esensi dan substansi pemikiran
al-Nahlawî dalam tujuan pendidikan Islam
(Sumatri : 1988).

yang kâffah yang meliputi; 1) Jasmaninya sehat
serta kuat. 2) Akalnya cerdas serta pandai. 3) Dan
hatinya dipenuhi iman kepada Allah (Tafsir : 2012).
Ringkasnya bahwa tujuan pendidikan Islam
adalah maksud yang dikehendaki oleh agama Islam
dalam mendidik pemeluknya. Hal ini diungkap
dari sumber pendidikan Islam berupa al-Qur’an,
al-Sunnah, praktek para ulama.
2. Makna dan Urgensi Tujuan
Sebelum diungkap lebih lanjut tentang
tujuan pendidikan menurut al-Nahlawi, terlebih
dahulu akan dijelaskan tentang manusia dalam
pandangan al-Nahlawi. Karena pembahasan
manusia dan perumusan tujuan pendidikan saling
berkaitan. Tujuan pendidikan dapat dirumuskan
dengan benar, setelah mengetahui hakikat
manusia yang akan didik.
a. Hakikat Manusia
1) Asal-usul manusia
Asal usul manusia ada dua: pertama,
asal usul penciptaannya dari tanah,
kemudian Allah sempurnakan bentuknya.
Dan kedua, penciptaannya dari mani. Hal
tersebut ditegaskan melalui firman Allah
(QS. Al-Sajadah (32); 7-9)/ (QS. Al-Hijr
(15); 28-29):
Al-Qur’an menegaskan kehinaan dan
kerendahan asal usul penciptaan manusia.
Allah berfirman (QS. Sajadah (32); 8)/ (QS.
Yasin (32): 77).
Ayat diatas mengarahkan manusia
agar tidak bersikap sombong dan angkuh
sehingga ia menjadi tawadlu’ dan realistis
melihat kehidupan.
Selanjutnya
Allah
menjelaskan
pertolongan-Nya sewaktu manusia di dalam
rahim ibunya hingga terbentuk sempurna.
(QS. Al-Zumar (39): 6)/ (QS. Al-Mukminun
(32): 12-14).
Hal ini dimaksudkan agar manusia
mengingat kebaikan dan pertolongan
tersebut sehingga ia menjadi pribadi yang
tunduk dan berterimakasih kepada Allah.
Intisari dari pendidikan al-Qur’an diatas
terangkum dalam doa Rasulullah sewaktu
sujud berikut ini:

2. Sistematika Pembahasan
Agar penulisan makalah ini bisa mudah
dipahami, maka perlu dipaparkan secara
sistematis bab-bab yang menjadi fokus kajian
dalam penelitian ini. Pemakalah membaginya
dalam tiga bab. Bab satu berisi pendahuluan yang
di dalamnya terdapat: latar belakang masalah,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan. Penempatan item-item
di atas dalam bab satu karena dari item-item
tersebut penelitian ini bermula.
Bab dua adalah pembahasan, di dalamnya
berisi pengertian tujuan, urgensi tujuan, hakikat
manusia, tujuan pendidikan di Barat dan Islam,
aplikasi dan relevansi rumusan tujuan pendidikan
Islam menurut al-Nahlawi.
Sedangkan Bab tiga merupakan penutup,
berisi kesimpulan dan saran.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Tujuan
Peribahasa tujuan, sasaran, atau maksud,
dalam bahasa Arab disebut dengan ghayat, ahdaf,
atau maqhashid. Dalam bahasa Inggris dikenal
dengan goal¸purpose, atau objektive atau aim
(Ramayulis : 2011).
Intinya adalah suatu usaha atau perbuatan
yang dilaksanakan untuk suatu maksud tertentu
(Ramayulis : 2011).
Menurut Al-Hâzmî (2000) tujuan pendidikan
Islam harus meliputi, pembangunan keilmuwan,
pembangunan akidah, pembinaan beribadah,
pembangunan akhlak, pembinaan skill dan
keterampilan dan pembinaan jasmani. Hal
tersebut dilakukan demi terwujudnya muslim

Artinya: “Bersujud wajahku kepada
Tuhan
Yang
menciptakannya,
yang membelah pendengaran dan
penglihatannya dengan daya dan
kekuatan-Nya.
(Mahasuci
Allah
sebaik-baik Pencipta)
Artinya: Ya Allah, kepada-Mu lah
aku bersujud, karena-Mu aku
beriman, kepada-Mu aku berserah
diri. Wajahku bersujud kepada
Penciptanya, yang Membentuknya,
yang Membentuk pendengaran dan
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penglihatannya. Maha Suci Allah
Sebaik-baik Pencipta] (HR. Muslim
no. 771)

dan kemampuan menjelaskan (al-bayân),
pena dan kemampuan untuk menulis.
Ringkasnya bahwa manusia dalam
pandangan al-Nahlawi adalah makhluk
yang diciptakan Allah, berasal dari mani
yang hina, kemudian di muliakan oleh
Allah dengan akal dan dibekali dengan
seperangkat kemampuan sama’, bashar,
dan af-idah, untuk mengemban tugasnya
sebagi khalifah Allah sebagai pemakmur
bumi dan hamba Allah supaya taat
beribadah kepada-Nya.

2) Manusia adalah makhluk mulia
Berbeda dari penjelasan diatas, Islam
menjelaskan bahwa manusia tidak hanya
rendah dan hina dari sisi penciptaannya
sehingga kedudukannya setara dengan
hewan dan makhluk lainnya. (QS. AlIsra’(17): 70)/ (QS. Al- Haj (22): 65).
3) Manusia adalah makhluk istimewa dan
terpilih
Salah satu keistimewaan manusia
adalah kemampuan yang Allah berikan
untuk membedakan yang baik dan
buruk. Allah ilhamkan kepada jiwa
manusia ketakwaan dan kebejatannya,
menanamkan di benaknya kesiapan untuk
menghadapi kebaikan dan keburukan,
membekali manusia dengan keinginan
berbuat (iradah) sehingga bisa memilih
jalan menuju kebaikan dan kebahagiaan,
atau jalan menuju kesengsaraan. Disertai
penjelasan bahwa tujuan utama manusia
di kehidupan dunia ini adalah menjauhi
keburukan, mensucikan jiwa, menumbuh
kembangkannya serta menyempurnakannya
secara bersamaan menuju keutamaan dan
kedekatan dengan Allah SWT.
4) Kemulian dan keutamaan yang Allah
berikan kepada anak Adam
Allah membekali manusia potensi
untuk dapat belajar dan memperoleh ilmu,
dan membekalinya dengan perangkatperangkat untuk memaksimalkan potensi
tersebut.
Adapun perangkat-perangkat untuk
memaksimalkan potensi tersebut yaitu,
pendengara, penglihatan, dan hati.
Pendengaran maksudnya, usaha untuk
memperoleh pengetahuan yang dimiliki
oleh orang lain. Penglihatan maksudnya
pengembangan pengetahuan terhadap
sesuatu yang termuat didalamnya dari
proses penelitian. Hati (Fuâd) maksudnya
adalah pembersihan pengetahuan dari
kerancuan yang menutupinya, kemudian
menarik kesimpulan darinya.
Ketiga perangkat ini jika terpadu
akan memunculkan pengetahuan yang
cemerlang dari pemberian Allah, bersinar
dalam dirinya, yang menjadikan manusia
mampu mengalahkan makhluk lainnya serta
menundukkannya sesuai keinginannya.
Allah mengancam bagi yang tidak
mengambil manfaat dari pendengaran,
pengihatan dan kemampuan hatinya.
Dari ketiga perangkat diatas akan
melahirkan perangkat lainnya yaitu, lisan

b. Tujuan
Dalam konteks agama Islam, tujuan
ditempatkan dalam urgensitas tinggi. Dimana
Allah SWT. menciptakan segala yang ada bukan
sendau gurau dan permainan belaka, namun
dengan tujuan dan ukuran yang jelas. Setiap
makhluk mempunyai kadar, dan maqam nya
sendiri, seimbang dan saling melengkapi,
tidak ada kelemahan (futhur) dan kerusakan
sistem (tafawut), semua berjalan beriringan
dan seirama untuk satu tujuaan yaitu memuji
(tasbih) kepada Penguasa alam semesta.
Melalui perumusan tujuan yang tepat,
manusia dapat menjawab pertanyaan tentang
eksistensi dirinya, kenapa dan untuk apa dia
ada?
Pertanyaaan seperti, apa pentingnya
jalan hidup yang benar bagi manusia? Kenapa
Tuhan tidak membiarkan hamba-Nya melakukan
apa dia suka, apa manfaatnya bagi Tuhan jika
hamba berbuat sesuai dengan keinginan-Nya?
Jawaban yang sederhana bahwa ciptaan
Allah yang bernama manusia tersebut adalah
tuan di Bumi (khalifah), firman Allah:
Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu
berfirman kepada Para Malaikat:
“Sesungguhnya aku hendak menjadikan
seorang khalifah di muka bumi.”. (QS.
Al-Baqarah (02): 30).
Ia diberikan berbagai perangkat,
kekuatan dan bekal kemampuan untuk dapat
mengemban tugasnya di bumi.
Firman Allah:
Artinya: Dan kepada Tsamud (kami
utus) saudara mereka shaleh. Shaleh
berkata: “Hai kaumku, sembahlah
Allah, sekali-kali tidak ada bagimu
Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan
kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan
kamu pemakmurnya, karena itu
mohonlah ampunan-Nya, kemudian
bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya
Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi
memperkenankan (doa hamba-Nya).
(QS. Hud (11): 61).
Namun, kekuatan, kemampuan dalam
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menggunakan akal tersebut berpotensi
negatif yang dapat melahirkan bahaya dan
bencana besar bagi alam semesta seperti yang
dikhawatirkan para malaikat dibawah ini:
Artinya: Mereka berkata: “Mengapa
Engkau hendak menjadikan (khalifah)
di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan
darah, Padahal Kami Senantiasa
bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman:
“Sesungguhnya
aku
mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.
A-Baqarah (02):30).
Kekuatan dan kemampuan tersebut
Allah namakan dengan amanah yang dijelaskan
dalam firman-Nya:
Artinya: Sesungguhnya Kami telah
mengemukakan amanat kepada langit,
bumi
dan
gunung-gunung,
Maka
semuanya enggan untuk memikul
amanat itu dan mereka khawatir
akan mengkhianatinya, dan dipikullah
amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya
manusia itu Amat zalim dan Amat
bodoh. (QS. Al-Ahzab (33): 72).
Melalui amanah tersebut, manusia
dapat menjadi sangat dzalim dan bodoh. Dan
satu-satunya yang dapat mencegah potensi
negatif tersebut adalah tujuan beragama.
Itulah mengapa ia membutuhkan tuntunan
dan pengarahan yang benar agar dapat
menggunakan potensi dan kemampuan yang
dibawanya selaras dan sesuai dengan nilainilai yang diajarkan Tuhan. Dengan semangat
memadukan dua kapasitas, kekuatan (khilafah)
dengan ketaatan (ibadah) (Tafsir : 2012).
Bagi Al-Nahlawi tujuan merupakan
kesadaran. Siapa yang berjalan tanpa tahu
tujuan, ibarat yang sedang tidur pulas
dengan jarum tajam di tangannya kemudian
ia mengenggamnya dengan cepat dan kuat.
Tujuan adalah kesadaran untuk mewujudkan
perilaku. Sebab itu diperlukan management
(tanzim) (Al-Nahlawi : 2007).
Seorang yang berjalan di lorong tanpa
tahu arah tujuannya akan kebingunan dan
tidak menentu kemana arahnya. Namun jika
diberitahukan tentang jalan yang akan menuju
taman indah, penuh dengan sahabat-sahabat
karib yang menyediakan makanan bagi ia
yang sedang kelaparan, maka nisaya dia akan
bersegera dengan penuh harap dan semangat
untuk menuju arah tersebut (Al-Nahlawi :
2007).
Gambaran diatas, menunjukan betapa
pentingnya tujuan sebagai kebutuhan primer
untuk setiap perjalan, terutama perjalanan
ilmiah di institusi bernama pendidikan yang
sangat terhormat dan penentu masa depan

umat.

Bagi al-Nahlawi, pendidikan Islami adalah
pendidikan kesadaran, visioner, yang telah
Allah tetapkan dasarnya bagi setiap manusia.
Itulah yang menjadi dasar dirumuskan sebuah
tujuan dalam pendidikan Islam. Tujuan yang
akan menentukan arah metode (Al-Nahlawi :
2007).
Adapun prinsip dasar yang bisa digunakan
untuk menentukan tujuan adalah:
Allah mencipta alam raya untuk tujuan
tertentu. Menempatkan manusia di
muka bumi, menjadi khalifah-Nya
untuk mewujudkan ketaatan pada-Nya.
Dikuasakan baginya apa yang di bumi
dan dilangit dan menjadikan semua itu
sebagai pelayan bagi manusia. Allah
meminta manusia untuk merenungkan
alam raya dan isinya agar dapat
merasakan keagungan Allah untuk
selanjutnya taat dan tunduk melaksakan
peritnah-Nya. Allah juga mengutus
para utusan. Allah memberikan limite
waktu bagi manusia di kehidupan dunia.
Kemudian Allah ciptakan manusia, alam
raya dalam bentuknya yang baru untuk
menjalani hari perhitungan bagi siapa
yang melakukan kebaikan dan kejahatan
(Al-Nahlawi : 2007).
Dari uraian diatas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa tujuan utama keberadaan
manusia di alam raya adalah menjalankan
ibadah dan ketundukan kepada Allah, memimpin
bumi untuk mengelolanya berlandaskan syariat
dan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman:
Artinya: 56. dan aku tidak menciptakan
jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku.
Jika tujuan kehidupan sebagaimana
dimaksud, maka tujuan pendidikan manusia
harus selaras dengan hal tersebut. Karena
pendidikan Islam seperti dikemukakan di
tema ke tiga (fashl 3) adalah: penumbuhan
daya pikir, pengarahan perilaku dan emosi
berdasarkan agama Islam ( ). Yang bertujuan
akhir untuk mewujudkan ibadah kepada Allah
di semua lini kehidupan, baik secara personal
maupun sosial.
c. Perbandingan Tujuan Pendidikan Islam dan
Barat
1) Tujuan Pendidikan di Barat
Al-Nahlawi menulis bahwa tujuan
pendidikan di Barat meliputi dua hal:
Pertama, Tujuan Pembentukan dan
Pengembangan Kepribaadian (dzat). Hal
ini paling jelas pernah dikemukakan oleh
Sir Thomas Percy Nunn, tokoh pendidikan
Inggris (28 Desember 1870 – 12 Desember
1944) bahwa tujuan pendidikan adalah
membentuk
kepribadian.
Pendidikan
ِ َّتايراذلا[ }ِنوُد ُ يِ ا: 51/ 56] .
{تْقَلَخ اَمَو
ُ سْنإِْلاَو َّنِجْلا
َ بْع َ ل لإ

“هكولس ميظنتو ناسنإلا ركف ةيمنت، هفطاوعو، »يمالسإلا نيدلا ساسأ ىلع.
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tersebut harus sejalan dengan aturan
tabiat (Al-Nahlawi : 2007).
Uraian diatas memaksudkan bahwa
setiap manusia mempunyai pribadi dan
keistimewaan yag berbeda dengan lainya.
Maka pendidikannya menurut mereka,
harus dengan memberikan kebebasan
bagi setiap potensi manusia, memberikan
kesempatan penuh dan menciptakan
kondisi yang sesuai bagi anak didik untuk
dapat menemukan dan membentuk
pribadinya.
Namun beberapa pemikir di Barat
seperti Jhon Dewey memaknai pendidikan,
tidak punya tujuan secara internal, yang
menetapkan tujuan adalah masyarakat,
orang tua dan guru. Hal ini terkait erat
dengan dasar filsafat pendidikan yang
dianutnya yaitu eksperimen. Walupun
pengertian pengalaman menurut Dewey
tidak sama dengan aliran empirisme lainnya
seperti Jhon Locke. Karena Dewey masih
mengakui keterlibatan rohani. Sedangkan
Jhon Locke melalui teori tabula rasa-nya
dan aliran empirisme lainnya sama sekali
tidak mengakui adanya peran pembentuk
pengetahuan selain sesuatu yang bersifat
inderawi (empirisme).
Arthur Scopenhaur dengan teori
nativismenya
menggariskan
tujuan
pendidikan hanya sebagai alat yang
menyesuaikan diri dengan bakat dan
potensi anak. Sedangkan konvergensi
William Stern berusaha mengakomodasi
semua. Maka teori ini merumuskan tujuan
pendidikan tidak hanya untuk membentuk
anak didik melalui faktor eksternal, namun
ia juga meciptakan kondisi dan situasi yang
sesuai agar potensi bawaan anak dapat
tersalurkan (Nata : 2012).
Al-Nahlawi mengkritik padanganpandangan diatas. Menurutnya, upaya
untuk berkembang secara bebas atau yang
dibahasakan sebagai (al-Nasyât al-Muthlaq)
bagi individu, memerlukan perangkat yang
dapat menjaga individu tersebut agar tidak
salah sangka menentukan kepribadian
yang akan dikembangkannya sehingga
memungkinkan terjadinya bahaya yang
cukup fatal (Al-Nahlawi : 2007).
Al-Nahlawi melanjutkan, bahwa
kebebasan
bagi
individu
seperti
dikemukakan oleh Sir Thomas Percy Nunn;
Pertama, membutuhkan perangkat yang
dapat mencegah kemungkinan kebebasan
tersebut mengarah kepada hal yang negatif.
Sebab jika seorang anak tumbuh dengan
berpandangan bahwa semua masyarakat
dengan pernak-perniknya, dan alam raya
dengan segala isinya merupakan ruang

untuk membentuk kepribadiannya tanpa
tujuan yang lurus dan pengarahan yang
jelas, maka bisa dibayangkan masyarakat
apa yang akan lahir dari proses pendidikan
tersebut?
Kedua,
bahwa
membebaskan
individu untuk membentuk kepribadiannya
membutuhkan
tujuan
mulia
plural
(muytarak) yang dapat mengarahkan
pembentukan kepribadian tersebut dengan
tetap menjaga keistimewaan personal yang
ada. Memang Percy Nuun menjelaskan
bahwa pendidikan kepribadian bukan
bebas tanpa arah yang jelas dan bisa
mengarah terhadap semua sudut, baik
sudut kebaikan atau kejahatan. Namun
penjelasan tersebut tidak didasarkan atas
prinsip dan barometer untuk menentukan
kebaikan dan keburukan dimaksud.
Bahkan, jikapun ditetapkan sebuah
prinsip dasar, maka dipastikan akan terjadi
perdebatan panjang yang tak berujung
antara para pemikir mereka. Oleh sebab
itu, diperlukan prinsip ketuhanan yang
bersumber pada nilai-nilai absolute yang
dapat diperuntukan bagi semua manusia.
Karena dibuat oleh Penciptanya Yang Maha
Tahu akan kebutuhan dan kondisinya.
d. Tujuan Mewujudkan Manusia Berkembang
Al-Nahlawi terlebih dahulu menguraikan
beberapa pandangan pakar ilmu dan filsafat
pendidikan kotemporer yang melihat bahwa
tujuan utama pendidikan adalah tumbuh
berkembang (al-numuw). Yaitu perkembangan
manusia dari aspek intelektual (aqliyah), fisik,
dan ruh serta kemampuan sosial (ijtima’iyyah).
Namun
pertumbuhan
dimaksud
memerlukan penjelasan lebih lanjut yaitu,
apakah pertumbuhan yang dikehendaki hanya
sebatas bertambahnya ukuran tubuh (hajm),
besar atau kecil, atau sebatas bertambahnya
pengetahuan dan persepsi? Ataukah ia adalah
perkembangan perilaku anak didik sejak
dilahirkan sehingga mampu bertindak dan
berbuat?
Pakar pendidikan sekarang sepakat
bahwa pertumbuhan dalam aspek kadar ukuran
(kammiyah) bukan satu-satunya tolak ukur dari
maksud pertumbuhan sesungguhnya. Namun
ia juga meliputi perkembangan tingkah laku
manusia. Mereka berbeda pendapat dalam hal
ini:
Ada yang memandang manusia laksana
alat dengan cara kerja timbal balik di sebuah
pabrik besar. Setiap satu alat ditekan maka
yang lainnya akan ikut, dan begitu seterusnya
hingga menghasilkan produksi seperti lemari
es, kendaraan, AC yang dikonsumsi oleh
konsumen. Begitulah manusia digambarkan,
setiap kali ada faktor pendorong eksternal,
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pembangunan akhlak, pembinaan skill dan
keterampilan dan pembinaan jasmani (AlHazimi : 2000) atau dalam bahasa lain untuk
mewujudkan muslim yang kaffah yang
meliputi; Jasmaninya sehat serta kuat, Akalnya
cerdas serta pandai dan hatinya dipenuhi iman
kepada Allah (Tafsir : 2012).
Abduh yang hidup pada masa kemunduran
umat Islam yang sedang menghadapi problem
dokotomisasi ilmu pengetahuan. Oleh karena
itu pendidikan, menurutnya bertujuan untuk
“melahirkan muslim kamil yaitu yang integrate
antara wawasan keagamaan yang mengakar dan
wawasan umum yang luas.” Atau dalam bahasa
lain, dapat berpikir kritis, komperhensif,
progresif, dan seimbang.
Fadlur Rahman melihat beberapa
problem yang dihadapi umat berupa problem:
ideologis,
dualisme
sistem
pendidikan,
bahasa, dan metodologi. Berangkat dari
problem diatas, Rahman merumuskan tujuan
pendidikan untuk “mengembangkan manusia
sedemikian rupa.” Berbeda dengan Abduh,
Rahman menitikberatkan pada penggunaan
ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk
kemanfaatan manusia. Sedangkan Abduh lebih
menekankan pentingnya pemahaman terhadap
pengetahuan.
Sementara Al-Attas mengemukakan
bahwa persoalan manusia modern adalah
kerancuan ilmu pengetahuan (confussion
of
knowledge),
dewesternisasi,
yang
mengakibatkan krisis dan kekosongan adab
(the loss of adab). Al-Attas melihat dab sebagai
persoalan inti manusia modern. Maka oleh
karena itu, Naquib Al-Attas yang menggariskan
tujuan pendidikan untuk “mencetak manusia
beradab.”
Al-Nahlawi melihat bahwa untuk
merumuskan tujuan pendidikan Islam yang
utuh, perlu merespon dua hal penting; pertama,
tujuan untuk membentuk kepribadian (dzat).
Yang dapat dijelaskan melalui kerangka pikir
berikut:
Saat Allah mewajibkan manusia untuk
menyembah-Nya,
Allah
mewajibkannya
untuk terlebih dahulu memerintahkan untuk
memahami perbedaan baik dan buruk. Allah
menejaskan jalan kebaikan dan keburukan
di hari kiamat kelak. Hal ini merupakan
pengakuan terhadap hak individu manusia
dengan memberikan kebebasan memilih dan
menjelaskan konsekuensi yang harus diterima
dari setiap pilihannya.
Allah membuka seluas-luasnya ranah
untuk berlomba-lomba menuju kebaikan bagi
setiap manusia. Allah juga menetapkan prinsip
pembalasan sesuai dengan perbuatan yang
dilakukan, jika kebaikan akan dibalas dengan
kebaikan dan begitu juga kejahatan. Allah

maka ia akan mewujudkan keinginannya.
Namun pendapat ini sangat lemah. Karena
ternyata satu pendorong berupa faktor
eksternal yang mendorong manusia untuk
mewujudkan keinginan, dapat melahirkan
banyak reaksi. Contohnya makanan yang dapat
menimbulkan keengganan menikmatinya bagi
yang sudah kenyang dan bersabar bagi yang
sedang berpuasa.
Kelompok kedua menyatakan bahwa
perilaku manusia tumbuh dan berkembang
sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya.
Contohnya jika seorang anak diantara
keluarganya sedang memakai baju baru
yang kotor oleh makanan, maka keluarganya
akan memarahinya dan bereaksi didepan
anak tersebut yang membuat si anak akan
menangkap bahwa terdapat hubungan antara
sakit karena dimarahi dengan kotornya baju
baru.
Persepsi
yang
mengikat
tersebut
(irthibat) oleh Jhon Dewey di artikan sebagai
pengetahuan
berdasarkan
pengalaman
(khibrah). Dan jika pengetahuan tersebut jika
dihasilkan oleh komunitas, disebut dengan
pengetahuan sosial. Maka dapat dikatakan
bahwa, pengetahuan anak akan tumbuh
sejalan dengan semakin banyak interaksi sosial
yang dilakukan.
Selanjutnya ia melakukan kritikan
terhadap tujuan ini. Baginya, memang tidak
diragukan bahwa tranformasi pengetahuan
yang terus-menerus akan menumbuhkan dan
mengembangkan pengetahuan anak didik, dan
menjadikan perilakunya berpotensi baik di
masyarakat, bersama semua penemuan dan
peradaban yang dihasilkan, dan kondisi serta
tuntutan hidup yang meliputinya.
Namun yang perlu dicatat, tidak semua
pengetahuan (khibarah) berada sejajar untuk
mewujudkan manusia yang baik, pun juga tidak
semua perkembangan dapat diperuntukan
untuk kebaikan. Lihatah sebagian kelompok
jahat di Amerika menggunakan pengetahuaan
dan perkembangan intelektual dan kepakaran
yang dimiliknya untuk untuk mencuri barangbarang, menculik tokoh, atau anak orang-orang
kaya. Apakah ha tersebut dapat dikategorikan
sebagai tujuan pendidikan?
Maka pertumbuhan (al-Numuw) tersebut
merupakan perantara menuju tujuan, ia ibarat
pisau bermata dua yang dapat mengarah
kepada tujuan yang baik dan tidak menutup
kemungkinan mengarah menuju kepada yang
jelek (Al-Nahlawi : 2007).
e. Tujuan Pendidikan Islam
Pakar muslim menjelaskan tujuan, yaitu
apa yang harus dicapai dalam pendidikan
Islam meliputi: pembangunan keilmuwan,
pembangunan akidah, pembinaan ibadah,
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Bi Ahkam Al-Maulud”, menjelaskan:
Yang penting diketahui sebagai pijakan
bahwa, perilaku anak, dan segala yang
disiapkan dan diperuntukkan baginya
dari perilaku-perilaku yang sesuai dengan
syari’at, memang diciptakan baginya.
Maka ia tidak boleh dibebankan kepada
yang lain. Karena jika tidak demikian, dia
tidak akan sukses dan akan mengabaikan
potensi yang disediakan baginya. Untuk
mengetahui kecenderungan bawaanya,
dapat dilihat dari seberapa cepat
dia dapat mengerti dan memahami,
hafal dan sadar tentang suatu disiplin
ilmu. Kategori tersebut merupakan
tanda-tanda
penerimaan,
kesiapan
menerima ilmu, untuk selanjutnya di
ukir dalam hatinya yang sedang kosong.
Namun jika diperhatikan perilaku anak
tersebut tidak seperti diatas, tapi dia
siap menekuninya seperti kemahiran
berkuda, maka tidak masalah diajarkan
karena hal tersebut dapat memberi
manfaat bagi umat Islam, juga ilmu
lainnya sekiranya sang anak mampu dan
siap berusaha kuat untuk menggapainya.
Semua disiplin imu tersebut perlu untuk
ditekunkan padanya setelah terlebih
dahulu diajarkan apa yang dibutuhkan
dalam urusan agama.
Ibn Sina menuturkan di kitabnya “alQanun”:
Pendidik harus mencarikan disiplin
ilmu yang cocok bagi anak didiknya.
Tidak boleh memaksakan jika ia
memang tidak suka kepadanya. Harus
menemani murid disaat ia mencari jati
diri kepribadiannya, karena tidak semua
disiplin ilmu dapat digapai oleh murid,
hanya ilmu yang sesuai dengan tabiat
yang dapat ditekuni olehnya (Al-Nahlawi
: 2007).
Kedua, tujuan untuk mengembangkan
potensi yang dimiliki oleh manusia. Pendidikan
Islam menjadikan potensi berkembang alnumuw, sebagai perantara untuk mewujudkan
tujuan yang tertinggi yaitu, penghambaan
kepada Allah. Islam menjaga dan mengarahkan
perkembangan potensi dari setiap aspeknya;
aspek jasmani, kognitif, afektif (khuluqiyyah),
emosi (ijtima’iyyah), kepekaan (dzauqiyyah),
ruhani, kecerdasan hati (wijdan). Dijelaskan
lebih terperinci sebagai berikut:
1) Pendidikan Jasmani
Bahwa
ibadah
dan
ketaatan
membutuhkan semangat dan kemampuan
fisik.
Ibadah seperti shalat, puasa dan haji
harus ditopang oleh kemampuan fisik yang
kuat. Islam mendorong untuk melakukan

menghitung setiap perbuatan sekecil apapun,
bagi semua manusia, laki dan perempuan,
semua suku.
Allah menetapkan tujuan tertinggi yaitu
ketaatan dan penyembahan kepada Allah,
sebagai barometer pembeda bagi kepribadian
yang baik dan yang buruk atau pembeda
anatara pembentukan kepribadian di jalan
kebaikan atau di jalan keburukan. Penjelasan
terperinci dari barometer tersebut tersebar di
kitab-kitab fikih, tauhid, ayat-ayat Al-Qur’an,
dan hadits-hadits Rasul.
Islam tidak pernah menetapkan tujuan
bebas dan membiarkannya tanpa arah dan
barometer yang jelas, namun Islam meletakkan
tujuan tersebut sebagai perantara menuju
tujuan yang lebih tinggi. Sebenarnya ia tujuan
antara bukan tujuan akhir. Seperti jika kita
bertanya kepada semua ahli kedokteran;
mengapa ia menumbuhkan dan mengembangkat
bakat pribadinya dalam ilmu kedokteran?
Mereka akan menjawab sesuai dengan tujuan
sempit yaitu untuk mendapatkan harta, atau
menggapai poplaritas semata. Namun jika
yang ditanya adalah dokter yang beriman,
maka dengan tegas dijawab bahwa tujuannya
adalah mewujudkan perintah Rasul agar saling
mengobati dan membantu sesama. Karena
Allah tidak menurunkan penyakit kecuali
bersama dengan obatnya.
Sebagian ayat dan hadits jelas
menegaskan agar manusia berbuat sesuai
dengan
kecenderungan
dan
kesiapan
pribadinya. Seperti firman Allah:
َِّذ
{س
ِّسا ِح
ِّىَلْعأَْلا َك، ف َقَلَخ يِذَّلا
َ س
َ ىلعألا[ }ىَدَه: 87/ 1-3]
ْ بَر َم
َب
َ ىَّو، ف َرَّدَق ي لاَو

Yaitu Allah menentukan bagi setiap
makhluknya kesiapan khusus, kemudian
menuntunnya menuju jalan kehidupan yang
dapat membentuk kepribadian, mengarahkan
emosi dan kesiapannya.
Dan firman Allah:
َّةبوتلا[ }َنوُنِمْؤُم ْ و ُهُلوس و ْمُكَلَم َ ه: 9/ 105] .
هناحبس هلوقو: {ف اوُلَمْعا ِلُقَو
َ س
َُ َر
َلا
َ ع ُ للا ىَر
َي

Masyarakat
yang
beriman
akan
memperhatikan perilku individunya dan
memotivasi dan membantu perkembangan
potensi serta menerimanya dengan suka rela.
Seperti sabda Rasul:
”هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا.

Artinya: Berbuatlah!!! Karena setiap
orang
dimudahkan
untuk
dapat
melakukan sesuatu yang sesuai dengan
potensi yang diciptakan baginya.
Maksudnya Allah menciptakan yang
hidup, setiap manusia dengan tujuan tertentu,
membekalinya dengan kemampuan dan potensi
tertentu, kemudian Allah memudahkan aspek
dan bidang yang sesuai dengan kepribadian,
kemampuan dan potensi yang dibawanya.
Searah dengan penjelasan diatas, Ibn
Qayyim al-Jauziyyah dalam “Tuhfat Al-Maudud
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kegiatan yang dapat memperkuat fisik
seperti latihan memanah, menaiki kuda,
berenang dan lainnya.
Kebiasaan sahabat setelah selesai
salat maghrib, bersegera untuk latihan
memanah. Seperti ungkaapan Rafi’ bin
Khadij:

kepada yang al-Haq, berprinsip amanah
ilmiah, mencari kebenaran bukan menuruti
hawa nafsu, memanfaatkan apa yang
diketahui, bukan hanya pemanfaatan
teoritis namun juga praktis.
3) Tumbuhnya Kesadaran Sosial (numuw
isjtima’i)
Maksudnya adalah tumbuhnya rasa
empati sosial untuk saling membantu
dan menolong, pun juga pertumbuhan
pengetahuan social yang melahirkan intisari
berupa sistematika hidup bermasyarakat,
dan apa yang terkandung didalamnya.
Hal ini akan mewujudkan pertumbuhan
persepsi dan berpikir dalam kerangka
sosial.
Sesungguhnya
pendidikan
bagi
manusia untuk ikhlas dan tunduk, taat, dan
beribadah hanya kepada Allah disemua lini
kehidupan, akan bermuara pada tataran
emosi sosial dengan segala bentuknya yang
terbuka terhadap kebaikan.
Pendidikan Islam memberikan posisi
strategis bagi masyarakat untuk menjaga
syariat dan akidah yang dianut oleh sebuah
komunitas.
Bangsa Arab sebelumnya tidak
pernah mengenal untuk berafiliasi dalam
satu umat hingga al-Qur’an datang dan
berujar:

ِ ف مَّل
ِ عِقاَوَم ُر
صُن اَّنُك
ِّ ص
ُ َيَل ُهَّنِإَو اَنُدَحأ
َ يِبَّنلا
َ سَو هْيَل
َ بَن
ْص
ْ يراخبلا هاور هِل
َ عَم
َ بِرْغَمْلا يِّل
َ ع ُهَّللا ىَّل
َ فِر
َ صْن
ُب
َ َ َ ي

Artinya: Kami biasa shalat bersama
nabi, -setelah selesai- maka salah
seorang dari kami pulang. Sungguh
ia benar-benar memperhatikan
tempat pelabuhan anak panahnya.
Rasul juga melalukan lomba berkuda:
Islam
sangat
mendorong
terbentuknya manusia yang berfisik kuat
namun di sisi yang lain mengingatkan dan
mengarahkan agar fisik tersebut didaya
gunakan untuk kemaslahatan manusia dan
masyarakatnya.
Pendidikan Islam mempunyai dua
perantara untuk mengarahkan kekuatan
jasmani: pertama: Pengarahan menuju apa
yang Allah ridlai, seperti membantu orang
yang teraniaya, dan menolong semua,
serta jihad di jalan Allah. Kedua: memberi
peringatan terhadap setiap persoalan yang
Allah murkai dan menjatuhkan sanksi bagi
pelakunya.
2) Pendidikan Kognitif
Islam memandang bahwa akal
merupakan kemampuan terpenting yang
dimiliki manusia. Kumpulan rukun dan
kewajiban dalam agama diperuntukan bagi
mereka yang berakal.
Al-Qur’an
mengajak
berdialog
agar dapat memberikan petunjuk dan
mengakui keberadaan Allah, mendorong
manusia merenungi alam raya, dan apa
yang terdapat dalam dirinya agar sampai
pada kesimpulan bahwa hanya Allah
semata yang berhak disembah. Al-Qur’an
mengqiyaskan
peristiwa
kebangkitan
dengan permulaan penciptaan agar dapat
dibuktikan kebenaran kebangkitan setelah
mati melalui akal manusia sendiri.
Ayat berbunyi terhitung sebanyak
46 ayat, sejumlah 14,dan bentuk kata
sebanyak 13. Semua redaksi ayat diatas,
adakalanya bertujuan untuk mendorong
berpikir, atau berdialog dengan para
ilmuwan yang tidak mau menggunakan
akal dan pikirannya secara benar. Kata
tadabbur diungkapkan sebanyak empat
kali, pengkhususan ulil albab sebanyak 16
kali, yang sudah diungkap di pembahasan
tentang dasar-dasar pendidikan Islam (AlNahlawi : 2007).
Pendidikan Islam menumbuhkan akal
untuk berpikir lurus, tawadlu’, penyerahan

Artinya: 110. kamu adalah umat
yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang
ma’ruf, dan mencegah dari yang
munkar, dan beriman kepada Allah.
Allah juga berfirman menegaskan
agar saling mengasihi kepada sesama :
ِ
َِّه
َِّذ
هلل ءالولاب حرصي امك: {يِلْوأَ َّنإِ الَأ
َّسنوي[ }َنوُق: 10/ 62-63]
ٌ ع
َ ي ْمُه الَو ْمهْيَل
َ فْوَخ ال للا َءا
َ َنوُنَزْح، ي اوُناَكَو اوُنَمآ َني لا
َت

“نولقعت، ”نولقعي

نوركفتي، نوركفتت

نوهقفي

f.

265

Artinya:
Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali
Allah itu, tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati. (yaitu) orangorang yang beriman dan mereka
selalu bertakwa.
Seorang mukmin dengan lainnya
harus saling mengasih dan membantu dan
terikat dalam satu tali yaitu keimanan.
Begitu juga dengan pendidikan akhlak dan
seterusnya.
Dari uraian panjang diatas, dapat di
jelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam
menurut al-Nahlawi berupa:
Pembentukan pribadi yang beriman
kuat dan berkembangnya potensi meliputi
jasad, ruh, akal, rasa peduli sosial yang
tinggi untuk mewujudkan tugas sebagai
khalifah Allah dan hamba-Nya yang baik.
Aplikasi tujuan pendidikan Islam dalam
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pandangan al-Nahlawi
Aplikasi dari rumusan tujuan diatas
adalah lahirnya konsep pendidikan Islam
yang integral. Pendidikan Islam, selain
berisi kesehatan jasmani, ruhani, dan aqli,
namun juga di rumuskan secara sistematis
mengenai hubungannya dengan lingkungan
dan masyarakat. Itulah yang dimaksudkan
al-Nahlawi sebagai numuw al-ijtima’i,
pertumbuhan kesadaran sosial.
Penjelasan
mengenai
tugas
dan
kewajiban manusia sebagai khalifah yang
dituntut untuk memakmurkan bumi dengan
memaksimalkan segala kekayaan yang
ada agar didayagunakan sebesar-besarnya
untuk
kemaslahatan
manusia.
Untuk
dapat mewujudkan kemaslahatan tersebut
diperlukan kecerdasan dan ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan sebagai penunjang yang
tidak terpisahkan dari kewajiban manusia
menjadi khalifah di bumi, maka ilmu
pengetahuan menjadi bagian dari kewajiban
tersebut.
Ilmu pengetahuan tersebut digunakan
untuk memakmurkan bumi. Bumi yang
diibaratkan laksana ladang bercocok tanam,
sangat selaras dengan tugas pendidikan
untuk
menumbuhkan
beraneka
ragam
tanaman (peserta) yang bermanfaat. Dalam
proses tersebut, diperlukan penjagaan dan
pemupukan agar benih yang ditanam dapat
terpelihara dari hama penyakit.
Selanjutnya tugas tersebut tergenapi
dengan tugas manusia sebagai ‘ibad, hamba
yang harus patuh terhadap segala perintah dan
menjauhi setiap larangan Tuannya. Kepatuhan
menjalankan perintah dan menjauhi larangan
ini akan mendorong terbentuknya pribadi
dan perilaku yang santun, beradab dan
menghormati norma-norma dan nilai-nilai
yang berlaku.
Rumusan tujuan pendidikan Islam yang
memuat keterpaduan antara keyakinan (qalb)
dan perilaku (‘amal), antara tugas manusia
sebagai seorang hamba (‘ibad) dan pemakmur
bumi (khalifah) akan mampu melahirkan
pribadi yang integral, holistik dan tidak
parsial. Dari rumusan tersebut diharapkan
mampu menjawab krisis multidimensi yang
sedang dialami oleh manusia.
Rumusan tujuan pendidikan diatas, akan
dapat bersinergi dengan tujuan pendidikan
nasional yang diturunkan melalui filsafat
Negara-Konstitusi (UUD)- Undang-Undang
(UU)- Peraturan Pemerintah (PP)-Surat
Keputusan Menteri (SKM)-Petunjuk Teknis
(Juknis) yang dijelaskan di awal.
Pada tujuan pendidikan nasional,
ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai
core Pancasila. Konsekuensinya, sila pertama

berupa ketuhanan tersebut menjadi landasan
dari sila selanjutnya.

Susunan gambar Pancasila yang benar
menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa
dengan lambang bintang, menjadi poros
utama dan dasar bagi sila lainnya. Ketuhanan
Yang Maha Esa menjadi landasan sila lainnya.
Desain sistem pendidikan nasional,
harus
dapat
menangkap
inti
(core)
Pancasila. Karena core itulah yang menjadi
nilai esensialnya. Core itu harus turun ke
UUD 1945, core itu harus turun juga ke
UUSPN, core itu harus turun lagi ke Peraturan
Pemerintah, core itu harus turun lagi ke
SKM, dan core itu harus turun ke Petunjuk
Teknis. Core dari Pancasila adalah Ketuhanan
Yang Maha Esa, yang dimaksud ialah manusia
beriman.
Bahwa
“manusia
beriman”
adalah core Pancasila (Tafsir : 2012).
Walupun nilai tersebut turun sempurna
dalam UUD 1945 melalui pembukaan “… atas
berkat rahmar Allah Yang Maha Kuasa…” namun
nilai tersebut tidak turun secara sempurna
dalam UU no, 20/ 2003. Dapat dilihat pada
pasal 3 bahwa keimanan dan ketakwaan bukan
lagi merupakan core dari sistem pendidikan
nasional. Pasal tersebut berbunyi:
Pendidikan nasional bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga Negara yang demokratis serta
betanggung jawab (Tafsir : 2012).
Konsekuensinya,
ketuhanan
tidak
lagi menjadi landasan yang harus menjiwai
tujuan lainnya seperti berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri… Ketuhanan
berdiri sejajar dengan tujuan lainnya.
Penjelasan diatas, jika di gambar akan tampak
seperti berikut:

Akhlak
Ketuhanan
mulia sehat
berilmu cakap
kreatif dll

Gambar 1.1
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tujuan utama yaitu terwujudnya khalifah dan
hamba Allah yang baik sebagai landasan yang
menjiwai kecerdasan akal dan hati, ilmu,
kesehatan, dan dara rasa sosial yang tinggi.
Konsekuensinya tujuan utama tersebut harus
menjadi landasan dari setiap kurikulum yang
diajarkan, setiap program yang ditetapkan,
setiap proses yang di jalankan, setiap evaluasi
yang diberlakukan.
Tujuan pendidikan melandasi program.
Implikasinya program yang ditetapkan akan
memuat kegiatan-kegiatan yang mengarah
kepada pembentukan pribadi anak didik dan
pengembangan potensi anak didik. Proses
yang dijalankan menitikberatkan pada
seberapa jauh anak didik dapat berperilaku
sebagai khalifah dan hamba Allah yang baik.
Kurikulum yang dirumuskan akan terususun
dari beberapa mata pelajaran yang di
butuhkan anak didik untuk pembentukan
pribadi dan pengembangan potensi. Evaluasi
yang diberlakukan akan menyusun ukuran
dan penilain berdasarkan perilaku anak didik
dan kesesuaiannya dengan tujuan menjadi
khalifah dan hamba Allah yang baik.
Selanjutnya, rumusan tujuan tersebut
harus dijiwai oleh guru sebagai eksekutor
penting dari rumusan-rumusan diatas. Paling
tidak ada dua hal penting tentang guru yang
harus dimiliki oleh institusi pendidikan untuk
dapat mewujudkan tujuan diatas;
Pertama, guru yang qualified dan
kompeten dalam bidang yang digelutinya.
Tanpa adanya guru yang kompeten,
rumusan-rumusan
tersebut tidak
akan
dapat diaplikasikan. Karena tugas seorang
guru, ibarat pekerjaan seorang petani yang
menyingkirkan duri, dan mengeluarkan
tumbuhan-tumbuhan
asing
diantara
ladangnya, agar tanamannya dapat tumbuh
dengan baik dan sempurna keindahannya.
Ladang yang subur dan tanaman yang unggul,
tidak akan tumbuh dengan baik apabila petani
yang merawatnya tidak baik.
Kedua,
guru
harus
benar-benar
memahami dan menjiwai rumusan tujuan
diatas. Guru harus menempatkan tujuan
diatas menjadi landasan pelajaran yang akan
diajarkannya. Seorang guru matematika,
selain harus mengasah kemampuan kognisi
matematis anak didiknya, pun juga harus
dapat membentuk pribadi anak didik untuk
dapat menjadi khalifah dan hamba Allah yang
baik. Jadi selain kompetensi kognitif dari
mata pelajaran yang di ampu oleh seorang
guru, ia juga harus menentukan kompetensi
konatif seperti bagaimana anak didik tersebut
berinteraksi dengan alam raya sebagai wujud
dari tugasnya selaku khalifah, dan juga
bagaimana anak didik berinteraksi dengan

Padahal seharusnya UU tersebut
berbunyi:
Pendidikan nasional bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
yang berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga Negara yang demokratis serta
betanggung jawab.
Menempatkan tujuan lainnya seperti
berakhlak mulia, sehat, beilmu dan seterus
nya menjadi kata sifat dari ketuhanan.
Konsekuensinya, ketuhanan menjadi ruh, dan
landasan bagi pembentukan tujuan sehat,
berilmu dan lainnya.
Begitu juga tawaran al-Nahlawi dalam
merumuskan tujuan pendidikan Islam. Tugas
utama manusia sebagai khalifah Allah dan
hamba-Nya menjadi core bagi tujuan-tujuan
selanjutnya. Seperti jasmani yang sehat,
akal yang cerdas dan kreatif (numuw ‘aqli),
kemampuan emosional dan sosial yang tinggi
(numuw ijtima’i), berakhlak mulia (numuw
khuluqi), kemampuan rasa (dzauqiyyah),
serta kecerdasan hati (wijdan).
Jika disusun dalam bentuk undangundang, kira-kira akan berbunyi seperti ini:
Pendidikan Islam bertujuan untuk
mengembangkan pribadi (dzati) dan
potensi peserta didik agar menjadi
khalifah dan hamba Allah yang baik,
yang berakhlak mulia (al-khuluqiyyah),
cerdas dan kreatif (numuw ‘aqli),
berkemampuan emosional-sosial yang
tinggi (numuw ijtima’i), kemampuan
daya rasa (dzauqiyyah), dan kecerdasan
hati (wijdan).
Rancangan tujuan perspektif al-Nahlawi
jika digambar akan tampak seperti berikut:

Numuw

Al-Khuluqiyyah

‘aqli Khalifah dan
Hamba Allah
yang baik Dzau

Qiyyah

Gambar 1.2
Rancangan

diatas

menempatkan
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Allah sebagai wujud dari tugasnya selaku
hamba Allah.
Dari gambaran diatas, akan dihasilkan
lulusan yang cerdas dan berkemampuan pada
mata pelajaran yang digelutinya. Ditambah
cerdas dan mampu mengemban amanah
sebagai khalifah dan hamba Allah secara
bersamaan.
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KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan
bahwa tujuan pendidikan Islam menurut al-Nahlawi
adalah:
Pendidikan
Islam
bertujuan
untuk
mengembangkan pribadi (dzati) dan
potensi peserta didik agar menjadi khalifah
dan hamba Allah yang baik, yang berakhlak
mulia (al-khuluqiyyah), cerdas dan kreatif
(numuw ‘aqli), berkemampuan emosionalsosial yang tinggi (numuw ijtima’i),
kemampuan daya rasa (dzauqiyyah), dan
kecerdasan hati (wijdan).
Aplikasi dari tujuan tersebut adalah, setiap
program, proses dan evaluasi yang diberlakukan
dalam dunia pendidikan, harus menyentuh dua aspek
penting, pertama pembentukan kepribadian (dzat)
dan penumbuh kembangan potensi.
Tujuan utama yaitu terwujudnya khalifah
dan hamba Allah yang baik sebagai landasan yang
menjiwai kecerdasan akal dan hati, ilmu, kesehatan,
dan dara rasa sosial yang tinggi. Tujuan utama menjadi
landasan dari setiap kurikulum yang diajarkan, setiap
program yang ditetapkan, setiap proses yang di
jalankan, setiap evaluasi yang diberlakukan.
Tujuan pendidikan melandasi program.
Implikasinya program yang ditetapkan, akan
memuat kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada
pembentukan pribadi anak didik dan pengembangan
potensi anak didik. Proses yang dijalankan
menitikberatkan pada seberapa jauh anak didik
dapat berperilaku sebagai khalifah dan hamba Allah
yang baik. Kurikulum yang dirumuskan akan terususun
dari beberapa mata pelajaran yang di butuhkan anak
didik untuk pembentukan pribadi dan pengembangan
potensi. Evaluasi yang diberlakukan akan menyusun
ukuran dan penilain berdasarkan perilaku anak didik
dan kesesuaiannya dengan tujuan menjadi khalifah
dan hamba Allah yang baik.
Rumusan tujuan tersebut harus dijiwai oleh
guru sebagai eksekutor penting dari rumusan-rumusan
diatas. Paling tidak ada dua hal penting tentang guru
yang harus dimiliki oleh institusi pendidikan untuk
dapat mewujudkan tujuan diatas;
Pertama, guru yang qualified dan kompeten
dalam bidang yang digelutinya.
Kedua, guru harus benar-benar memahami
dan menjiwai rumusan tujuan diatas. Guru harus
menempatkan tujuan diatas menjadi landasan
pelajaran yang akan diajarkannya.
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PENDIDIKAN HOLISTIK DALAM KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER PERSPEKTIF
ISLAM
Imron Fauzi
Institut Agama Islam Nurul Jadid
Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

ABSTRACT: Pendidikan sangat menentukan terhadap pembentukan watak, kepribadian, karakter

dan budi pekerti. Pendidikan menjadi pilar sangat strategis dalam proses internalisasi dan sosialisasi
nilai-nilai, karena pendidikan bersentuhan langsung dengan aspek manusia yang didalamnya
terkandung kekuatan-kekuatan yang harus distimulasi, sehingga potensi-potensi yang dimiliki
berkembang secara optimal, terutama dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di masa depan.
Pendidikan karakter dalam perspektif Islam bukan hanya hasil pemikiran dan tidak berarti lepas dari
realitas kehidupan, tetapi merupakan persoalan yang terkait dengan akal, ruh, hati, jiwa, realitas,
dan tujuan yang digariskan oleh akhlak Qur’aniah. Dengan demikian, karakter mulia merupakan
sistem perilaku yang diwajibkan dalam agama Islam melalui nash Al Quran dan Al Hadits.
Dekadensi moral yang menghinggapi generasi muda berdampak buruk pada moral individu di
berbagai aspek kehidupan, dan melalui sistem pendidikan holistik diharapkan dapat menghasilkan
output yang unggul dalam berbagai aspek terlebih dalam hal moral. Tujuan pendidikan holistik,
adalah pendidikan menghasilkan manusia yang terintegrasi, yang mampu menyatu dengan kehidupan
sebagai satu kesatuan.
Pendidikan holistik yang dimunculkan oleh para tokoh pendidikan barat dijadikan sebagai
pendekatan untuk membentuk karakter dalam Pendidikan Islam, pendidikan holistik dirancang untuk
mengakomodir seluruh kecerdasan manusia yang meliputi kecerdasan intelektual, emosi, fisik dan
spiritual untuk memberdayakan manusia seutuhnya. Dengan menjadikan peran sebagai titik sentral
penyatu semua elemen manusia, dan puncak dari pendidikan individu tersebut adalah spiritualitas
yang mampu meningkatkan kapasitas iman, ilmu, dan amal setiap manusia.

KEY WORDS: Holistic Education, Character, Religius Education

INTRODUCTION

Tuhan di bumi, manusia dituntut mengetahui
fungsinya sebagai khalifah Allah Swt, yang selalu
mengabdi kepada-Nya, dan memakmurkan bumi
(Salahudi, 2013 : 106). Sementara di bumi sendiri
ada berbagai macam aspek kehidupan yang harus
dijaga, sehingga kewajiban memakmurkan bumi
bukanlah tugas yang mudah bagi manusia. Oleh
karenanya manusia dibekali akal untuk senantiasa
berfikir, serta akal pula yang menjadikan derajat
manusia paling tinggi dibandingkan dengan makhluk
Allah lainnya. Akal manusia harus dididik setiap
saat agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya
serta membawa kemuliaan bagi manusia itu
sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia
tidak dapat terlepas dari yang namanya pendidikan.
Pendidikan pada umumnya berarti bimbingan

It is expected that authors will submit carefully
written and proofread material. Careful checking for
spelling and grammatical errors should be performed.
The number of pages of the paper is no more than 15
pages. When you submit your paper print it in twocolumn format, including figures and tables
Secara internal, Islam tidak hanya mengatur
hubungan dengan tuhan (habl min Alloh), tetapi juga
hubungan manusia (habl min al-nas). Manusia pada
hakikatnya adalah makhluk bertakwa yang diciptakan
paling sempurna dan berderajat paling tinggi. Manusia
diciptakan di muka bumi ini untuk membawa misi
sebagai hamba Allah (abdullah) dan sebagai wakil
Allah di muka bumi (khalifah fi al ardi).
Sebagai makhluk yang memang diproyeksikan
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yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan
orang lain, menuju kearah suatu cita-cita tertentu.
Manusia membutuhkan pendidikan salah satunya
untuk dapat meningkatkan taraf kehidupannya.
Menurut Muhaimin, fungsi pendidikan dikaitkan
dengan tiga hal tentang manusia, Pertama berkaitan
dengan potensi dasar manusia, kedua berkaitan
dengan tugas hidup manusia, ketiga berkaitan dengan
beberapa segi negatif manusia (Muhaimin, 2012: 3).
Begitu pentingnya peran pendidikan bagi
manusia, yang menjadi perhatian, bahwa yang
membedakan antara manusia dan hewan dan
tumbuhan adalah kemampuan yang sempurna
untuk melakukan suatu amal dalam meningkatkan
taraf kehidupan yang dijalaninya, namun di sisi lain
dunia dihadapkan pada permasalahan pendidikan
itu sendiri. Akar permasalahan yang dihadapi dunia
modern terletak pada sistem pendidikan dualistis
yang bermuara dari faham sekularisme yang
berkembang dan mendominasi di seluruh dunia yang
pada gilirannya membawa krisis dalam segala aspek
kehidupan (Rossidy, 2009: 61). Dengan kata lain,
adanya dikotomi ilmu antara ilmu umum dengan
ilmu agama memberikan dampak dalam segala aspek
kehidupan.
Selain itu, fenomena globalisasi tidak bisa
dihindari lagi, karena kolonialisme berwajah baru
tersebut tengah bersetubuh dengan berbagai
sendi kehidupan manusia, baik aspek ekonomi,
politik, budaya, tatanan sosial bahkan dalam aspek
pendidikan. Dinamika masyarakat dari masyarakat
industri menjadi masyarakat yang didominasi oleh
informasi dan teknologi serta ilmu pengetahuan ini
telah berlangsung dan proses transformasinya selalu
meningkat, yang belum pernah ditemui dalam sejarah
lintasan manusia di era sebelumnya. Dinamika
tersebut
menciptakan
pergeseran
paradigma
(shifting paradigm) dan perubahan tingkah laku
manusia yang mencerminkan telah hilangnya nilainilai kemanusiaan (humanisme) dan nilai-nilai agama
(Rembangy, 2004: 134-135).
Globalisasi juga berakibat pada krisis
akhlak yang terjadi hampir di semua lapisan
masyarakat, mulai dari pelajar hingga pejabat
negara. Di kalangan pelajar misalnya, bisa dilihat
dari meningkatnya angka kriminalitas, mulai dari
kasus narkoba, pembunuhan, pelecehan seksual, dan
sebagainya. Demikian halnya dikalangan masyarakat
dan pejabat negara. Yang paling menonjol adalah
semakin membudayanya tindak pidana korupsi di
negeri ini (Tantowi, 2009: 3). Menurut Abudin Nata,
globalisasi yang terjadi mulai abad ke-21 memiliki
corak dan karakter yang bersumber dari Barat,
yang terus memegang supremasi dan hegemoni dalam
berbagai lapangan kehidupan masyarakat dunia pada
umumnya (Nata, 2014: 285).
Pendidikan harus
mengenalkan peserta
didik tentang isu-isu penting yang dihadapi oleh
kemanusiaan, sekaligus harus mampu memberikan
pemecahan atas masalah-masalah kemanusiaan

tersebut. Dengan demikian, peserta didik memiliki
kesadaran tentang hakikat dirinya, yaitu siapa,
untuk apa, dan bagaimana. Kehidupan seorang
manusia bermakna manakala ia mampu memberikan
kedamaian, kebahagiaan, dan pencerahan bagi
orang-orang sekitarnya. Pendidikan dengan gambaran
seperti itu dinamakan dengan pendidikan holistik
(Musfah, 2012: 3).
Dikalangan pemerhati pendidikan, pendidikan
holistik di anggap merupakan salah satu solusi bagi
masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Dekadensi
moral yang menghinggapi generasi muda berdampak
buruk pada moral individu di berbagai aspek
kehidupan, dan melalui sistem pendidikan holistik
diharapkan dapat menghasilkan output yang unggul
dalam berbagai aspek terlebih dalam hal moral.
Tujuan pendidikan holistik, adalah pendidikan
menghasilkan manusia yang terintegrasi, yang mampu
menyatu dengan kehidupan sebagai satu kesatuan.
Dalam agama Islam, karakter adalah
inti dari pendidikan Islam yang semula dikenal
dengan pendidikan akhlak, yaitu pendidikan yang
mengantarkan pesrta didik dapat bersikap dan
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai karakter yang
Islami, Raharjo memaknai pendidikan karakter
sebagai suatu proses pendidikan secara holistik yang
menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial
dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi
terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu
hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran
yang dapat dipertanggung jawabkan.
Dengan tujuan terbentuknya Insanu al Kamil
yang menitik beratkan pada konsep hubungan
manusia dengan sesama, menusia dengan lingkungan
dan manusia dengan tuhannya, menurut pemikiran
peneliti konsep pendidikan karakter akan semakin
mudah diaplikasikan dalam menumbuh kembangkan
potensi peserta didik dengan pendekatan pendidikan
holistik.

PENDIDIKAN HOLISITIK

Dalam
ranah
pendidikan,
pendidikan
holistik merupakan suatu metode pendidikan
yang membangun manusia secara keseluruhan
dan utuh dengan mengembangkan semua potensi
manusia yang mencakup potensi sosial-emosi,
potensi intelektual, potensi moral atau karakter,
kreatifitas, dan spiritual. Tujuan pendidikan holistik
adalah untuk membentuk manusia holistik. Manusia
holistik adalah manusia yang mampu mengembangkan
seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Potensi yang
ada dalam diri manusia meliputi potensi akademik,
potensi fisik, potensi sosial, potensi kreatif, potensi
emosi dan potensi spiritual (Megawangi, 2005: 6-7).
Secara filosofis, pendidikan holistik adalah
filsafat pendidikan yang didasarkan pada anggapan
bahwa setiap orang dapat menemukan identitas,
makna, dan tujuan dalam hidup melalui hubungan
dengan masyarakat, alam, dan untuk nilai-nilai
kemanusiaan seperti kasih sayang dan perdamaian.

270

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture

Definisi tersebut diberikan oleh Ron Miller, pendiri
jurnal pendidikan holistik adalah: Holistic education
is a philosophy of education based on the premise
that each person finds identity, meaning, purpose in
life through connections to the community, to the
natural world, and to humanitarian values such as
compassion and peace (Ganesh, 2103: 70).
Sedangkan Miller, dkk., merumuskan bahwa
pendidikan holistik adalah pendidikan yang
mengembangkan seluruh potensi siswa secara
harmonis (terpadu dan seimbang), meliputi potensi
intelektual (intellectual), emosional (emotional),
phisik (physical), sosial (sosial), estetika (aesthetic),
dan spiritual. Masing-masing potensi hendaknya
dikembangkan secara harmonis. Jangan sampai
terjadi kemampuan intelektualnya berkembang
jauh melebihi sikap dan keterampilannya. Manusia
yang mampu mengembangkan seluruh potensinya
merupakan manusia yang holistik, yaitu manusia
pembelajar sejati yang selalu menyadari bahwa
dirinya merupakan bagian dari sebuah sistem
kehidupan yang luas, sehingga selalu ingin
memberikan kontribusi positif dan terbaik kepada
lingkungannya (Widyastono, 2011: 470).
Schreiner mengemukakan prinsip pendidikan
holistik, yaitu: 1) berpusat pada Tuhan yang
menciptakan
dan
menjaga
kehidupan;
2)
pendidikan untuk transformasi; 3) berkaitan dengan
pengembangan individu secara utuh di dalam
masyarakat; 4) menghargai keunikan dan kreativitas
individu dan masyarakat yang di dasarkan pada saling
hubungannya; 5) memungkinkan partisipasi aktif di
masyarakat; 6) memperkukuh spiritualitas sebagai inti
hidup dan sekaligus pusat pendidikan; 7) mengajukan
sebuah praksis mengetahui, mengajar, dan belajar;
8) berhubungan dan berinteraksi dengan pendekatan
dan perspektif yang berbeda-beda.
Selanjutnya Miller, dkk mengemukakan
prinsip prinsip di dalam penyelenggaraan pendidikan
holistik, adalah: 1) keterhubungan (connectedness)
2) keterbukaan (inclusio) dan 3) keseimbangan
(balance). Keterhubungan, dimaksudkan bahwa
pendidikan hendaknya selalu dihubungkan dengan
lingkungan fisik, lingkungan alam, lingkungan sosial,
dan lingkungan budaya. Keterbukaan, dimaksudkan
bahwa pendidikan hendaknya menjangkau semua
anak tanpa kecuali. Semua anak hakikatnya
berhak memperoleh pendidikan. Keseimbangan,
dimaksudkan bahwa pendidikan hendaknya mampu
mengembangkan ranah pengetahuan, sikap dan
keterampilan secara seimbang. Termasuk seimbang
dalam kemampuan intelektual, emosional, phisikis,
sosial, estetika, dan spiritual.
Menurut Rinke, dalam Miller, menegaskan
bahwa untuk mengimplementasikan pendidikan
holistik, karakteristik pendidik holistik antara
lain yaitu: 1) pendidik holistik mengembangkan
keragaman strategi pembelajaran untuk memenuhi
kebutuhan siswa; 2) pendidik holistik membantu
siswa untuk mengembangkan potensinya; 3) pendidik

holistik menyusun lingkungan pembelajaran yang
dapat mengembangkan seluruh potensi siswa; 4)
pendidik holistik mengimplementasikan
strategi
penilaian beragam (Widyastono, 470).
Paradigma pendidikan holistik juga berkarakter
realis- pluralis, kritis-konstruktif, dan sintesisdialogis. Pandangan holistik tidak mengambil pola
pikir dikotomis atau binary logic yang memaksa
harus memilih salah satu dan membuang yang lainnya,
melainkan dapat menerima realitas secara plural
sebagaimana kekayaan realitas itu sendiri. Dalam
konteks ini sistem pendidikan dibangun terpusat
pada anak berdasarkan asumsi dan prinsip (Latifah):
a) Connectedness,
Connectedness
adalah
konsep
interkoneksi yang berasal dari filosofi holisme
yang kemudian berkembang menjadi konsep
ekologi, fisika kuantum dan teori sistem
b) Wholeness
Keseluruhan (wholeness) bukan sekedar
penjumlahan dari setiap bagiannya. Sistem
wholeness bersifat dinamis sehingga tidak bisa
dideduksi hanya dengan mempelajari setiap
komponennya.
c) Being fully human.
Menjadi (being) adalah tentang merasakan
sepenuhnya kekinian. Hal ini berkaitan dengan
kedalaman jiwa, kebijaksanaan (wisdom),
wawasan (insight), kejujuran, dan keotentikan.
Pendidikan holistik sangat menafikan adanya
dikotomi dalam berbagai bentuknya, seperti
dikotomi dunia-akhirat, ilmu umum-agama dan
lain-lain. Keduanya harus ada dan diperhatikan
serta dibangun dalam relasi yang tidak terputus.
Pendidikan holistik membantu mengembangkan
potensi individu dalam suasana pembelajaran yang
lebih menyenangkan dan menggairahkan, demokratis
dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi
dengan lingkungannya.
Melalui pendidikan holistik, peserta didik
diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri (learning
to be). Dalam arti dapat memperoleh kebebasan
psikologis, mengambil keputusan yang baik, belajar
melalui cara yang sesuai dengan dirinya, memperoleh
kecakapan sosial, serta dapat mengembangkan
karakter dan emosionalnya. Jika merujuk pada
pemikiran Abraham Maslow dalam tulisan Syaifuddin
Sabda, maka pendidikan harus dapat mengantarkan
peserta didik untuk memperoleh aktualisasi diri
(self-actualization) yang ditandai dengan adanya
kesadaran, kejujuran, kebebasan atau kemandirian,
dan kepercayaan.

PENDIDIKAN HOLISTIK DALAM
KARAKTER PERSPEKTIF ISLAM

PENDIDIKAN

Pendidikan holistik adalah pendidikan yang
menghendaki siswanya berkembang dengan meliputi
berbagai aspek yaitu aspek intelektual, emosional,
fisik, dan juga spiritual Islam, sehingga dalam
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taksonomi pendidikan tidak hanya tiga domain
sebagaimana yang dikembangkan oleh B.S. Bloom
dkk yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotorik,
tetapi juga adanya aspek transendental yaitu domain
iman (Primarni dan Khairunnas, 2013).
Domain kognitif berkenaan dengan hasil belajar
intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni
pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi,
analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama
disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek
berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.
Domain afektif berkenaan dengan sikap yang
terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban
atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi.
Domain psikomotorik berkenaan dengan
hasil belajar keterampilan dan kemampuan
bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik yakni
(a) gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan dasar,
(c) kemampuan perseptual, (d) keharmonisan atau
ketepatan, (e) gerakan keterampilan kompleks, dan
(f) gerakan ekspresif dan interpretatif (Sudjana,
2014).
Sedangkan domain iman amat diperlukan,
karena ajaran Islam tidak hanya menyangkut hal-hal
rasional, tetapi juga menyangkut hal-hal yang supra
rasional, dimana akal manusia tidak akan mampu
menangkapnya, kecuali didasari dengan iman, yang
bersumber dari wahyu yaitu al-Qur’an dan al-Hadist.
Domain iman merupakan titik sentral yang hendak
menentukan sikap dan nilai hidup peserta didik, dan
dengannya pula menentukan nilai yang dimiliki dan
amal yang dilakukan. Dengan kata lain, keimanan
atau kesadaran tauhid menjadi rambu-rambu bagi
manusia dalam melakukan penelusuran terhadap
berbagai fenomena alam dan sosial, baik yang
bersifat material maupun immaterial. Keimanan
akan membuat manusia dapat menjalankan tugasnya
sebagai wakil Allah di muka bumi (khalifah).
Pendekatan holistik menghendaki pendekatan
yang utuh, tidak parsial, komprehensif tidak
sepotong-potong, dan saling berhubungan. Manusia
terdiri dari empat elemen yakni intelektual, emosi,
inderawi-fisik, dan spiritual. Tiap-tiap elemen ini
memiliki sisi-sisi yang harus dikembangkan. Daya
emosi adalah perpaduan keseimbangan kesadaran diri
dan kesadaran sosial yang bertumpu pada kecerdasan
spiritual. Puncak dari daya emosi adalah spiritualitas.
Daya pikir adalah kemampuan optimum dari
berpikir linear, asosiatif dan integral. Puncak dari
berpikir intelektual adalah berpikir integral atau
holistik. Daya fisik atau kematangan fisik dapat
optimum jika memperhatikan asupan makanan yang
bergizi, thayyib, dan halal. Puncak dari kebaikan
perkembangan fisik adalah kehalalan.
Islam secara keseluruhan telah memiliki
suatu cara dalam menumbuh kembangkan manusia
mencapai titik optimumnya, yang dalam proses
optimalisasi itu, Islam meletakkan fondasi kuat
dengan keimanan untuk menjaga ilmu. Perintah
belajar, seiring dengan proses pendidikan dalam

konteks Islam tidak lain adalah proses optimalisasi diri
manusia dalam menemukan keyakinan tentang Allah
Swt. Oleh sebab itu pendidikan dalam Islam tidak
bebas nilai. Pendidikan Islam bersifat menyeluruh,
berkesinambungan, memiliki pondasi, kerangka,
tujuan dan evaluasi yang telah jelas kriterianya.
Pendidikan Islam berorientasi pada individu manusia,
yang dengan demikian maka manusia tidak akan
pernah merasa kehilangan eksistensi meskipun dunia
berubah sangat cepat, dan berubah tidak sesuai
dengan yang dikehendaki.
Islam lahir dengan revolusi tauhid, yang
mengubah paradigma berpikir tentang yang nyata
dan yang ghaib yang lahir dari yang satu yaitu Allah
Swt. Oleh karena itu dalam konsep pendidikan
holistik dalam pendidikan karakter perspektif Islam,
p e r a n t a u h i d menjadi titik sentral sebagai
penyatu semua elemen manusia, dan puncak dari
proses pendidikan individu tersebut adalah spiritual.
Sehingga dengan konsep pendidikan holistik tersebut
akan mampu meningkatkan kapasitas iman, ilmu, dan
amal setiap manusia.
Konsep pendidikan holistik adalah konsep
pendidikan yang unggul dan terdepan dalam
memberdayakan manusia seutuhnya. Pendidikan
holistik yang dalam membentuk karakater bersifat
integrated yang berbasiskan kompetensi dan
mengakomodir
seluruh
kecerdasan
manusia.
Pendekatannya bersifat aplikatif dan problem
solving untuk mengupayakan kemandirian. Selain
itu pendekatan lingkungan digunakan pula untuk
memberikan siswa kesempatan membaur bersama
masyarakat dalam mengimplementasikan ilmunya.
Sementara itu, evaluasi dilakukan secara bertahap
berkesinambungan baik dalam berbagai bentuk
formal tertulis maupun observasi langsung oleh
pendidik dalam keseharian Islam, observasi menjadi
bagian penting untuk mengukur tingkat keberhasilan
murid (Maksudin).
Dalam model pendidikannya ialah dengan
memfokuskan pada pembentukan seluruh aspek
dimensi manusia, sehingga dapat menjadi manusia
yang berkarakter. Model pendidikan ini menerapkan
teori-teori sosial, emosi, kognitif, fisik, moral, dan
spiritual. Model ini diharapkan dapat memampukan
siswa berkembang sebagai individu yang terintegrasi
dengan baik secara spiritual, intelektual, sosial,
fisik, dan emosi, yang berpikir kreatif secara
mandiri, dan bertanggung jawab. Membentuk
manusia secara utuh (holistik) yang berkarakter,
yaitu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial,
kreativitas, spiritual dan intelektual siswa secara
optimal. Selain itu untuk membentuk manusia yang
life long learners (pembelajar sejati).
Implementasi pendidikan holistik adalah dengan
memfokuskan pada pembentukan seluruh aspek
dimensi manusia sehingga dapat menjadi manusia
yang berkarakter. Kurikulum
holistik perspektif
Islam dalam pembentukan karakter ini diterapkan
dengan menggunakan pendekatan inquiry-based
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learning, collaborative and cooperative learning,
dan integrated leaning yang semuanya akan dapat
menciptakan suasana belajar yang efektif dan
menyenangkan, serta
dapat
mengembangkan
seluruh aspek dimensi manusia secara holistik.
a) Inquiry-Based Learning
Kata “Inquiry” berasal dari Bahasa
Inggris yang berarti mengadakan penyelidikan,
menanyakan keterangan, melakukan pemeriksaan
(Shadily, 2003). Sedangkan menurut Gulo
inkuiri berarti pertanyaan atau pemeriksaan,
penyelidikan (Gulo, 2002).
Pendekatan IBL adalah suatu pendekatan
yang digunakan dan mengacu pada suatu cara
untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan
(informasi), atau mempelajari suatu gejala.
Pembelajaran dengan pendekatan IBL selalu
mengusahakan agar siswa selalu aktif secara
mental maupun fisik. Materi yang disajikan guru
bukan begitu saja diberitahukan dan diterima
oleh siswa, tetapi siswa diusahakan sedemikian
rupa sehingga mereka memperoleh berbagai
pengalaman dalam rangka “menemukan sendiri”
konsep-konsep yang direncanakan oleh guru.
Sasaran utama kegiatan belajar mengajar
dengan menggunakan pendekatan IBL ini adalah:
1. Keterlibatan siswa secara maksimal
dalam
proses
kegiatan
belajar
mengajar.
2. Mengembangkan sikap percaya pada
diri sendiri (self-belief) pada diri siswa
tentang apa yang ditemukan dalam
proses inkuiri.
Pembelajaran dengan pendekatan inkuiri
dapat menggunakan berbagai macam metode.
Apapun metode yang dipilih hendaknya tetap
mencerminkan ciri-ciri pembelajaran dengan
pendekatan inkuiri. Ada beberapa metode
pembelajaran yang dapat digunakan dengan
pendekatan inkuiri, antara lain: tanya jawab,
diskusi, demonstrasi, eksperimen dan lain-lain.
b) Cooperative learning
Cooperative Learning adalah kegiatan
belajar mengajar secara kelompok-kelompok
kecil, siswa belajar dan bekerjasama untuk sampai
pada pengalaman belajar yang optimal, baik
pengalaman individu maupun kelompok.
Menurut Nurhadi mengartikan Cooperative
Learning sebagai pembelajaran yang secara
sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang
silih asuh untuk menghindari ketersinggungan
dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan
permasalahan (Nurhadi, 2003).
Dengan metode Cooperative Learning,
pembelajaran akan efektif dan berjalan sesuai
dengan fitrah peserta didik sebagai mahluk
sosial yaitu mahluk yang tidak bisa berdiri
sendiri, namun selalu membutuhkan kerjasama
dengan orang lain untuk mempelajari gagasan,
memecahkan
masalah
dan
menerapkan

apa yang mereka pelajari. Jelasnya belajar
kooperatif tidak hanya bertujuan menanamkan
siswa terhadap materi yang akan dipelajari
namun lebih menekankan pada melatih
siswa untuk mempunyai kemampuan sosial,
yaitu kemampuan untuk saling bekerjasama,
berkelompok dan bertanggung jawab terhadap
sesama teman kelompok untuk mencapai tujuan
umum kelompok. Metode Cooperative Learning
dibangun atas dasar Konstruktivis Sosial dari
Vygotsky, teori Konstruktivis Personal dari Piaget
dan Teori Motivasi. Menurut prinsip utama teori
Vygotsky, perkembangan pemikiran merupakan
proses sosial sejak lahir. Anak dibantu oleh orang
lain (baik orang dewasa maupun teman sebaya
dalam kelompok) yang lebih kompeten didalam
ketrampilan dan teknologi dalam kebudayaannya.
Bagi Vigotsky, aktivitas
kolaboratif diantara
anak-anak akan mendukung pertumbuhan
mereka, karena anak-anak yang sesuai lebih
senang bekerja dengan orang yang satu zone
(Zone of Proximal Development, ZPD) dengan
yang lain. Pada pandangan ini, bahwa kepribadian
atau kejiwaan dari pada peserta diteropong
secara keseluruhan, artinya bagian atau elemen
kejiwaan tidak berdiri sendiri, melainkan
terorganisir menjadi suatu keseluruhan.
Oleh sebab itu, tidak mengherankan dalam
pembelajaran Cooperative Learning sangat
mengutamakan keseluruhan (holistik) dari pada
bagian kecil dalam proses pembelajaran yang
mengutamakan kerja kelompok.
Menurut Roger dan David Johnson dalam
Anita Lie, tidak semua kerja kelompok
bisa dianggap sebagai Cooperative Learning.
Untuk memperoleh manfaat yang diharapkan dari
implementasi pembelajaran kooperatif, Johnson
dan Johnson menganjurkan lima unsur penting
yang harus dibangun dalam aktivitas intruksional,
mencakup:
a. Saling Ketergantungan Positif (Positif
Interdependence)
b. Interaksi Tatap Muka (Face to Face
Interaction)
c. Tanggung Jawab Individual (Individual
Accountability)
d. Ketrampilan Sosial (Sosial skill), dan
e. Evaluasi Proses Kelompok (Group
debrieving) (Anita, 2002)
Tahapan unsur ini akan memunculkan
kecakapan personal (personal
skill),
yang
mencakup kecakapan mengenai diri (self
awareness) dan kecakapan berfikir rasional
(thinking skill). Kecakapan diri itu pada dasarnya
merupakan penghayatan diri sebagai mahluk Tuhan
Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga
negara, serta akan menyadari dan mensyukuri
kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus
menjadikannya sebagai individu yang bermanfaat
bagi diri sendiri dan lingkungannya

273

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture

c) Integrated learning
Integrated learning atau pembelajaran
terintegrasi/
terpadu
merupakan
suatu
pembelajaran
yang memadukan
berbagai
materi dalam satu sajian pembelajaran. Inti
pembelajaran ini adalah agar siswa memahami
keterkaitan antara satu materi dengan materi
lain, antara satu mata pelajaran dengan
mata pelajaran lain. Dari integrated learning
ini, muncullah istilah integrated curriculum
(kurikulum terintegrasi / terpadu). Karakteristik
kurikulum terintegrasi antara lain (Megawangi).
a. Ada
keterkaitan
antar
mata
pelajaran dengan tema sebagai pusat
keterkaitan.
b. Menekankan pada aktivitas kongkrit.
c. Memberikan peluang bagi siswa untuk
bekerja dalam kelompok.
d. Selain memberikan pengalaman untuk
memandang sesuatu dalam perspektif
keseluruhan,
juga
memberikan
motivasi kepada siswa untuk bertanya
dan mengetahui lebih lanjut mengenai
materi yang dipelajarinya.
Dalam menyusun kirikulum terintegrasi,
menurut Megawangi, terdapat beberapa hal
penting
yang perlu diperhatikan
untuk
mencapai tujuan pendidikan holistik, yaitu:
a. Mencakup
aktivitas
yang
dapat
mengembangkan aspek fisik, emosi,
sosial, bahasa, estetika dan akademik
siswa,
termasuk
mengaplikasikan
konsep kecerdasan majemuk.
b. Mencakup seluruh mata pelajaran
secara
terintegrasi
yang relevan
(kontekstual), berarti bagi siswa, serta
yang dapat mencelupkan siswa dalam
pembelajaran yang mengasikan.
c. Kegiatan yang dirancang berdasarkan
pengetahuan tentang apa yang telah
diketahui siswa sebelumnya, dan
siswa mampu mengerjakannya.
d. Kurikulum harus dapat meningkatkan
pemahaman akan konsep, prosesnya,
dan kemampuan
melakukannya,
sehingga siswa tahu manfaat konsep
yang dipelajarinya dan tertarik untuk
terus mempelajarinya.
Model
ini
memfokuskan
pada
pembentukan karakter siswa sebagai upaya
pembangunan
karakter
bangsa
(national
character building) yang merupakan aspek
penting dalam menentukan kemajuan suatu
bangsa. Karakter bangsa sangat tergantung pada
kualitas karakter sumber daya manusianya (SDM).
Karenanya karakter yang berkualitas perlu
dibentuk dan dibina sejak usia dini. Menurut
Freud kegagalan penanaman kepribadian yang
baik di usia dini ini akan membentuk pribadi
yang bermasalah di masa dewasanya kelak.

Kesuksesan orang tua membimbing anaknya
dalam mengatasi konflik kepribadian di usia
dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam
kehidupan sosial di masa dewasanya kelak.
Pembentukan karakter dapat diibaratkan
sebagai pembentukan seseorang menjadi body
builder
(binaragawan)
yang
memerlukan
“latihan otot-otot akhlak” secara terus-menerus
agar menjadi kokoh dan kuat. Program yang
menyeluruh ini bertujuan untuk menyeimbangkan
antara hati, otak dan otot (Pendidikan Holistik).
Diharapkan mereka akan menjadi anak-anak
yang berfikir kreatif, bertanggung jawab dan
memiliki pribadi yang mandiri (manusia holistik).
Dalam upaya perwujudan pendidikan
holistik sebagai upaya pembinaan karakter dan
kepribadian hendaknya melakukan model-model
pendidikan sebagai berikut: Pertama, menerapkan
pendekatan modeling atau exemplary atau
uswah hasanah, yakni mensosialisasikan dan
membiasakan lingkungan pendidikan
untuk
menghidupkan
dan menegakkan nilai-nilai
akhlak dan moral yang benar melalui model atau
teladan. Setiap tenaga pendidik hendaknya
mampu menjadi uswah hasanah yang hidup bagi
setiap peserta didik.
Kedua,
menjelaskan
atau
mengklarifikasikan kepada peserta didik secara
terus menerus tentang berbagai nilai yang
baik dan buruk dengan pendekatan yang bisa
diterima oleh peserta didik. Ketiga, menerapkan
pendidikan berdasarkan karakter (characterbased education). Hal ini bisa dilakukan dengan
menerapkan character- based approach ke dalam
setiap mata pelajaran yang ada di samping
mata pelajaran-mata pelajaran khusus untuk
pendidikan karakter, seperti pelajaran agama,
sejarah, pancasila, dan sebagainya. Keempat,
Jika masih menggunakan model pengembangan
pembelajaran Bloomian harus memperhatikan
keseimbangan ketiga ranah dan memasukkan
ranah lainnya seperti ranah emosional, spiritual,
dan ranah kecerdasan lainnya secara terpadu,
sehingga berbagai indikator proses dan pencapaian
pembelajaran tidak dikemas dan diukur sematamata dalam kacamata behavioristik yang
harus selalu terpilah, jelas, terukur dan
harus bisa diobservasi. Pendidikan holistik juga
dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran
dengan menerapkan integrated learning atau
pembelajaran terintergrasi/ terpadu, yaitu
suatu pembelajaran yang memadukan berbagai
materi dalam satu sajian pembelajaran. Inti
pembelajaran ini adalah agar siswa memahami
keterkaitan antara satu materi dengan materi
lainnya, antara saru mata pelajaran dengan mata
pelajaran lain. Dari integrated learning inilah
muncul istilah integrated curriculum (kurikulum
terintegrasi/terpadu).
Kurikulum terintegrasi dalam pendidikan

274

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture

holistik membuat siswa belajar sesuai dengan
gambaran yang sesungguhnya, hal ini karena
kurikulum terintegrasi mengajarkan keterkaitan
segala sesuatu sehingga terbiasa
memandang
segala sesuatu dalam gambaran yang utuh.
Kurikulum
terintegrasi
dapat memberikan
peluang kepada siswa untuk menarik kesimpulan
dari berbagai sumber infomasi berbeda mengenai
suatu tema, serta dapat memecahkan masalah
dengan memperhatikan faktor-faktor berbeda
ditinjau dari berbagai aspek. Selain itu dengan
kurikulum terintegrasi, proses belajar menjadi
relevan dan kontekstual sehingga berarti bagi
siswa dan membuat siswa dapat berpartsipasi aktif
sehingga seluruh dimensi manusia terlibat aktif
(fisik, sosial, emosi, akademik, dan spiritual).
Pendidikan holistik berbasis karakter
perspektif Islam merupakan pendidikan bidang
Character Building (pembangunan karakter) yang
mempunyai visi membangun bangsa berkarakter
melalui
pengkajian
dan
pengembangan
pendidikan holistik dengan fokus menanamkan
9 pilar karakter. Nilai-nilai luhur universal yang
terangkum dalam 9 pilar karakter tersebut adalah
(Ribiyanto),
1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya
(love Allah, trust, reverence, loyalty).
2. Tanggung
jawab,
kedisiplinan
dan
kemandirian (responsibility, excellence,
self reliance, discipline, orderliness)
3. Kejujuran/amanah dan arif (trustworthines,
honesty, and tactful).
4. Hormat dan santun (respect, courtesy,
obedience).
5. Dermawan, suka menolong dan gotongroyong / kerjasama (love, compassion,
caring, empathy,generousity,moderation,
cooperation)
6. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras
(confidence,
assertiveness,
creativity,
resourcefulness, courage, determination,
enthusiasm)
7. Kepemimpinan dan keadilan (justice,
fairness, mercy, leadership).
8. Baik dan rendah hati (kindness, friendliness,
humility, modesty).
9. Toleransi, kedamaian dan
kesatuan
(tolerance, flexibility, peacefulness, unity)
Menurut Prof. Suyatno,
kesembilan
pilar karakter itu, diajarkan secara sistematis
dalam model pendidikan holistik menggunakan
metode knowing the good, feeling the good,
dan acting the good. Knowing the good bisa
mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat
kognitif
saja. Setelah knowing
the good
harus ditumbuhkan feeling loving the good,
yakni bagaimana merasakan dan mencintai
kebajikan menjadi engine yang bisa membuat
orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan.
Sehingga tumbuh kesadaran bahwa, orang mau

melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta
dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa
melakukan kebajikan, maka acting the good
itu berubah menjadi kebiasaan.
Dasar pendidikan karakter ini, sebaiknya
diterapkan sejak usia anak-anak atau yang biasa
disebut para ahli psikologi sebagai usia emas
(golden age), karena usia ini terbukti
sangat
menentukan kemampuan anak dalam
mengembangkan potensinya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas
kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika
anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya
terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada
pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari
sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter
dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan
lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter
siswa.
Kurikulum holistik berbasis 9 pilar
karakter akan membantu seluruh pendidik dalam
menerapkan pedidikan karakter sepanjang tahun
ajaran, yang diintegrasikan dalam seluruh disiplin
ilmu. Implementasi Pendidikan Holistik Berbasis
Karakter menggunakan metode Pendidikan 9
Pilar Karakter. Masing-masing tema pilar terdiri
dari berbagai macam contoh kegiatan praktis
bagi para pendidik yang terfokus pada metode:
knowing the good, feeling and loving the good
and acting the good.

KESIMPULAN

Pendekatan
pendidikan
holistik
dalam
pendidikan karakter Islam menghendaki pendekatan
yang utuh, tidak parsial, komprehensif tidak
sepotong-potong, dan saling berhubungan. Manusia
terdiri dari empat elemen yakni intelektual, emosi,
inderawi-fisik, dan spiritual.
Sedangkan
dalam
realisasi
pembelajarannya,pendidikan
holistik
dapat
diterapkan dengan menggunakan pendekatan
inquiry-based learning, collaborative and cooperative
learning, dan integrated leaning yang semuanya akan
dapat menciptakan suasana belajar yang efektif
dan menyenangkan, serta dapat mengembangkan
seluruh aspek dimensi manusia secara holistik.
Tujuan
pendidikan holistik memberikan
pengalaman belajar yang konkret dan kontekstual
yang bisa merangsang siswa belajar secara aktif,
menyenangkan, dan tanpa beban, pendidikan yang
dikembangkan melalui pembelajaran yang tidak
dibatasi pada model dan pendekatan pendidikan
subjek akademik dan teknologis semata, tetapi juga
memasukkan model dan pendekatan pendidikan
humanistik dan rekonstruksi sosial.
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SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH
Amir
MA Nurul Hikam
Panji, Situbondo, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT: Pembahasan dalam makalah ini secara rinci tidak memisahkan aspek ontologis,

epistemologis, dan aksiologis Konsep Manajemen Pendidikan Islam tersebut, sehingga pembahsannya
masih sangat umum, untuk itu penulis perlu meminta masukan-masukan dalam diskusi pembahasan
persoalan dimaksud.Apakah hakikat Manajemen Pendidikan Islam ?. Menyangkut hal apa saja
Manajemen Pendidikan Islam itu, baik yang bersifat kongkrit atau bersifat abstrak?.Pembahasan
mengenai Ontologi Manajemen Pendidikan Islam ini akan dimulai dari tinjauan teoretis pengertian
dan fungsi-fungsi manajemen, kemudian seperti apa isyarat AlQur‟an dan Hadits tentang fungsi
manajemen tersebut. Pengertian manajemen dari segi bahasa bahwa kata manajemen berasal
dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata “management” yang berarti:
pengelolaan, ketata laksanaan, atau tata pimpinan. Sementara dalam kamus Inggris Indonesia,
bahwa kata “Management” berasal dari akar kata to manage yang berarti mengurus, mengatur,
melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan.

KEYWORDS: Sistem, Penyelenggaraan, Madrasah

PENDAHULUAN

sebagaimana diatur pasal 17 dan 18 UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sisdiknas. Pengakuan yuridis itu menjadi
modal potensial bagi peningkatan peran madrasah
dalam upaya pembangunan sektor pendidikan yang
berkeadilan. Sementara lembaga pendidikan Islam
yang bernama Madrasah Diniyah mungkin lebih tepat
disebut sebagai pendidikan non formal. Biasanya
jam pelajaran mengambil waktu sore hari, mulai
bakda ashar hingga maghrib. Atau, memulai bakda
isya’ hingga sekitar jam sembilan malam. Lembaga
pendidikan Islam ini tidak terlalu perhatian pada hal
yang bersifat formal, tetapi lebih mengedepankan
pada isi atau substansi pendidikan.
Madrasah sebagai sistem penyelenggaraan
pendidikan sama sebagaimana lembaga pendidikan
pada umumnya, dihadapkan pada sejumlah unsur
penting yang melibatkan kepala sekolah, guru dan
tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana
serta lingkungan. Sistem pendidikan Islam dinamis
termasuk madrasah yang akan dapat menyesuaikan
diri dengan perubahan waktu dan ruang (Husain dan
Asraf, 1993). Sistem pendidikan madrasah merupakan
respon atas kebijakan yang lebih luas mewujudkan citacita program pengembangan pendidikan di madrasah
karena lembaga pendidikan mempersiapkan sumber
daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan
bangsa (Syafruddin, 2005).

Madrasah adalah salah satu jenis lembaga
pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia yang
diusahakan disamping masjid dan pesantren (Maksum,
1999:7). Meskipun madrasah pernah berkembang
di Baghdad abad 11 dan 12, kehadiran madrasah di
Indonesia tampaknya merupakan fenomena modern
pada awal abad 20. Pendidikan madrasah di Indonesia
yang lahir pada awal abad dua puluhan dengan
munculnya Madrasah Mambaul Ulum di Keraton
Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang
didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera
Barat tahun 1909. Sejarah Islam di Indonesia
memperlihatkan bahwa pendidikan keagamaan di sini
tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika
kehidupan masyarakat Muslim. Selama kurun waktu
yang panjang, pendidikan keagamaan Islam berjalan
secara tradisi, berupa pengajian al-Qur’an dan
pengajian kitab, dengan metode yang dikenalkan
(terutama di Jawa) dengan nama sorogan, bandongan
dan halaqah.
Madrasah seperti MI, MTs., MA adalah
lembaga pendidikan formal yang merepresentasikan
komitmen umat Islam Indonesia dalam bidang
pendidikan. Eksistensi madrasah diakui sebagai
bagian sistem pendidikan nasional yang tidak
dibedakan dari lembaga pendidikan umum sejenis
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Secara filosofi madrasah yang ideal adalah
memiliki pondasi visi-filosofi yang jelas, bertujuan
terarah dengan misi dan target-target rasional dan
konsisten ke arah pengembangan & peningkatan
kualitas yang bersifat total, integral, profesional,
global dengan menerapkan proses peningkatan mutu
terus-menerus secara berkelanjutan.
Standar profesional bagi potret madrasah
ke depan adalah memiliki
visi-misi-aksi
yang
terorganisasi baik dengan dasar input-proses &
output terukur, menentukan landasan kinerja
dengan konsep, teknis-proses, dan inovasi bekerja
yang dinamis, memiliki daya-saing & mampu
dipersaingkan dengan standar kualitas sekolah
unggul lainnya. Setiap langkah-proses di segala
lini selalu didasarkan pada kualitas perencanaan
yang terbaik, memiliki reputasi baik dan dikenal luas
di kalangan masyarakat dengan prestasi intelektual
dan memiliki ciri-ciri unggul dalam hal input, proses,
maupun output yang teruji secara riil & terpercaya,
melaksanakan proses PBM-KBM dengan standar
kurikulum terbaik & telah teruji keterandalannya,
memiliki dana / kemampuan budget untuk proses
kinerja berkelanjutan dengan sistem anggaran
berimbang antara program yang dirancang secara
berkala dengan sasaran yang direncanakan
Ciri-ciri sarana fisik madrasah yang diharapkan
yaitu memiliki berbagai perangkat gedung, ruangruang kelas, sarana laboratorium, lengkap dengan
didukung alat piranti lunak maupun piranti keras dan
berfungsi optimal dalam operasionalnya, memiliki
berbagai sarana-prasarana intra & ekstra-kurikuler
sebagai ciri keunggulan plus-nya.
Disisi lain, madrasah dapat mewujudkan
personal yang berprestasi yaitu seluruh personal
pelaksana kegiatan proses belajar-mengajar memiliki
standar kualitas kompetensi yang terukur baik dengan
standarisasi input dari rekruitment yang jelas,
profesional, dan berkualitas. Setiap tahun / semester
selalu dilakukan evaluasi berkala atas profesionalitas
& kompetensi atas seluruh komponen sekolah baik
itu siswa, karyawan, maupun guru dengan tolak
ukur progresif. Mempunyai reputasi yang dikenal
baik oleh masyarakat luas karena berprestasi
secara konsisten. Mampu meluluskan siswa yang
berprestasi unggul serta selalu membawa citra
positif sekolah. Mampu menempatkan diri sebagai
sekolah panutan dan menjadi rujukan / model bagi
sekolah lain karena keterandalan sistem, metode,
proses yang digunakannya, serta kualitas output
alumninya.
Sementara kita lihat kondisi madrasah pada
umumnya memiliki banyak kekurangan, baik dalam
hal sarana, prasarana, buku-buku maupun fasilitas
penunjang pembelajaran serta kekurangan guru,
baik secara kualitas maupun kuantitas. Kekurangan
tersebut tentunya berakibat pada rendahnya mutu
pembelajaran dan outputnya. Persoalan yang tidak
mudah dipecahkan menyangkut masalah klasik seperti
kelemahan infrastruktur, sumber daya pendidik dan

tenaga kependidikan, kualitas calon siswa, kurikulum,
proses pembelajaran, dan manajemen kelembagaan.
Masalah tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh
kondisi awal yang melibatkan banyak aspek yaitu
Manajemen belum tertata dengan baik (perencanaan
belum terarah, terukur, dan berkesinambungan),
Leadership belum visioner, Program pendidikan
dilakukan ritualistik dan tradisional. Masih minimalnya
peran serta warga sekolah dan masyarakat muslim
dalam penyelenggaraan pendidikan.
Untuk
menciptakan
sebuah
lembaga
pendidikan yang bermutu sebagaimana yang
diharapkan banyak orang atau masyarakat bukan
hanya menjadi tanggungjawab sekolah, tetapi
merupakan tanggungjawab dari semua pihak termasuk
didalamnya orang tua dan dunia usaha sebagai
customer internal dan eksternal dari sebuah lembaga
pendidikan. Disamping itu, Mutu produk pendidikan
akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu
mengelola seluruh potensi secara optimal mulai
dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses
pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan
termasuk hubungannya dengan masyarakat.
MADRASAH BIASA
Sistem penyelenggaraan pendidikan di madrasah
adalah keseluruhan komponen penyelenggaraan
pendidikan yang saling terkait secara terpadu
untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses
pendidikan. Penyelenggara pendidikan mengupayakan
pemerataan pendidikan berkualitas untuk menjamin
perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau
bagi masyarakat.
1. Tujuan pendidikan madrasah
Sebagai lembaga pendidikan formal,
madarasah merupakan bagian dari sistem
pendidikan nasional, madrasah memiliki tujuan
yang tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional,
di antaranya mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi peserta didik:
a. beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia
b. berilmu, cakap dan kreatif
c. mandiri, demokratis, dan
bertanggungjawab
d. beramal dengan keikhlasan memiliki
ketrampilan untuk hidup mandiri atau
melanjutkan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi.
e. meningkatkan prestasi akademik siswa
di bidang seni dan olah raga   lewat
kejuaraan dan kompetensi
2. Orientasi pendidikan madrasah
Madrasah merupakan bagian dari tradisi
pendidikan yang hidup di Indonesia. Ternyata
madrasah menyimpan kelemahan di dalam
kreativitasnya selama ini, mulai dari orientasi
madrasah yang begitu sempit pada proses
pencagaran untuk mempertahankan paham-paham
keagamaan tertentu, ditambah lagi kurikulum
madrasah yang pelaksanaannya serba setengah-
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setengah dan kebijakan di bidang kurikulum
kurang dibarengi dengan kebijakan di bidang
perangkat-perangkat pendukungnya, sehingga
terdapat kesenjangan antara idealitas kurikulum
dengan kemampuan perangkat operasionalnya.
3. Kurikulum pendidikan madrasah
Istilah
batas
minimal
menunjukkan
madrasah yang masih diterima kemadrasahannya
karena mengajarkan hingga prosentase tertentu
mata pelajaran agama. Dalam kaitan ini,
madrasah masih memberi porsi 30% untuk mata
pelajaran agama dan 70% untuk mata pelajaran
umum masih diakui sebagai madrasah. Porsi agama
semakin diminimalisir setelah muncul kurikulum
1994 bahwa Pendidikan Agama Islam diberikan di
madrasah kurang dari 20 %. Walau demikian, SKB
3 menteri memperkuat status madrasah dengan
sekolah umum dengan konsekwensi memberikan
batasan minimal mata pelajaran umum di
madrasah seperti yang diajarkan di sekolah umum.
Berbeda dengan “madrasah batas minimal”
diatas seperti dikatakan oleh para orientalis yang
disebut sebagai The Modern Islamic School, maka
madrasah batas maksimal untuk menggambarkan
madrasah di Indonesia dalam pengertian
tradisional, yaitu sepenuhnya mengajarkan
mata pelajaran agama – atau mata pelajaran
yang sangat tertumpu pada kitab kuning – tanpa
memasukkan mata pelajaran umum seperti pada
umumnya diberikan dalam sekolah. Sekalipun
telah masuk ke dalam elemen-elemen modern,
tetapi karena hanya mengajarkan mata pelajaran
agama, madrasah batas maksimal lebih dekat
dengan sebutan The Tradisional Islam Boarding
School (Siswono, 1991).
4. System pembelajaran madrasah
Metode pengajaran di madrasah cenderung
lebih banyak digarap dari sisi didaktik metodiknya
sehingga tenggelam dalam persoalan teknismekanis, sementara persoalan yang lebih
mendasar yang berhubungan dengan aspek
“paedagogisnya” kurang banyak disentuh. Dan
konsep manajemen madrasah dijalankan secara
tradisional kurang mengarah ke arah professional,
penerapan prinsip-prinsip manajemen modern
tampaknya masih merupakan barang mewah.
5. Kompetensi dan implikasi madrasah
Di Indonesia madrasah tidak dipahami
sebagai sekolah, melainkan lebih spesifik lagi,
yakni “sekolah plus bercirikhas agama Islam.
Akan tetapi, madrasah pada umumnya seringkali
kurang mempertimbangkan pemenuhan aspek
mutu pelayanan pendidikan. Pendirian madrasah
kurang memperhitungkan risiko-risiko yang akan
muncul kemudian lebih banyak diakibatkan oleh
sejumlah variabel kelemahan, terutama pada
madrasah berstatus swasta.
Sulitnya upaya peningkatan mutu madrasah,
seperti sebanyak 813 pelajar SD, SMP, dan SMA
terbaik dari 30 provinsi mengikuti olimpiade sains
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nasional di Pekan Baru. Kegiatan ajang kompetisi
adu nalar yang terbuka bagi pelajar Madrasah
Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan
Madrasah Aliyah (MA), jumlah peserta dari sekolah
umum jauh lebih besar dibanding madrasah.
Dari 813 peserta, hanya 14 di antaranya pelajar
madrasah. Minimnya peserta asal madrasah
merupakan pertanda bahwa mutu pembelajaran di
madrasah memang sulit bersaing dengan sekolah
umum. Jika pemerintah menjadikan olimpiade
tersebut sebagai salah satu alat pemetaan mutu
pendidikan nasional, fakta itu sudah lebih dari
cukup untuk menyimpulkan bahwa mutu madrasah
sangat tertinggal dari sekolah umum. ada apa dan
siapa yang bertanggung jawab atas kesenjangan
tersebut.
Selain dari masalah manajemen, rekrutmen
guru dan siswa tersebut di atas, dari sisi
pengembangan kurikulum tampaknya madrasah
masih akan terus dihadapkan pada dilema
dikotomi keilmuan. Madrasah menghadapi pilihan
sulit antara dua kebutuhan yang berbeda selama
rekonstruksi dan sistematisasi tujuan metafisik
pendidikan Islam belum terumuskan dengan
baik. Madrasah dituntut untuk meningkatkan
pemahaman ilmu agama dan pengamalan ajaran
Islam, namun ia harus mampu menumbuhkan
kemampuan peserta didik dalam memenuhi
kebutuhan hidup yang tidak semuanya dapat
dipecahkan dengan ilmu agama.
6. Problem lembaga pendidikan islam (madrasah
pada umumnya) dan alternative pemecahannya
Masalah krusial dalam lembaga pendidikan
islam (madrasah biasa) adalah terletak pada
kualitas pendidikan yang belum menunjukkan
hasil yang menggembirakan, bahkan masih banyak
kegagalan ini disebabkan antara lain ; masalah
manajemen pendidikan yang kurang tepat,
penempatan tenaga tidak sesuai dengan bidang
keahliaannya ( termasuk didalamnya pengangkatan
kepala madrasah / sekolah yang kurang professional
bahkan hanya mengutamakan nuansa politis dari
pada profesionalisme ), penanganan masalah
bukan pada ahlinya, pemerataan kesempatan,
keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga
tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada
setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat
diwujudkan secara signifikan
Disi lain, dengan melihat beberapa
perkembangan madrasah dalam sistem pendidikan
di Indonesia, pertama, posisi madrasah yang
termajinalisasi diakibatkan dari sifatnya yang
dianggap tradisonal dari aspek kurikulum dan sistem
penyelenggaraan sehingga perlu penyesuaian
dengan sistem pendidikan nasional, Kedua, dapat
pula didentifikasi sebagai dampak dari kebijakankebijakan
pemerintah
(bahkan
cenderung
diskriminatif dan hingga saat ini dirasakan oleh
madrasah), diakibatkan dari persoalan “psiko
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politik” dimana kebijakan (Orde Baru) yang
memarginalkan kelompok Islam politik didalam
mainstream politik nasional (terutama pada fase
awal) yang melahirkan frustasi dan kecurigaan
adanya pengaruh politik yang kuat dari kelompok
“nasionalis sekuler” (Djamas. 2005). Pendidikan
Islam dalam hal ini madrasah merupakan ciri khas
dari lembaga pendidikan persekolahan umum
yang diselenggarakan oleh Departemen Agama,
dan oleh organisasi dan yayasan sosial keagamaan
Islam. Ketiga, walaupun madrasah merupakan
lembaga pendidikan di Indonesia yang memiliki
basis kemasyarakatan yang kuat terutama
di pedesaan, namun madrasah belum dapat
dikelolah potensinya secara optimal sehingga
dapat berkembang lebih mandiri (otonom) melalui
swadana kemasyarakatannya (atau katakanlah
sebagai pondasi yang menguatkan madrasah untuk
dapat lebih maju secara idealnya).
Persaingan antara lembaga pendidikan
juga menjadi persoalan yang dihadapi madrasah
ketika kompetisi itu dilandasi pertarungan
identitas. Pertarungan identitas berlaku antara
sekolah umum dengan madrasah, negeri dengan
swasta, afiliasi dengan nonafiliasi, dan simbulsimbul pembeda lainnya. Bahkan kepentingan
identitas ironisnya dapat terjadi pada tataran
kebijakan departemen yang sama-sama mengelola
pendidikan.
Pada
kenyataannya
madrasah
dihadapkan pada tantangan yang makin sulit
dalam merebut simpati masyarakat luas, terlebih
pada masyarakat perkotaan.
Upaya
mengembangkan
sistem
penyelenggaraan pendidikan di madrasah adalah
dengan memberikan jaminan keberlangsungan
proses pendidikan yang menggunakan prinsip
manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan
melibatkan partisipasi masyarakat.Pendidikan
diselenggarakan
dengan
mengembangkan
pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin
pengelolaan seluruh potensi secara optimal mulai
dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses
pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan
dan termasuk hubungannya dengan masyarakat.
Madrasah harus mampu merubah paradigma baru
pendidikan yang berorientasi pada mutu semua
aktifitas yang berinteraksi didalamnya, seluruhnya
mengarah pencapaian pada mutu.
Anggapan muncul berbagai penilaian,
misalnya bahwa kualitas madrasah ternyata
tertinggal dibanding dengan sekolah umum.
Penilaian semacam itu sesungguhnya jika kita mau
berpikir jernih tidak adil. Sebab, yang dibandingkan
hanyalah prestasi bidang mata pelajaran tertentu
yang diujikan secara nasional. Padahal jika yang
dibandingkan adalah mata pelajaran agama,
maka jelas madrasah lebih unggul. Dalam hal ini,
membandingkannya juga tidak tepat, sekolah
dasar milik pemerintah seluruh kebutuhannya,
-------guru, buku, sarana dan prasarana lainnya,

dipenuhi, sedangkan madrasah tidak. Perlakuan
terhadap keduanya yang tidak sama itu, maka
semestinya tidak tepat dibandingkan hasilnya.
Membandingkan dengan cara seperti itu mestinya
dihindari, sebab menjadi tidak adil.Akibatnya,
citra madrasah sebagai lembaga pendidikan yang
berkualitas rendah, tertanam di masyarakat.
Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah
akhir-akhir ini sudah mulai mendapatkan perhatian
dari pemerintah. Selain beberapa di antaranya
ditingkatkan statusnya, yakni dinegerikan, maka
yang masih berstatus swasta pun juga dibantu,
seperti gedungnya diperbaiki, dibantu berupa
buku pelajaran dan lain-lain, sekalipun masih
terbatas jumlahnya.
Status madrasah harus menjadi kuat,
madrasah bukan lagi pendidikan kelas dua,
madrasah harus mengejar ketertinggalannya dalam
mutu penyelenggaraan hingga mutu lulusan sama
dengan sekolah umum (dan bahkan seharusnya
bernilai plus). UU SPN tersebut menempatkan
MI dan MTs sebagai sekolah dasar dan sekolah
lanjutan tingkat pertama yang bercirikan agama,
sedang MA adalah sekolah menengah umum yang
bercirikan agama Islam yang diselenggarakan oleh
Departemen Agama. Madrasah harus bermutu
dan berdaya saing tinggi mengingat dunia global
berubah dengan cepat, tuntutan masyarakat
berubah, persaingan kemampuan sumber daya
manusia, peningkatan kualitas pendidikan yang
terus menerus dan berkelanjutan. Konsekwensi
dari semua itu adalah bahwa madrasah
menyiapkan SDM professional yang mempunyai
Cara berpikir maju sehingga mengubah setiap
tindakan, kebiasaan, penampilan yang tidak baik
menjadi suatu harapan akan keberhasilan diatas
nilai dan norma yang diyakini keberhasilannya.

MADRASAH TERPADU

Madrasah terpadu merupakan upaya perbaikan
secara terus menerus, yang dapat memberikan
seperangkat alat praktis kepada setiap institutsi
pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan,
dan harapan pelanggan, saat ini maupun masa yang
akan datang.
1. Tujuan Pendidikan Madrasah Terpadu
Tujuan penyelenggaraan pendidikan di
madarasah adalah menjamin keberlangsungan
proses pendidikan untuk berkembangnya potensi
peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat,
berilmu,cakap, kreatif, berbudaya, mandiri,
percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang
demokratis serta bertanggungjawab.
2. Orientasi Pendidikan Madrasah Terpadu
Orientasi pengelolaan pendidikan madrasah
terpadu menggunakan sistem
manajemen
yang mengacu pada kualitas, manajemen ini
menerapkan strategi usaha yang berorientasi
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pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan
seluruh anggota organisasi. Orientasi mutu yang
dimaksud adalah kesesuaian dengan standar,
kesesuaian dengan harapan pelanggan, kesesuaian
dengan harapan stakeholders, pemenuhan janji
yang telah diberikan, semua karakteristik produk
& pelayanan yang memenuhi persyaratan dan
harapan.
Melalui
pendekatan
terpadu,
posisi
pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan
agama yang berkembang di Indonesia akan dilihat
dalam konteks yang tidak semata religious (murni
keagamaan), tetapi juga dalam konteks social
politik (Thomas, 1988).
Tujuan
utama
manajemen
terpadu
adalah produktivitas dan kepuasan. Produktitas
merupakan tujuan dari manajemen, dalam
hal ini difahami makna produktivitas sebagai
ukuran kuantitas dan kualitas kinerja dengan
mempertimbangkan
kemanfaatan
sumber
daya. Produktivitas itu sendiri di pengaruhi
perkembangan bahan, teknologi dan kinerja
manusia mengacu kepada derajat keefektifan,
efesiensi dalam penggunaan sumber daya.
Produktivitas dapat diukur dengan standar utama,
yaitu produktivitas fisik menyangkut kuantitatif
seperti banyaknya keluaran dan produktivitas
nilai diukur berdasarkan nilai-nilai kemampuan,
sikap, perilaku, kedisiplinan, motivasi dan
komitmen terhadap pekerjaan. Madrasah terpadu
dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik
mungkin kepada pelanggannya. Untuk itu perlu
didukung sistem manajemen yang baik. Beberapa
ciri sistem manajemen yang baik adalah adanya
pola pikir yang teratur (administrative thinking)
pelaksanaan kegiatan yang teratur (administrative
behaviour ), dan penyikapan terhadap tugas-tugas
kegiatan secara baik (administrative attitude).
3. Kurikulum Madrasah Terpadu
Madrasah terpadu mengadakan pembaruan
pada orientasi pendidikannya melalui langkah awal
mengkonstruksi kurikulum, dalam hal ini kurikulum
madrasah bisa dibangun dengan memasukkan mata
pelajaran agama ke dalam mata pelajaran umum,
sehingga kesan dikotomis tidak terjadi. Madrasah
harus menerapkan metode pengajaran yang
memacu aspek “paedagogisnya” karena guru-guru
agama selama ini hanya membicarakan persoalan
“proses belajar mengajarnya”. Madrasah harus
menerapkan manajemen yang professional yang
mengarah pada pertumbuhan madrasah yang lebih
efektif dengan mengadakan perencanaan secara
terpadu dan menyeluruh. Sehingga madrasah
akan semakin sempurna dari tahun ke tahun dan
akan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga
pendidikan yang lain serta mampu merespon
tantangan-tantangan zaman modern
4. Sistem Pembelajaran Madrasah Terpadu
Disamping
metode
pembelajaran
di
madrasah berorientasi pada siswa aktif yang

berhubungan dengan aspek “paedagogisnya”
lebih banyak disentuh, sistem pembelajaran pada
madrasah terpadu ini lebih mengarah pada sistem
pemenuhan kebutuhan dan tuntutan seluruh
pelanggan. Madrasah terpadu mampu menjaga
hubungan dengan pelanggannya dan memiliki
obsesi terhadap mutu. Pelanggan yang dimaksud
dalam madrasah terpadu ada dua macam:
a. Pelanggan Internal : guru, pustakawan, laborat,
teknisi dan administrasi.
b. Pelanggan Eksternal terdiri dari:
- Pelanggan primer : siswa
- Pelanggan sekunder: orang tua, pemerintah
dan masyarakat
Pelanggan tertier : pemakai/penerima
lulusan (perguruan tinggi dan dunia usaha).
Pelanggan utama adalah pelajar yang
secara langsung menerima jasa, pelanggan
kedua yaitu orang tua atau sponsor pelajar yang
memiliki kepentingan langsung secara individu
maupun institusi dan pelanggan ketiga yaitu
pihak yang memiliki peran penting, meskipun
tak langsung seperti pemerintah dan masyarakat
secara keseluruhan. Guru, staf dan setiap orang
yang bekerja dalam masing-masing institusi turut
memberikan jasa kepada para kolega mereka
adalah pelanggan internal. Hubungan internal
yang kurang baik akan menghalangi perkembangan
sebuah institusi sekolah dan akhirnya membuat
pelanggan eksternal menderita.
Untuk menjawab berbagai permasalahan
yang ada di lingkungan pendidikan tersebut,
madrasah terpadu memberi solusi untuk menjawab
tantangan masa kini dan masa depan. Madrasah
terpadu memberikan ruang gerak bagi masyarakat
agar responsive terhadap perubahan tuntutan
masyarakat di era globalisasi ini. Kita dapat
melihat keterpaduan membentuk madrasah dari
jenjang Ibtidaiyah (Fullday School), Tsanawiyah
(Boarding School) dan Aliyah (Boarding School)
yang tanggap dan mampu merespon perubahan
yang terjadi dalam bidang pendidikan demi
memberikan kepuasan pada stakeholder.
5. Kompetensi dan Implikasi Madrasah Terpadu
Kompetensi yang diharapkan dari madarasah
terpadu adalah terwujudnya pendayagunaan
seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga
kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran,
sarana pendidikan, keuangan dan
termasuk
hubungannya dengan masyarakat. Untuk merubah
sebuah institusi pendidikan manjadi madrasah
terpadu diperlukan sebuah tim yang ikhlas, tanpa
konflik, dan kompetisi internal, untuk meraih
keterpaduan proses mengarah pada sebuah
tujuan tunggal dan bermutu yaitu memuaskan
seluruh pelanggan. Antara produktivitas dan
kepuasan pelanggan merupakan karakteristik
madrasah bermutu. Dikatakan bermutu jika
madrasah mampu menetapkan dan mewujudkan
visinya melalui pelaksanaan misinya (deduktif)
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jika madrasah mampu memenuhi kebutuhan
stakeholders (induktif)
Indikator mutu dalam konteks madrasah
terpadu dapat mewujudkan siswa ber-akhlak
yang baik, kemampuan matematika, kesenangan
dan kemampuan membaca, ilmu pengetahuan
yang dikembangkan bervariasi, penguasaan
teknologi informasi, penguasaan bahasa asing,
belajar bagaimana belajar, kewarganegaraan
yang mantap, tingkat droup-out rendah, jumlah
siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya
relatif banyak, partisipasi pada berbagai kegiatan
di luar sekolah sangat aktif, sistem evaluasi yang
dapat dipertanggungjawabkan, partisipasi orang
tua sangat aktif, pendidikan & pelatihan guru,
jumlah sarana yang dimiliki (termasuk komputer)
relatif lengkap, biaya yang dikeluarkan untuk
kepentingan pendidikan sangat efisien.
Upaya menjamin mutu menjadi fenomena
yang berkembang pada madrasah akhir-akhir
ini, semua orang yang ada di madrasah ikut
bertanggung jawab, dan karena itu juga harus ikut
serta dalam pelaksanaannya. Pimpinan madrasah
seperti kepala dan waka madrasah, wali kelas, dll
bertanggung jawab memimpin tugas manajemen
penjaminan mutu. Mereka harus bisa menjamin
adanya pengelolaan madrasah seperti seharusnya.

mencapai tujuan organisasi (Harsey. 1988:4).
Pengelolaan yang baik mendongkrak peningkatan
kualitas dan keberadaan madrasah.
Manajemen madrasah model mengacu
pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS
adalah bentuk alternative sekolah sebagai
hasil dari desentralisasi pendidikan (Nurkholis.
2008). Otonomi diberikan agar sekolah leluasa
mengelola sumber daya dan sumber dana dengan
mengalokasikannya sesuai dengan preoritas
kebutuhan. Pelibatan masyarakat dimaksudkan
agar mereka lebih memahami, membantu dan
mengontrol pengelolaan pendidikan (Mulyana.
2003).
Dengan MBS, madrasah model/unggulan
lebih otonom dan mandiri dalam pengelolaannya
dan tidak bergantung kepada pusat. Diharapkan
madrasah model/unggulan dapat lebih terbuka
dalam pengelolaannya dengan melibatkan
stakeholders yang ada di lingkungan madrasah.
3. Kurikulum Madrasah Unggulan
Secara khusus madrasah unggulan bertujuan
untuk menghasilkan kurikulum pendidikan yang
memiliki keunggulan dalam hal berikut: a)
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa; b) nasionalisme dan patriotisme
yang tinggi; c) wawasan iptek yang mendalam
dan luas; d) motivasi dan komitmen yang tinggi
untuk mencapai prestasi dan keunggulan; e)
kepekaan sosial dan kepemimpinan; dan f) disipin
tinggi ditunjang dengan kondisi fisik yang prima
(Prawirosentono, 2005).
Disamping kurikulum yang diterapkan
di
madrasah
unggulan
telah
memenuhi
standarisasi secara Nasional, upaya madrasah
dalam menunjukkan kinerjanya secara riil dapat
tergambar dalam perkembangan madrasah saat
ini sebagai acuan pengembangan kurikulum ke
depan, dalam arti apa saja yang telah dilakukan
oleh madrasah dalam upaya memenuhi standar
nasional pendidikan, yang terdiri atas: (1) standar
isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi
lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga
kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana;
(6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan;
(8) standar penilaian pendidikan.
Kurikulum yang diterapkan dalam madrasah
unggulan tampaknya efektif, relevan, efisien, dan
luwes. Kurikulum tidak berbau oleh dinamika
ditentukan oleh Pusat.
Kebebasan diberikan
kepada madrasah untuk menyesuaikan kurikulum
itu dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya.
Dalam hal ini, madrasah merancang kurikulum
disesuaikan dengan kualitas lulusannya, madrasah
akan menjadi aspirasi dan tumpuhan harapan
masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke
madrasah itu.
4. Sistem Pembelajaran Madrasah Unggulan
Proses Belajar Mengajar (PBM) di madrasah
unggulan merangsang kreativitas siswa dan

MADRASAH MODEL / UNGGULAN

1. Tujuan Pendidikan Madrasah Unggulan
Tujuan madrasah unggulan merupakan
suatu pandangan atau keyakinan bersama
seluruh komponen madrasah akan keadaan masa
depan yang diinginkan. Tujuan ini diungkapkan
dengan kalimat yang jelas, positif, menantang,
mengundang
partisipasi dan menunjukkan
gambaran tentang masa depan (Dirjen Depag
RI, 2005). Acuan dasar dari tujuan umum
madrasah unggul adalah tujuan pendidikan
nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN
dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
yaitu menghasilkan manusia yang beriman kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur,
berkepribadian, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif,
terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional,
bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani dan
rohani, memiliki semangat kebangsaan, cinta
tanah air, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan
sejarah bangsa, dan sikap menghargai pahlawan,
serta berorientasi masa depan.
2. Orientasi Pendidikan Madrasah Unggulan
Pengelolan
madrasah
model/unggulan
tidak terlepas dari masalah manajemen. Menurut
Terry, Manajemen dipandang sebagai kemampuan
mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan
dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan
sumber daya lainnya (Terry. 1973). Sedangkan
Hersey dan Blanchard mengemukakan manajemen
adalah proses bekerja sama antara individu
dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam
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mendorong siswa untuk beraspirasi kepada
keberhasilan dan kebiasaan (etos) kerja yang baik.
Fasilitas belajar di madrasah unggulan, terutama
perpustakaan berfungsi dan mendukung proses
belajar mengajar dan tercipta lingkungan belajar
yang kondusif. Input siswa siap untuk mengikuti
program pendidikan yang diberikan di madrasah
unggulan. Kepala Madrasah dapat membuat
rencana strategis pengembangan madrasah,
penggalian dana, dan pengelolaan keuangan
dibantu dengan tenaga pendidik dan kependidikan
yang profesional.
Menurut teori pendidikan modern, upaya
meningkatkan mutu madrasah mensyaratkan
terlebih
dahulu
menciptakan
kegiatan
pembelajaran yang baik yang mampu menghasilkan
produk yang baik, perlu mendapatkan dukungan
maksimal dari banyak aspek yakni menyangkut
aspek ketersediaan dana, sarana dan prasarana,
laboratorium, media dan alat peraga, tenaga
pendidik atau guru, kurikulum yang dilaksanakan
dan aspek lainnya seperti input yang berkualitas
dan lingkungan yang kondusif. Seharusnya MBS
menjawab seluruh problem agar sekolah mampu
mengelola sumber daya dan sumber dana dengan
mengalokasikannya sesuai dengan preoritas
kebutuhan.
5. Kompetensi dan Implikasi Madrasah Unggulan
Untuk Membangun madrasah unggul
dapat kita lihat dari beberapa aspek (1).
Unggul input : sekolah memiliki raw materials
siswa dengan keunggulan-keunggulan
potensi
akademik (2). Unggul fasilitas : sekolah memiliki
kelengkapan fasilitas lokasi, gedung, sarana lab,
sarana ekskul, dll. (3). Unggul kurikulum : sekolah
memiliki kualitas baik dalam pilihan kurikulum dan
aplikasinya dalam PBM-KBM (4). Unggul proses
: sekolah memiliki kualitas terukur baik di bidang
proses belajar, manajemen, SDM, dsb. (5). Unggul
output
: sekolah memiliki kualitas alumni
baik setelah lulus, berkiprah, berkarya & teruji di
masyarakat.
Kompetensi
madrasah
unggul
dapat
diwujudkan dengan strategi yang berfokus pada:
(1) dimensi struktural; dan (2) dimensi kultural
(budaya) dengan tekanan pada perubahan
perilaku nyata dalam bentuk tindakan (Depdiknas,
2003:1). Salah satu strategi yang menekankan
pada pemenuhan kinerja sekolah berpengaruh
peningkatan
kualitas
layanan
pendidikan.
Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta
didik biasanya dikaji dalam konteks mutu
pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian
kualitas manajemen dan madrasah efektif.
Madrasah efektif adalah merupakan
lembaga pendidikan yang mencerdaskan bangsa
dengan mendayagunakan semua sumber daya
untuk diorganisasikan dan dimanfaatkan agar
menjamin semua siswa, tanpa memandang ras,
jenis kelamin, maupun status social ekonomi,

dapat mempelajari materi kurikulum yang esensial
di sekolah. Madrasah sebagai sistem memiliki
beberapa aspek pokok yang erat kaitanya dengan
madrasah efektif yakni proses belajar mengajar,
kepemimpinan dan manajemen sekolah serta
budaya sekolah.
Kepemimpinan yang efektif merupakan
sumber nilai dan semangat, sumber tatanan
dan perilaku kelembagaan yang berorientasi ke
arah pencapaian visi dan misi sekolah. Kepala
madrasah merupakan motor penggerak, penentu
arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan
bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan
pada umumnya direalisasikan.
Manajemen madrasah unggul merupakan
proses pemanfaatan seluruh sumber daya
madrasah yang dilakukan melalui tindakan yang
rasional dan sistematik (mencakup perencanaan,
pengorganisasian, pengerahan tindakan, dan
pengendalian) untuk mencapai tujuan madrasah
secara efektif dan efisien. kepala madrasah memiliki
peran yang kuat dalam mengkoordinasikan,
menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber
daya pendidikan yang tersedia.
Merujuk pada pemikiran Edward Sallis,
Sudarwan Danim (2006) mengidentifikasi 13 ciriciri sekolah unggul, yaitu:
1. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik
pelanggan internal maupun eksternal.
2. Sekolah berfokus pada upaya untuk
mencegah masalah yang muncul , dengan
komitmen untuk bekerja secara benar dari
awal.
3. Sekolah memiliki investasi pada sumber
daya manusianya, sehingga terhindar dari
berbagai “kerusakan psikologis” yang sangat
sulit memperbaikinya..
4. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai
kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga
akademik, maupun tenaga administratif.
5. sekolah mengelola atau memperlakukan
keluhan sebagai umpan balik untuk
mencapai kualitas dan memposisikan
kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat
benar pada masa berikutnya
6. Sekolah
memiliki
kebijakan
dalam
perencanaan untuk mencapai kualitas, baik
untuk jangka pendek, jangka menengah
maupun jangka panjang.
7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan
dengan melibatkan semua orang sesuai
dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung
jawabnya.
8. Sekolah mendorong orang dipandang
memiliki kreativitas, mampu menciptakan
kualitas dan merangsang yang lainnya agar
dapat bekerja secara berkualitas.
9. Sekolah memperjelas peran dan tanggung
jawab setiap orang, termasuk kejelasan
arah kerja secara vertikal dan horozontal.
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10. Sekolah memiliki strategi dan kriteria
evaluasi yang jelas.
11. Sekolah memnadang atau menempatkan
kualitas yang telah dicapai sebagai jalan
untuk untuk memperbaiki kualitas layanan
lebih lanjut.
12. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian
integral dari budaya kerja.
13. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas
secara terus menerus sebagai suatu
keharusan (Danim. 2006).
Dengan adanya madrasah unggulan tentunya
diharapkan menjadi satelit yang ada disekitarnya
baik negeri mapun swasta akan dapat membuat
inovasi-inovasi sehingga dapat meningkatkan
mutu madrasahnya. Pemanfaatan sarana dan
prasarana baik fisik atau non fisik yang berada di
madrasah unggulan diharapkan dapat memberikan
pengaruh,
perubahan
atau
inovasi-inovasi
terhadap madrasah-madrasah disekitarnya.
Madarasah unggulan dapat menjadi pusat
inovasi pendidikan terkait dengan pelaksanaan
fungsi-fungsi keunggulan madrasah tersebut
sebagai berikut; (1) Pusat percontohan, yaitu
dengan meningkatkan mutu kelembagaan berupa
kurikulum, sumber daya manusianya, fasilitas
yang representative, (2) pusat sumber belajar,
yaitu memberi kesempatan bagi madrasahmadrasah lain untuk memanfaatkan fasilitas yang
ada di PSB,(3) pusat pemberdayaan,yaitu dapat
memberikan sikap mandiri bagi madrasah dan
lingkungannya sehingga memiliki sumber daya,
dana dan prasarana yang setara dengan madrasah
dan lingkungan masyarakat lainnya.

dapat diperoleh titik temu. Maka dicarilah lembaga
pendidikan alternatif untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan pendidikan pada umumnya, dengan
tetap berpijak pada motif keagamaan, maka lahirlah
lembaga itu dengan nama madrasah. Madrasah diniyah
terlalu berorientasi pada ilmu-ilmu agama ubudiyah,
sebagaimana ditunjukkan dalam pendidikan di
masjid, surau dan pesantren, pandangan keislaman
masyarakat agaknya kurang memberikan perhatian
kepada masalah-masalah social, politik, ekonomi dan
budaya (Yunus, 1979)
Kurikulum pendidikan madrasah diniyah
akan disesuaikan dengan kurikulum nasional. Asosiasi
Pondok Pesantren se-Indonesia Nahdlatul Ulama
atau Rabitah Ma’ahad Islamiyah (RMI) yang juga
membawahi madrasah diniyah dari seluruh tingkatan,
menjanjikan penyesuaian itu akan selesai pada pada
2009 mendatang.
Madrasah diniyah mempunyai tiga tingkatan
yakni : Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha dan Diniyah
Ulya. Madrasah Diniyah Awaliyah berlangsung 4 tahun
(4 tingkatan), dan Wustha 2 tahun (2 tingkatan). Input
Siswa Madrasah Diniyah Awaliyah diasumsikan adalah
siswa yang belakar pada sekolah Dasar dan SMP/SMU.
Penyesuaian itu dilakukan sebagai upaya
menyelaraskan pola pendidikan di madrasah diniyah
dengan sistem pendidikan nasional. Sebab, selama
ini, lulusan madrasah diniyah masih belum mendapat
pengakuan dari pemerintah, terutama oleh
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).
Ketika akan melanjutkan sekolah ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi, para lulusan madrasah
diniyah tidak diakui. Selain karena faktor kurikulum
yang dinilai tidak match (sesuai) dengan sekolahsekolah umum. Namun demikian, muatan kurikulum
agama di madrasah diniyah tetap diutamakan dan
tidak akan mengalami perubahan. ’Kita hanya akan
mengadopsi materi-materi pelajaran yang masuk
dalam Ujian Nasional.
Dengan meninjau secara pertumbuhan dan
banyaknya aktifitas yang diselenggarakan sub-sistem
Madrasah Diniyah, maka dapat dikatakan ciri-ciri
ekstrakurikuler Madrasah Diniyah adalah sebagai
berikut:
1. Madrasah Diniyah merupakan pelengkap dari
pendidikan formal.
2. Madrasah Diniyah merupakan spesifikasi
sesuai dengan kebutuhan dan tidak
memerlukan syarat yang ketat serta dapat
diselenggarakan dimana saja.
3. Madrasah Diniyah tidak dibagi atas jenjang
atau kelas-kelas secara ketat.
4. Madrasah Diniyah dalam materinya bersifat
praktis dan khusus.
5. Madrasah Diniyah waktunya relatif singkat,
dan warga didiknya tidak harus sama.
6. Madrasah Diniyah mempunyai metode
pengajaran yang bermacammacam.
Dulu, madrasah diniyah ini di beberapa
tempat ternyata hasilnya cukup baik. Karena dibina

MADRASAH DINIYAH

Tidak seperti sistem pendidikan di sekolah,
di Indonesia madrasah diniyah tidak serta merta
dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi
yang lebih spesifik lagi, yakni ”sekolah agama”,
tempat di mana anak-anak didik memperoleh
pembelajaran agama Islam. Dalam prakteknya
memang ada madrasah diniyah mengajarkan ilmuilmu keagamaan (al-’ulum al-diniyyah). Madrasah
hanya mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu-ilmu
agama, Kenyataan bahwa kata ”madrasah diniyah
berasal dari bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat
lebih memahami madrasah diniyah sebagai lembaga
pendidikan Islam, yakni ”tempat untuk belajar
agama” atau ”tempat untuk memberikan pelajaran
agama dan keagamaan”.
Sebelum ada madrasah, masjid ketika
itu memang telah digunakan sebagai lembaga
pendidikan umum. Tujuan pendidikan menghendaki
adanya aktivitas sehingga menimbulkan hiruk-pikuk,
sementara beribadat di dalam masjid menghendaki
ketenangan dan kekhusukan beribadah. Itulah
sebabnya, pertentangan antara tujuan pendidikan dan
tujuan agama di dalam masjid hampir-hampir tidak
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oleh orang-orang yang ikhlas, dan sifatnya tidak terlalu
formal-----para santrinya tidak sebatas mengejar
ijazah atau sertifikat, maka menurut informasi dari
beberapa sumber, tidak sedikit santri madrasah
diniyah mampu memahami kitab kuning. Padahal
sementara itu, lulusan perguruan tinggi agama Islam,
belum tentu mampu. Kegagalan itu, mungkin karena
niat mereka kurang ikhlas, tidak sungguh-sungguh
dan apalagi masih ditambah kelemahan lainnya,
yakni mereka kuliah hanya bersifat formalitas untuk
mendapatkan ijazah.
Hanya saja lembaga pendidikan Islam
yang berupa Madrasah diniyah rupanya belum
mendapatkan cukup perhatian. Padahal, sebenarnya
lembaga pendidikan jenis ini keberadaannya sangat
penting, sebagai pelengkap atau menambal dari
kekurangan yang dialami oleh sekolah umum.
Disamping itu, pandangan-pandangan atau aliranaliran itu sendiri timbul sebagai akibat perkembangan
ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan ke
berbagai bidang yang saling mengambil pengaruh di
kalangan umat Islam, sehingga mereka dan berusaha
untuk mengembangkan aliran atau mazhabnya
masing-masing, khususnya pada periode Islam klasik.
Maka terbentuklah madrasah-madrasah dalam
pengertian kelompok pemikiran, mazhab, atau
aliran tersebut. Itulah sebabnya mengapa sebagian
besar madrasah yang didirikan pada masa klasik
itu dihubungkan dengan nama-nama mazhab yang
terkenal, misalnya madrasah Safi’iyah, Hanafiyah,
Malikiyah dan Hambaliyah. Hal ini juga berlaku bagi
madrasah-madrasah di Indonesia, yang kebanyakan
menggunakan nama orang yang mendirikannya atau
lembaga yang mendirikannya.

School) dan Aliyah (Boarding School) yang tanggap
dan mampu merespon perubahan yang terjadi dalam
bidang pendidikan demi memberikan kepuasan pada
stakeholder.
Untuk Membangun madrasah unggul
dapat kita lihat dari beberapa aspek (1).
Unggul input : sekolah memiliki raw materials siswa
dengan keunggulan-keunggulan potensi akademik
(2). Unggul fasilitas : sekolah memiliki kelengkapan
fasilitas lokasi, gedung, sarana lab, sarana ekskul,
dll. (3). Unggul kurikulum : sekolah memiliki kualitas
baik dalam pilihan kurikulum dan aplikasinya dalam
PBM-KBM (4). Unggul proses
: sekolah memiliki
kualitas terukur baik di bidang proses belajar,
manajemen, SDM, dsb. (5). Unggul output
:
sekolah memiliki kualitas alumni baik setelah lulus,
berkiprah, berkarya & teruji di masyarakat
Tidak seperti sistem pendidikan di sekolah,
di Indonesia madrasah diniyah tidak lantas dipahami
sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih
spesifik lagi, yakni “sekolah agama”, tempat di mana
anak-anak didik memperoleh pembelajaran agama
Islam. Madrasah diniyah mempunyai tiga tingkatan
yakni : Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha dan Diniyah
Ulya. Madrasah Diniyah Awaliyah berlangsung 4 tahun
(4 tingkatan), dan Wustha 2 tahun (2 tingkatan). Input
Siswa Madrasah Diniyah Awaliyah diasumsikan adalah
siswa yang belakar pada sekolah Dasar dan SMP/SMU.
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