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ABSTRACT: We know that learning vocabulary is not easy. It needs long time to master vocabulary. 
Reality shows that if word is provided in the context, learning more concrete and fast because 
student has an understanding of whole. Phillips “Both vocabulary and grammar need to be taught 
in context and the children should always be given plenty of opportunities to use the language that 
they have learned in class”. So, students will understand more easily in learning vocabulary if the 
context is associated with  their world, so they can easily put into practice or to communicate. So, 
many  students have to master the vocabulary skills to improve their skills in English. Based on the 
background of the research, the main purpose of this research is to find the effectiveness of student 
vocabulary mastery using spot dictation. The research problems are formulated as follow, Do the 
students achieve better vocabulary mastery after being taught using spot dictation? The design of 
this research is quantitative research, which is concerned with hypothesis, formulation, testing and 
analysis of the relationship between two variables; dependent variable and independent variable. 
Both of variables are selected  and observed. They are indicated into the number of data. Ary 
states that quantitative research uses objective measurement and statistical analysis of numeric 
data to understand and explain phenomena. Based on the statistical calculation using SPSS 16.0, 
the researcher gave interpretation to significant value. Because significant value 0.000 was smaller 
than significant level 0.05, it can be concluded that alternative hypothesis (Ha) was accepted and 
the null hypothesis (H0) was rejected. It means that there was significant effect after using spot 
dictation to teach vocabulary. Thus, it can be concluded that by using spot dictation in teaching 
vocabulary at the first semester at STKIP PGRI Tulungagung in the academic year of 2016/2017 is 
effective.  So, the researcher concludes that teaching vocabulary by using spot dictation  is more 
effective and interesting for the first semester students at STKIP PGRI Tulungagung in the academic 
year 2016/2017. By using spot dictation, students hopefully can increase their vocabulary mastery. 
Teachers should give motivation to students so that they will be more interested in learning activity. 
The researcher hopes that this study will be useful for the further researchers to conduct the similar 
research that deals with the same media, and with the same or different research design to develop 
the teaching quality of vocabulary mastery by using spot dictation.
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INTRODUCTION

Language serves as a means of communication 
between members of the public. The function is used 
in a variety of environments, level, and interests are 
diverse. Everyone wants to communicate with other 
people in the world. However, the language of each 
country may be different. To solve the problem, it 
is necessary to make international language such as 
English, Arabic, Mandarin, etc.

English is international language in every part 
of life in the world. Science, news, theory, philosophy 

and many others can be learned from other countries. 
English is still considered one of the most important 
school subject and therefore, beginning teachers can 
find the responsibility of teaching it both exciting and 
challenging. It is described as the most important 
of all school subject, principally because reading, 
writing, speaking and listening are needed to a 
greater or lesser degree in every schools subject.

Vocabulary is one of the language elements 
that is important to be taught.  First, Vocabulary is 
foundation of learning language. In learning language 
students must master the vocabulary to know the 
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skills and write down the words through their hands, 
pens and ears, so as to check the effect of dictation 
and enhance their understanding and memory of 
English words.

In determining the kinds of dictation as a 
testing device, the teacher shouldhave a look at the 
material provided. To prepare which kind of dictation 
used, theteacher, as the examiner should realized 
the specific point to be gained in usingeach test. As a 
testing technique, dictation may be given in various 
ways. According to Oller (1979: 264) there are five 
types of dictation procedures thathave been used in a 
variety of ways as testing techniques. Those five ways 
are elaborated as follows:
1. Standard dictation

Standard dictation is probably the best known. 
Students are required to write verbal sequences 
of material as spoken by a teacher or played 
back from arecording. The material should be 
presented at a normal conversational speedand 
is given in sequences that are long enough to 
challenge students’ shortterm memory.

2. Partial dictation
Partial dictation also called spot dictation. This 
type has a close relation with the standard 
dictation, but the students are given either a 
written version of the text or the spoken one. 
The written version has certain portions which 
aredeleted. The students must listen to the 
spoken material and fill in the missingportion 
in the written version. It is easier to perform 
because more sensoryinformation is given 
concerning the message; a partial written 
version and a complete spoken version.

3. Dictation with competing noise
This type of dictation is rather difficult because 
the material is presented withadding noise. This 
kind of dictation drills the students to be used to 
everydaycommunication context where language 
is used in less than ideal acousticcondition; for 
example, we are trying to have a conversation 
in someone’sliving room when the television 
and air conditioner are producing a high levelof 
competing noise or trying to hear a message over 
a public address system in a busy air station, etc.

4. Dicto-Comp
This type of dictation is actually a combination 
of two forms, namely dictationand composition. 
Here, the teacher reads the whole passage three 
times andthe students are only given chance to 
write their work after the teacher hasfinished 
the third reading. They should recall the whole 
story and write thestory as a reproduction of 
what they heard.

5. Elicited imitation
In this case, the students listen to the material, 
but instead of writing down thematerial, the 
students are asked to repeat it or otherwise 
recount what wassaid.The condition of the 
class, whether noisy or not will determine the 

meaning of the new words. Without knowing the 
meaning of the words, it is impossible for them to 
understand the language. So improving students’ 
vocabulary knowledge has become an educational 
priority. Second, vocabulary is supporting element 
in mastering four communicative skills ( speaking, 
listening, reading, and writing). Without the basic 
vocabulary mastery, there is difficulty to develop the 
communicative skills. For example, if students only 
have limited knowledge of vocabulary in writing skill, 
they will break down in creating the sentences. So 
by having vocabulary mastery, students can improve 
their ability in  communicative English skills. 

 Based on the question from statement of the 
problem, the focus of this research is to know if there 
is any significant difference in students’ vocabulary 
mastery before and after being taught using spot 
dictation On The First Semester Students’ Vocabulary 
Mastery At STKIP PGRI Tulungagung

The researcher hopes that the results of this 
study is expected to give feedback motivate the 
student selves to get a good result especially in 
vocabulary using spot dictation.

REVIEW OF RELATED LITERATUR  
The Definition of Vocabulary, Dictation, Type of 
Dictation

According to Oxford pocket dictionary, 
vocabulary is list of words with their meaning, 
especially in a book for learning in foreign language. 
Fardhani (2005:3) states that Vocabulary is an important 
aspect of language learning. It means that vocabulary 
is important for know, learn and used. Moreover 
vocabulary is one of the four language components, 
which are spelling, grammar,phonology,vocabulary. 
So, studying vocabulary is an important for learning 
English, without having good vocabulary they 
difficult to communication and it is an important 
element that cannot be separated from each other 
in language learning process. Meanwhile,vocabularyis 
the set of words within a language that are familiar 
to that person.Vocabulary also has some components. 
Fahrurrozy (2011:97) stated: “The elements of 
vocabulary are spelling, syllabication, pronunciation, 
stress, part of speech, meaning, use/usage, derivates, 
idiom, and expressions”.

From the definition above, it can be concluded 
that vocabulary is a list of words, which consist of 
many words using in speaking, in order to make 
the speaker easy in expressing their ideas, thought 
English. If we have a lot of vocabularies we will easily 
speak up. So vocabulary is very important part in 
speaking.We can understand about English sentence if 
we know the meaning of words. Moreover, vocabulary 
is the set of words within a language that are familiar 
to that person.

Dictation is mainly aimed at checking students’ 
pronunciation and their knowledge of spelling rules 
and corresponding meanings. During the process of 
dictation, students make use of input skills and output 
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and they may influence each other. According to 
Arikunto (2010: 162), independent variable is a 
variable that has function to cause the others variable 
that will be researched. The independent variable 
is symbolized by mathematical feature “X”. in this 
research, the independent variable is spot dictation. 
According to Arikunto (2010: 162), dependent variable 
is a variable that depends on independent one. The 
independent variable is symbolized by mathematical 
feature “Y”. In this research, the dependent variable 
is the students’ vocabulary mastery.

RESEARCH FINDING AND DISCUSION
This research was held at STKIP PGRI 

Tulungagung in academic year 2016/2017. The 
subjects of the research are the first semester 
students of A class. In this research, the researcher 
did an experimental research about the effectiveness 
of using spot dictation  to teach vocabulary. The 
researcher used pre experimental design, the design 
used three steps they are pretest, treatment using 
movie and posttest. Pre-test and post-test were done 
to get score vocabulary mastery of the students. 
This analysis was aimed to find out the differences 
between students’ vocabulary mastery before and 
after being taught by spot dictation. After doing pre-
test and post-test, the researcher got score from the 
students.

Based on the pre test, it could be concluded that 
the students score in vocabulary before being taught 
using spot dictation, there are 20% the students get 
score range from 80-89. 45% the students get score 
range from 70-79, 15% the students get score range 
from 60-69, and 20% the students get score range 
from 50-59. It means that the students vocabulary 
mastery needs to improve again. 

Based on the post test, it could be concluded 
that the students score in vocabulary test after being 
taught using spot dictation, there are 25% the students 
get score range from 90-100, 35% the students get 
score range from 80-89, 30% the students get score 
range from 70-79, 10% the students get score range 
from 60-69. It means that the students’ vocabulary 
mastery increases.

From data analysis above, it could be identify 
that:

- The Alternative Hypothesis (Ha): There is 
significant effect of spot dictation to teach 
vocabulary.

- The Null Hypothesis (Ho): There is no 
significant effect of spot dictation to teach 
vocabulary. 

Based on the hypothesis above, the significant 
value of the research is 0.000 and significant level 
0.05. When the significant value 0.000 < significant 
level 0.05 the alternative hypothesis was accepted 
and the null hypothesis is rejected. While significant 
value 0.000 > significant level 0.05 the null hypothesis 
was accepted and the alternative hypothesis was 
rejected.

success orfailure in administering the process 
of the dictation test. The teacher shouldstrictly 
consider the readiness of the students before 
facing the dictation test withthe hope to 
get the test successfully. In this study, I used 
standard dictation incollecting the data because 
I considered that this type of dictation can be 
followedwell by the elementary school students.

RESEARCH METHOD
Research design is a strategy to arrange the 

setting of the research in order to get valid data. First 
of all, it is better to know what research is before 
discussing more about the topic. Creswell (2008: 
3) states that “research is a process of steps used 
to collect and analyze information to increase our 
understanding of a topic or issue.” From definition 
above, it is clear that research method is the way 
to conduct a research. So, research method can be 
defined as a method to look for and discover the 
scientific truth, which is done in valid and reliable 
work. 

The design of this research is quantitative 
research, which is concerned with hypothesis, 
formulation, testing and analysis of the relationship 
between two variables; dependent variable and 
independent variable. Both of variables are selected  
and observed. They are indicated into the number 
of data. Ary (2002: 22) states that quantitative 
research uses objective measurement and statistical 
analysis of numeric data to understand and explain 
phenomena.

The design of this research is experimental 
research. According to Ary (2010: 265), an 
experimental is a scientific investigation in which 
the researcher manipulates one or more independent 
variables, controls any other relevant variables, 
and observes the effect of the manipulations on the 
dependent variable.

To conduct a research first we need to 
determine the subject of our research. We have 
to determine the population, sample and also the 
sampling. In Encyclopedia of Education Evaluation as 
quoted by Arikunto (2010: 173), population is set a set 
or collection of all elements possessing one or more 
attributes of interest. Creswell (2008: 151) states 
that population is a group of individuals who have the 
same the characteristic. In line with definition above, 
the population in this research is the first semester 
students at STKIP PGRI Tulungagung in the academic 
year 2016/2017. There are 20 students.

Creswell (2008: 152) state that sample is a 
subgroup of the target population that the researcher 
plans to study for the purpose of making generalization 
about the target population. From the statement 
above, this research takes one class that consists of 
20 students, they are 6 males and 14 females.

In this study, there are two variables: jumbled 
picture series technique and teaching writing recount 
text. Both of the two are assumed having correlation 
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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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Based on the statistical calculation using SPSS 
16.0, the researcher gave interpretation to significant 
value. Because significant value 0.000 was smaller 
than significant level 0.05, it can be concluded that 
alternative hypothesis (Ha) was accepted and the 
null hypothesis (H0) was rejected. It means that 
there was significant effect after using spot dictation 
to teach vocabulary. Thus, it can be concluded that 
by using spot dictation in teaching vocabulary at 
the first semester at STKIP PGRI Tulungagung in the 
academic year of 2016/2017is effective.

According to the calculation of the independent 
sample t-test by using SPSS 16.0, the researcher found 
that significance value was less than significance 
level or it can be written 0.000 < 0.05. It means 
that null hypotheses (H0) is rejected and alternative 
hypothesis (Ha) is accepted. 

In other words, the t-test statistical analysis 
of the research shows that there was any significant 
difference in teaching vocabulary mastery using spot 
dictation. So that, teaching vocabulary by using spot 
dictation is effective to the first semester students 
at STKIP PGRI Tulungagung in the academic year 
2016/2017.

CONCLUSION

The researcher has explained about the result 
of the study in the previous chapter. In chapter IV, 
the researcher found that there was significant 
difference of students’ score in vocabulary test 
before and after being taught by using spot dictation. 
By spot dictation, students can practice  vocabulary 
in a very natural, fluid way.  It’s also a great way to 
check their understanding of vocabulary.  It’s a great 
opportunity to observe, and immediately comment 
on, the student’s grasp of vocabulary.

So, the researcher concludes that teaching 
vocabulary by using spot dictation  is more effective 
and interesting for the first semester students at STKIP 
PGRI Tulungagung in the academic year 2016/2017.

For the students , By using spot dictation, 
students hopefully can increase their vocabulary 
mastery. Students are expected to be more interested 
in teaching learning activity by spot dictation. So that 
they will be more active in the class and they will be 
easier to explore their idea to the written form. For 
the teachers , the researcher suggested to the English 
teacher. Teachers should give motivation to students 
so that they will be more interested in learning 
activity. Teacher should be able to use various media 
to teach English to avoid students feeling bored in 
class. Teacher also should give more chance to the 
students to express their ideas.
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ABSTRAK : Sebuah adagium yang menyeru kaum perempuan untuk memperluas cakrawala 
eksistensinya semakin terus menderu dan menggema di hampir semua lini masyarakat. Begitu 
juga tuntutan untuk berkhidmat dalam lingkungan domestic rasanya semakin tak terelakkan. 
Itulah paradigma perempuan, semakin disudutkan oleh peran ganda. Dewasa ini, signifikansi peran 
perempuan masih bernilai ambigu di mata public. Disatu sisi, dia dituntut untuk selalu eksis dan 
mencari nafkah, agar tidak selalu menjadi beban laki-laki. Namun, disaat dia mampu berkreasi dan 
berkiprah di masyarakat luas bahkan menuai karir yang sukses, nilai kesalehannya sebagai ibu dan 
istri diragukan. Padahal laki-laki dan perempuan memegang potensi dan tuntutan yang sama sebagai 
hamba di hadapan Allah SWT dan khalifah di muka bumi. Namun, lingkup geraknya terbatasi oleh 
pembagian sector public dan sector domestic. Secara tidak langsung, hal ini merupakan gambaran 
bentuk diskriminasi yang menjalar pada aspek sosio-teologis yang tidak henti-hentinya menyelimuti 
kehidupan kaum perempuan. Itu semua tidak lepas dari esensi penciptaan perempuan yang diasumsikan 
“miring” oleh mayoritas masyarakat dunia. Karena hawa yang tercipta dari unsur organic Adam yaitu 
bagian tulang rusuknya, sehingga kemudian diklaim sebagai the second human being. Dan yang lebih 
naif, karena itu semua efek dari hukum kausalitas original sin, sebagaimana yang telah dipercayai 
kaum Nasrani sejak dahulu kala. Tulisan ini akan mengkaji dan menelaah kembali perspektif ulama 
klasik dan kontemporer mengenai penafsiran penciptaan perempuan berikut hukum kausalitas yang 
menghegemoni pemikiran masyarakat dunia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
dengan pendekatan sosio-historis dan analisis teks.

KEYWORD : Penciptaan Kaum Hawa, Konstruksi Sosial

PENDAHULUAN
Potret dunia perempuan selalu saja menempati 

obyek wacana yang diskursif dan diskusibel. Serbuan 
opini maupun asumsi terhadap makhluk perempuan 
ini sepertinya memang tak pernah kering dari sorotan 
kajian-kajian sosio-teologis, filosofis bahkan ideology 
politik budaya.

Tak ayal, Problematika kaum perempuan, 
merupakan problematika masa lalu, saat ini bahkan 
hingga masa-masa yang akan datang, karena 
pembahasan tentangnya merupakan bahan ‘empuk’ 
bagi siapa saja yang menyoal realita titik perbedaan 
antara laki-laki dan perempuan, baik secara individu 
maupun peran bermasyarakat.

Diskursus gender terlahir karena menimbang 
fakta riil bahwa subordinasi terhadap kaum Hawa 
merupakan faktor determinan bagi pendukung 

proyek ketidak adilan gender (PP. Fatayat NU : 2003). 
Sikap diskriminatif terhadap kalangan perempuan, 
galibnya, terlahir atas minimnya pengakuan dan 
apresiasi masyarakat terhadap kemampuan kaum 
perempuan dan eksistensinya sekaligus. Ironisnya, 
pelbagai pendapat para filosof dan tokoh terkemuka 
mengenai problematika dan isu-isu faktual yang 
digulirkan turut mengangkat subordinasi perempuan.

Seperti Naguib al-Raihani berkata “Perempuan 
adalah suatu elemen yang tanpa eksistensinya pun, 
kehidupan akan tetap berjalan. Fakta ini merujuk 
pada perilaku kehidupan Adam yang tetap eksis sejak 
awal penciptaan. Bahkan sebelum diciptakannya 
Hawa” (al-Fattah : 1999).

Sejatinya, bentuk diskriminasi maupun 
tiranisme dalam formulasi sosio-teologis yang 
tidak henti-hentinya menyelimuti kehidupan kaum 
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َ ۡ
َوٱل ِبِهۦ 

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah 
kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya 
Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah 
kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama 
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu.

Ayat 189 dari surah al-A’raf: 
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ٰ
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Artinya: Dialah Yang menciptakan kamu dari diri 
yang satu dan dari padanya Dia menciptakan 
isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. 
Maka setelah dicampurinya, isterinya itu 
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah 
dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian 
tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-
isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya 
berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi 
kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk 
orang-orang yang bersyukur”

Ayat ke 6 dari surah al-Zumar:

نَزَل
َ
مَّ َجَعَل ِمۡنَها َزۡوَجَها َوأ

ُ
ِحَدٖة ث

ٰ
ۡفٖس َو ن نَّ م ّمِ

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
 خ

وِن
ُ
ۡم ِفي ُبط

ُ
ُقك

ُ
ل
ۡ
ٖجۚ َيخ

ۡزَوٰ
َ
 أ

َ
ِنَية َمٰ

َ
ِم ث َعٰ

ۡ
ن
َ ۡ
َن ٱل م ّمِ

ُ
ك

َ
 ل

ُم
ُ
ِلك

َٰ
 ذ

ۚ
ٖث

َٰ
ل
َ
ٖت ث َمٰ

ُ
ل
ُ
ٖق ِفي ظ

ۡ
ل
َ
ۢن َبۡعِد خ ٗقا ّمِ

ۡ
ل
َ
ۡم خ

ُ
ِتك َهٰ مَّ

ُ
 أ

وَن
ُ
ۡصَرف

ُ
ٰى ت

َّ
ن
َ
أ
َ
 ف

ۖ
 ُهَو

َّ
َه ِإل

َٰ
 ِإل

ٓ َ
 ل

ۖ
ُك

ۡ
ل
ُ ۡ
ُه ٱل

َ
ۡم ل

ُ
ك ُه َربُّ

َّ
ٱلل

Artinya: Dia menciptakan kamu dari seorang diri 
kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan 
Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang 
berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan 
kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian 
dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian 
itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang 
mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; 
maka bagaimana kamu dapat dipalingkan

Tidak semua ulama sepakat bahwa ayat 

perempuan, itu semua tidak lepas dari esensialitas 
penciptaan perempuan yang diasumsikan miring 
oleh mayoritas masyarakat dunia. karena hawa yang 
tercipta dari unsur organic adam yaitu bagian tulang 
rusuknya, sehingga kemudian dicap sebagai “the 
second human being”. Dan yang lebih naif, karena 
itu semua efek dari hukum kausalitas “original sin”. 
Sebagaimana ajaran kaum nasrani yang mempercayai 
bahwa turunnya adam dari surga yang penuh 
kesenangan ke bumi yang penuh kerusakan ini, tak 
lain disebabkan tipu daya hawa terhadap adam. 
Sehingga makhluk perempuan dianggap sebagai 
iblis bumi yang amat berbahaya. Bahkan unsur 
penciptaannya yang dari tulang rusuk laki-laki itu, 
diyakini bahwa perempuan semata-mata tercipta 
sebagai helper, pelayan dan makhluk komplementer 
saja dalam realitas kehidupan laki-laki.

secara rasio, mana mungkin perempuan yang 
secara fisik hampir seluruhnya serupa dengan bentuk 
laki-laki itu, bisa dikatakan bahwa ia tercipta dari 
tulang rusuknya. Unsur yang membedakannya hanya 
terletak pada segi anatomi fisik-biologisnya saja. 
Analogi absurd inipun baru yang dapat dilihat dari 
kaca mata logika. 

Pembahasan terhadap problematika ini semakin 
diperuncing dengan adanya beberapa interpretasi 
terhadap teks-teks agama (Divine Creation) yang 
dipandang menyudutkan kaum perempuan, bahkan 
sampai batas yang sangat tidak rasional sama sekali. 
Diantara sejumlah potongan teks yang merupakan 
akar pembudayaan pola pikir diskriminatif terhadap 
perempuan adalah ayat yang mengisahkan tentang 
proses penciptaan Adam dan Hawa. Disini akan terlihat 
betapa kuatnya kultur (Social Construction) dan 
budaya yang ada, dalam mempengaruhi interpretasi 
teks yang selanjutnya menjadi rujukan dan dalil bagi 
generasi selanjutnya. 

PEMBAHASAN
1. Penciptaan Hawa di dalam Al-Qur’an

Al-qur’an tidak menggambarkan secara 
Qath’i atau tidak menyebutkan secara sharih 
perihal asal mula penciptaan Hawa, hanya saja 
ada 3 ayat yang menceritakan proses penciptaan 
al-zauj (pasangan) dari al-nafs al-ula atau nafs 
wahidah. Seperti ketika Allah menyebutkan 
perihal penciptaan Adam pada surat Al-Baqarah, 
Allah tidak menjelaskan perihal penciptaan Hawa 
sebagaimana penciptaan Adam. 

Namun meskipun Allah tidak menyebutkan 
proses penciptaan Hawa pada surat ini, akan 
tetapi Hawa disebutkan dalam ayat selanjutnya 
ketika Adam diperintahkan untuk memasuki 
Surga (dan kami berfirman: “Hai Adam, diamilah 
oleh kamu dan istrimu surga ini “). Adapun 
interpretasi dan pemahaman tentang penciptaan 
Hawa diperoleh dari interpretasi para Ulama 
terhadap ketiga ayat ini: 

Ayat 1 dari surah al-Nisa’:
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Baghawi, (pengatang Fath al-Qadir), Imam 
Al-Razy, al-Baidlawi, al-Nasafi, al-Samarkandi 
al-Mawardi, Tafsir al-Jalalaini, Ibnu Abdi al-
Salam. Sedangkan ulama kontemporer yang 
juga menerjemahkan nafs wahidah menjadi 
Adam adalah Syaikh al-Azhar, Dr. Muhammad 
Sayyid Thanthawi.

Dari sini dapat dipahami bahwa mayoritas 
ulama salaf memiliki kesamaan dalam 
penafsiran terhadap lafadz nafs wahidah, hal 
ini bukan kesengajaan semata, karena segala 
bentuk penafsiran pastinya lahir dari metode 
dan pemahaman tersendiri. Imam al-Razy 
menjelaskan lebih lanjut dalam masalah ini 
bahwa penafsiran nafs wahidah menjadi Adam 
merupakan hasil ijma’ ulama.

Mufassir lain menyodorkan analisa yang 
tak sama. Kalangan mufassir ini menyebut nafs 
wahidah sebagai jenis manusia laki-laki dan 
perempuan. Pendapat kedua ini secara nyata 
disampaikan para ulama seperti: Mutawalli al-
Sya’rawi (1995), Rasyid Ridha (1367), al-Bahi 
al-Khuli, Quraish Shihab (1994), Nasaruddin 
Umar dan Fathimah ‘Umar Nashif. Huruf “min” 
dalam ayat “wa khalaqa minha zaujaha”

Dalam Bahasa arab, huruf min 
mempunyai lebih dari satu makna, adapun dua 
kemungkinan dari pemaknaan huruf min dalam 
ayat ini adalah:
1) Bermakna “dari” )رخأ ئش نم ئش صالختسا( yang dalam Bahasa 

Inggris diartikan dengan “from”
2) Bermakna dari jenis yang sama )عونلا سفن نم( atau ةياغلا ءادتبال

Kedua jenis permaknaan ini telah 
digunakan oleh sejumlah mufassirin, hanya 
saja ulama-ulama klasik lebih condong 
menggunakan pemaknaan pertama. Berbeda 
dengan beberapa ulama kontemporer, 
dan tentu saja kedua jenis penggunaan ini 
mengakibatkan pemaknaan ayat yang berbeda 
pula. Sebut saja Imam Zamakhsyari, dalam 
tafsirnya beliau menafsirkan “min” dalam ayat 
ini bermakna “dari”, sehingga pemahaman dari 
ayat ini adalah bahwa Adam diciptakan dari 
tanah – turab – sedangkan Hawa diciptakan 
dari tulang rusuk Adam bahkan dalam tafsir 
al-Jalalain disebutkan bahwa Hawa diciptakan 
dari tulang rusuk sebelah kiri Adam.

Berikut ini adalah sejumlah mufassirin 
yang menafsirkan “min” bermakna ‘dari’: 
Imam al-Thabari, Ibnu Katsir, al-Alusi, Imam al-
Samarqandi, Imam al-Baidlawi, Imam al-Nisfi, 
dan lain sebagainya. Ulama kontemporer yang 
sefaham dengan ulama-ulama tersebut adalah 
syekh Thantawi.

Salah satu pengaruh perbedaan 
penggunaan ini adalah: ketika min dalam ayat 
ini diartikan “dari” maka akan menghasilkan 
kesimpulan bahwa manusia yang pertama kali 
diciptakan (Adam) lebih sempurna dari manusia 
yang diciptakan setelahnya (Hawa) karena 

ini menggambarkan proses penciptaan Adam 
dan Hawa, karena pada dasarnya Al-qur’an 
tidak menyebutkan secara pasti apakah ayat 
ini dikhususkan untuk penciptaan dua orang 
manusia pertama, atau juga menceritakan proses 
penciptaan manusia secara umum, karena dhamir 
yang digunakan pada ayat ini adalah dhamir jama’ 
“kum” bukan mufrad, ditambah lagi pada ayat 
kedua ( Al-A’raf 189 ) disebutkan bahwa kedua 
orang suami dan istri tersebut menyekutukan 
tuhannya. Tentu saja penafsiran ini tidak layak 
disandangkan kepada nabi Adam dan Hawa.

2. Pembacaan Terhadap Teks Penciptaan
Dari ketiga ayat diatas, ada beberapa kosa 

kata dan penggalan kata yang perlu dicermati 
pemaknaanya, baik dari segi Bahasa maupun 
penggunaanya di dalam kalimah, mufradat (kosa 
kata) ini adalah: nafs, zauj, min
a. Lafaz nafs 

Dalam Bahasa inggris, nafs dapat 
dibahasakan dengan Self, dan jamaknya 
adalah anfus (selves), dan lafaz nafs ini 
jika digunakan dalam al-qur’an maka yang 
dimaksudkan adalah manusia, karena makhluk 
lain selain manusia tidak digambarkan dengan 
lafaz nafs. Sedangkan dalam ayat-ayat di 
atas disandingkan dengan lafadz wahidah 
yang juga muannast, namun dari segi makna 
dan penggunaannya, lafadz nafs tidak bisa 
dikatakan mudzakkar ataupun muannast, oleh 
sebab itu Ibnu Abi Ablah membaca ayat-ayat 
di atas nafsin wahidin dengan sifat mudzakkar 
karena lebih melihat pada maknanya, karena 
penggunaan wahidah yang merupakan lafaz 
muannast pada ayat ini beranjak dari segi 
nahwiyah.

Contoh lain penggunaan al-Qur’an 
terhadap lafadz nafs dan disandingkan dengan 
sifat yang juga muannast adalah سفن ريغب ةيكز اسفن تلتقأ dan yang 
dimaksud dengan nafs dalam ketiga ayat di 
atas adalah asal muasal dari semua manusia, 
baik laki-laki ataupun perempuan. 

Al-Qur’an secara eksplisit tidak 
menjelaskan esensi nafs wahidah. Dan tentu 
wajar, jika pendapat para ulama pun lantas 
terasa simpang siur dan penuh dengan aneka 
hipotesa. Dan penafsiran ulama terhadap 
lafadz nafs wahidah ini sangatlah beragam, 
namun mayoritas dari ulama-ulama klasik 
menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan 
nafs wahidah dalam ayat ini adalah adam. 
Ibnu Abbas digelari dengan turjuman Al-Qur’an 
juga menafsirkan makna nafs wahidah dengan 
Adam.

Adapun ulama-ulama lain yang 
mempunyai tafsiran sama dengan Ibnu Abbas 
adalah mayoritas dari buku-buku Tafsir 
mu’tabar, ialah sebagai berikut: tafsir al-
Qurtubi (2002), al-Kasysyaf karya Zamakhsyari 
(405), Tafsir Ibnu Katsir (2002), Imam Al-
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nahwu, lafadz ini adalah mudzakkar, sehingga 
tashrif, dhamir dan sifat yang digunakan 
untuk lafadz ini adalah mudzakkar. Sedangkan 
dari segi pemaknaan, zauj dapat digunakan 
untuk mudzakkar dan muannats, juga dapat 
digunakan untuk makhluk hidup lainnya seperti 
hewan dan tumbuhan. 

Satu hal yang perlu dipahami dari telisik 
segi tekstual agama, interpretasi tiga ayat Al-
Qur’an yang nampak mengisyaratkan asal mula 
penciptaan perempuan, bahwa Dari ketiga ayat 
tersebut, tidak ada satu lafadz pun yang secara 
eksplisit mengatakan penciptaan manusia 
dengan nama adam dan hawa. Sehingga 
tidaklah salah dan tidak menutup kemungkinan 
untuk ditafsirkan kembali. Karena sebuah 
interpretasi terhadap sebuah nash sangat 
dipengaruhi oleh masa dan zaman hidupnya 
sang mufassir.

Oleh sebab itu, perlu dikaji lebih lanjut 
kultur dan budaya yang berkembang pada 
saat seseorang memberikan tafsiran terhadap 
sebuah nash Al-Qur’an, karena unsur budaya 
dan kultur sangat mempengaruhi pola pikir dan 
penilaian terhadap sesuatu. 

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha 
memaparkan, sejatinya ide kelahiran Hawa 
dari tulang rusuk Adam berawal dari apa yang 
termaktub dalam perjanjian lama (kejadian II: 
21-22) yang menyatakan, “ketika Adam tidur 
lelap, maka diambil oleh Allah sebilah tulang 
rusuknya, lalu ditutupkannya pula tempat itu 
dengan daging. Maka dari tulang yang telah 
dikeluarkan dari Adam itu Tuhan menciptakan 
seorang perempuan (Hawa) (al-SYafi’i : 2003).

Kemudian Rasyid Ridha menambahkan, 
“seandainya tidak tercantum kisah kejadian 
Adam dan Hawa dalam Perjanjian Lama 
seperti redaksi diatas, niscaya pendapat yang 
menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari 
tulang rusuk Adam tidak pernah akan terlintas 
dalam benak seorang Muslim”. 

Begitu juga Seorang penasehat 
menteri wakaf Mesir, DR. Abdul Ghani Shama 
mengatakan bahwa adam dan hawa diciptakan 
dari unsur materi yang sama. Sedangkan pihak 
yang mengatakan bahwa hawa tercipta dari 
tulang rusuk adam, hepotese ini hanyalah hasil 
adopsi dari kisah-kisah israiliyat yang tidak 
jelas keabsahannya. 

Menyinggung argumen DR. Abdul 
Ghani Shama, berangkat dari sejarah awal 
interpretasi Al-Quran, kehidupan sosial dan 
budaya yang menjalar ketika itu, adalah 
kehidupan yang dikuasai makhluk berpaham 
patriarchal. Tentunya, paradigma eksentrik 
ini jauh diluar dogma yang telah diajarkan 
nabi. Tak diragukan lagi, tokoh teladan sejuta 
umat, pembawa risalah suci sejagat raya, Nabi 
Muhammad SAW dengan segala praktik gender 

manusia kedua disini diciptakan dari bagian 
manusia pertama. Dan tentunya menghasilkan 
pola pikir diskriminatif terhadap kaum Hawa.

Sementara jika “min” diartikan dalam 
makna kedua (عونلا سفن نم) maka ini akan lebih rasional 
dan sesuai dengan ayat-ayat lainnya dalam Al-
Qur’an, mengapa? Karena dalam ayat lain al-
Qur’an menyatakan: tepatnya dalam ayat ke 
72 surah al-Nahl:

م
ُ
ك

َ
ٗجا َوَجَعَل ل

ۡزَوٰ
َ
ۡم أ

ُ
نُفِسك

َ
ۡن أ م ّمِ

ُ
ك

َ
ُه َجَعَل ل

َّ
 َوٱلل

ِتۚ
ٰ
َب ّيِ

َّ
َن ٱلط م ّمِ

ُ
ك

َ
ق َ
 َوَرز

ٗ
م َبِنيَن َوَحَفَدة

ُ
ِجك

ۡزَوٰ
َ
ۡن أ  ّمِ

ُفُروَن
ۡ
َيك ُهۡم  ِه 

َّ
ٱلل َوِبِنۡعَمِت  ُيۡؤِمُنوَن  ِطِل  َبٰ

ۡ
ِبٱل

َ
ف

َ
 أ

Dalam ayat ini, huruf “min” digunakan 
untuk lafadz jamak, اجاوزأ مكسفنأ نم yang bermakna bahwa 
Allah menciptakan bagi setiap makhluk 
pasangan dari jenis yang sama (manusia dengan 
manusia, hewan dengan hewan dan tumbuhan 
dengan tumbuhan, dan lain-lain). Oleh sebab 
itu, pemaknaan min ke dalam makna kedua 
lebih sesuai dengan realita oleh karena itu, 
pemaknaan kedua : “dari jenis yang sama”. 
Bahwa Hawa diciptakan dari unsur yang sama 
ketika Adam diciptakan dari tanah. dan lebih 
sejalan dengan ayat-ayat lainnya dalam Al-
Qur’an. 

Lagipula, kalau memang Hawa diciptakan 
dari Adam –tulang rusuk-, maka konteks ayat 
“wa ja’ala minha zaujaha” lafadz ja’ala 
harusnya menjadi khalaqa. Karena lafadz 
khalaqa menunjukkan penciptaan terhadap 
sesuatu yang baru. Sedangkan huruf “min” 
pada ayat ini berfungsi sebagai li ibtida-I al-
Ghayah. Sebagaimana yang disebutkan oleh 
Abu Muslim: jika Allah bisa menciptakan Adam 
dari tanah, mengapa Hawa tidak? Sehingga ayat 
ini dapat dimaknai: bahwa lafadz : khalaqakum 
min nafsin wahidah adalah setelah Allah 
selesai menciptakan Adam, dan selanjutnya 
Hawa diciptakan dari jenis yang sama dari 
proses penciptaan Adam, yang selanjutya 
digambarkan al-Qur’an dengan “wa khalaqa 
minha zaujaha”. 

Sedangkan diantara ulama kontemporer 
yang sependapat dengan pemaknaan kedua 
dari “min” disini ialah Imam Muhammad Abduh, 
Syeikh Mutawalli Sya’rawi, dan Fadlur Rahman. 
Sedangkan ulama klasik yang juga senada 
dengan pendapat ini adalah: Abu Muslim al-
Asfahani, Imam al-Razi, Imam An-Naisaburi, 
para ulama mutakallimin dan lain sebagainya. 

b. Lafadz Zauj
Penggunaan Bahasa Al-Qur’an terhadap 

lafadz ini dapat bermakna al-Rafiq atau 
al-Jama’ah, sedangkan bentuk jamaknya 
adalah azwaj. Pada ayat-ayat diatas, lafadz 
ini diterjemahkan sebagai manusia yang 
diciptakan setelah manusia pertama. Dari segi 
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sebuah benda hidup (tulang rusuk)”. Kisah 
estetis yang ternyata juga tersirat di kitab 
yahudi ini dan kitab semit lainnya, ternyata 
sudah menjadi santapan obrolan lama berikut 
kepercayaan dasar dari mayoritas umat agama 
islam semenjak dahulu kala. Bagaimana tidak, 
la wong ulama tafsir klasik pun menyuapi kisah 
dan keyakinan yang sejalan dengan kisah-kisah 
israiliyat tersebut. Dari sini, nampak sudah akar 
penyebab ayat-ayat yang terkesan bias gender 
sehingga berimplikasi pada tersubordinasinya 
posisi perempuan dalam bingkai kehidupan 
filosofis-teologis berikut sosio-kultural yang 
menganak-turun ini. 

3. Hawa dalam al-Hadith
Selain Nash Al-Qur’an, terdapat juga teks 

Hadith yang tak sedikit menjadi pemahaman 
kontroversial antara cendekiawan muslim. 
Diantaranya adalah berbunyi: 

ِإْن
َ
ُه، ف

َ
ْعل

َ
ِع أ

ْ
ل ْعَوَج �َشْيٍء ِفي الِضّ

َ
ِإنَّ أ ٍع، َوِ

ْ
ْت ِمْن ِضل

َ
ِلق

ُ
 خ

َ
ة
َ
ْرأ

َ ْ
 ِإنَّ ال

َسْرَتَها، َوِإِن اْسَتْمَتْعَت ِبَها اْسَتْمَتْعَت َوِفْيَها ِعَوٌج
َ
ِقْيُمُه ك

ُ
َهْبَت ت

َ
ذ

“Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang 
rusuk. Dan sungguh bagian yang paling 
bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling 
atasnya. Bila engkau ingin meluruskannya, 
engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau 
ingin bersenang-senang dengannya, engkau 
bisa bersenang-senang namun padanya ada 
kebengkokan.” (HR. Al-Bukhari no. 3331 dan 
Muslim no. 3632).

Tak hanya nash Al-Quran, teks Al-Hadits 
pun turut termanipulasikan oleh budaya dan 
tradisi lokal. Teks-teks hadits bahkan lebih banyak 
diklaim bias gender. Posisi hadits yang dinyatakan 
sebagai bentuk tafsir perincian dan penjelas dari 
nash Al-Quran ini semakin memperkuat asumsi 
the second creation-nya perempuan karena 
tertulis sangat jelas disana adanya lafadz “al-
Dhol’i “ yang berarti tulang rusuk. Yang semula 
di Al-Quran masih bermakna ambigu, ternyata 
telah tertera sangat gamblang di Al-Hadits bahwa 
nyatanya perempuan selalu disandingkan oleh 
kata tulang rusuk. Diperkuat lagi dengan perawi-
perawi hadits yang mengupas tentang hal ini, 
adalah kebanyakan para perawi shohih, seperti 
Bukhori Muslim. Padahal, jika kita mau menelisik 
lebih dalam lagi, Seperti yang disinggung saudari 
Hayati Fasiha, Lc di makalah “Nasib kaum Hawa” 
disebutkan bahwa, dari sekian banyak hadits 
yang memuat ciri perempuan yang dari tulang 
rusuk itu, selalu diawali dengan huruf” lam jeir” 
yang berarti “seperti”. Meskipun ada sebagian 
yang bergandengan dengan huruf “min”, itupun 
hanya segelintir. Dan lagi, kumpulan hadits yang 
berbicara masalah perempuan ini, tak ada satupun 
yang berjudulkan “penciptaan perempuan” tapi “ 
cara bermu’amalah dengan perempuan”. Seperti 
dalam contoh:

Imam bukhari, menyebutkan hadits-hadits 

equality dan spirit equality yang diusungnya, 
berhasil mengangkat kedudukan perempuan 
dimasa itu sejajar dengan laki-laki dalam ranah 
politik, ekonomi, pendidikan baik dalam skala 
local, regional sampai global. Hingga julukan 
tokoh feminis dunia pun berhasil disanding oleh 
sang kampiun penyelamat kaum perempuan 
ini. 

Namun yang sangat disayangkan, 
implementasi dari exemplary behavior ini 
hanya mampu tersalurkan cerah dimasa 
hidupnya nabi saja. Dan belum memasuki ruang 
masa interpretasi teks Al-Quran dan Al-Hadits. 
Apa sebab ? 

Menurut penelitian para antropolog, 
keadaan dunia islam pasca wafat nabi 
merupakan masa yang sarat akan gejala-gejala 
dekadensi hukum dan budaya meski sempat 
tercerahkan sebelumnya. Apalagi keadaan 
nash Al-Quran dan Al-Hadits yang ketika itu 
masih berada dalam tahap kodifikasi serta 
proses interpretasi. Yang tentunya, kondisi 
dan situasi local yang terjadi pada suatu masa, 
memiliki tendensius besar bagi para ulama 
tafsir maupun para exegesist dalam usaha 
manifestasi interpretasi hukum teologis yang 
akan ditetapkan. 

Pasalnya, Membludaknya penyaringan 
enkulturasi yang diserap islam dari budaya 
androsentris yang notabene missogamis, sangat 
niscaya jika menjamin terkontaminasinya 
pemikiran para ulama oleh paham patriarki 
tersebut. Diantaranya, adalah pengaruh 
ekspansi dakwah islam di hampir seluruh belahan 
bumi eropa dan Afrika dengan percampuran 
antara budaya wilayah jajahan Persia di timur, 
wilayah jajahan Romawi yang teradopsi oleh 
budaya Yunani, bahkan Mesir yang terpengaruh 
oleh budaya Mesir kunonya, semakin 
mendukung pada proses enkulturasi tersebut. 
Sehingga, sangat beralasan jika kemudian 
penafsiran ayat-ayat Al-Quran maupun Al-
Hadits yang cenderung mengisyaratkan 
mekanisme penciptaan perempuan itu, 
kemudian ditafsirkan mirip seperti dengungan 
redaksi kitab genesis dalam perjanjian lama 
tepatnya di pasal 21-23 yang mengatakan 
bahwa, “ketika adam sedang sendirian ditaman 
surga, maka Allah menidurkannya. Kemudian 
dalam keadaan tidur, Allah mengambil bagian 
tulang rusuk kiri adam dan melapisinya dengan 
daging akhirnya terbentuklah makhluk sejenis 
perempuan. Dan setelah bangun, muncul 
disisinya sosok perempuan cantik tersenyum 
padanya. Bertanya adam, “siapa kamu?” 
“perempuan”, jawab hawa. “Mengapa kamu 
diciptakan”?, Tanya adam lagi. “supaya 
kamu mendapat kesenangan dari saya”, kata 
hawa. Dan ditanyakan ke malaikat bahwa dia 
dinamakan hawa karena dia diciptakan dari 
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Hal ini terbukti, ketika seluruh perawi di atas 
memberi judul bab “perihal interaksi dengan 
perempuan”. Dan tidak ada satu perawi pun yang 
memberikan judul bab hadits-hadits ini dengan 
“perihal penciptaan perempuan” (Fasiha : 2008). 

Telah terpampang jelas tema besar 
dalam permulaan hadits ini, yaitu “ cara 
bermu’amalah dengan perempuan” sangat tidak 
etis jika penafsiran lafadz “diciptakan” diatas, 
kita artikan secara tekstual. Tentunya, teks 
kalam Ilahi maupun sabda Rasul mengandung 
makna eksoterik dan esoteric yang mendalam. 
Berkaitan dengan makna esoteric, suatu teks 
yang didalamnya bermakna rahasia yang mampu 
diketahui oleh orang-orang tertentu saja 
(orang-orang yang berilmu). Termasuk makna 
teks hadits tersebut, yang sarat mengandung 
makna metaforis. huruf “min” diatas berarti 
“bersifat” yang artinya, perempuan diciptakan 
dengan “bersifat tulang rusuk”. Isyarat akan ciri 
kelembutannya, kehalusan perasaannya, sikap 
dan bawaannya yang mudah berubah-ubah, cepat 
emosi dan temperamental. Untuk itu, Rosulullah 
mengarahkan kaum laki-laki untuk bersikap 
sabar, pemaaf dan bijaksana. Seperti filosofi yang 
terkandung dalam tulang rusuk itu, bahwa jika 
sang laki-laki tidak mau memahaminya, bahkan 
menghukum istrinya dan memaki-makinya, maka 
niscaya tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali 
keretakan dan perpecahan dalam rumah tangga. 
Sangat bijaksana jika kita telusuri makna tabiat 
“kebengkokan” tersebut, adalah salah satu 
ciri keistimewaan perempuan oleh pengaruh 
fungsionalitas anatomiknya yang mengandung, 
melahirkan, menyusui dan memelihara anak-
anaknya. Yang dengannya, membutuhkan feeling 
yang kuat, perasaan yang halus, dan daya 
sensitivitas yang tinggi. 

PENUTUP
Menegakkan sisi kemanusiaan perempuan 

menjadi sedemikian penting ditengah hingar-bingar 
gerakan feminism yang cenderung liar dan tanpa 
arah. Nilai penting tersebut karena muncul satu 
asumsi kuat bahwa kaum perempuan hanyalah hewan 
yang memiliki kecerdasan. Label semacam itu hanya 
akan mengarah pada stereotip ketakberdayaan 
perempuan. Disamping akan melemahkan semangat 
mereka dalam menjalankan amanah kehidupan. 

Dari sini, bisa kita pahami bahwa hakikat 
tulang rusuk yang sempat heboh oleh dengungan 
adagium para ulama tafsir, ulama fiqh serta exegesit 
klasik, perlu kita kaji ulang teks-teks yang berkaitan 
dengannya. Pengaruh tradisi, budaya maupun 
geografis suatu tempat dan masa, sangat identik pada 
tendensi lahirnya suatu interpretasi teks teologis. 
Begitu juga ajaran teologis, iapun memiliki dampak 
yang sangat besar pada pembentukan pola pikir 
dan kepercayan suatu kaum. Menyangkut beberapa 
teks Al-Quran dan Al-Hadits yang bias, sehingga 

ini pada bab ءاسنلا عم ةارادملا dan hadits pertama pada bab ini 
adalah :

 حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل قال حدثين مالكعنأيب
اهلل رسول  أن  هريرة  أيب  عن  العرج  عن   الزناد 
 صلى اهلل عليه وسلم قال املرأة كالضلع إن أقمتها
 كسرهتا وإن استمتعت هبا استمتعت هبا وفيها عوز

Sedangkan hadits yang menggunakan 
lafadz علضلا نم menempati posisi setelah hadits ini.

Imam Muslim, menyebutkan 
pad aba بالنساء  الوصية 
أخربين وهب  بن  أخربنا  حيىي  بن  حرملة   وحدثين 
عن املسيب  بن  حدثين  شهاب  بن  عن   يونس 
عليه اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال  قال  هريرة   أيب 
�قيمها ذهبت  إذا  كالضلع  املرأة  إن   وسلم 
عوج وفيه  هبا  استمتعت  �ركتها  وإن   كسرهتا 

Mustakhraj ‘ala shahih al-Muslim, 
disebutkan pada bab ءاسنلا ةارادم يف 

بن الحسن  ثنا  حمدان  بن  عمرو  أبو   حدثنا 
 سفيان ح وثنا محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن
 الحسن ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أخبرني
السيب بن  سعيد  حدثني  شهاب  ابن   يونس 
رسول هللا صلى هللا قال  قال  هريرة  أبي   عن 
 عليه وسلم إن الرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها
 كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها اعوجاج

Dari rangkaian hadits ini jelas terlihat, 
bahwa seluruh perawi di atas menjadikan hadits 
yang menggunakan lafadz “Ka” – seperti tulang 
rusuk – sebagai hadits pertama dari tiap babnya, 
bukan hadits yang menggunakan lafadz “min”- 
dari tulang rusuk - .

Kondisi ini bukan hal baru dala periwayatan 
hadits, karena beberapa hal: salah satunya 
seperti yang penulis sebutkan di atas, bahwa 
periwayatan hadits dilakukan dengan makna, 
dan makna yang lahir sangat erat hubungannya 
dengan kultur lingkungan dan budaya yang 
berlaku. Sementara kultur yang berlaku pada 
masa itu adalah anggapan bahwa perempuan 
diciptakan dari tulang rusuk sehingga membuta 
sebagian perawi menggunakan lafadz “min” –dari 
tulang rusuk-. Padahal inti pesan dari hadits ini 
adalah: Rasulullah mengajarkan cara berinteraksi 
dengan kaum perempuan.

Dalam hadits ini perempuan diibaratkan 
seperti tulang rusuk, dengan kondisinya yang sulit 
dipahami, sehingga memerlukan kehati-hatian 
dalam berinteraksi dengan mereka. Jadi pada 
hakikatnya, Hadits ini sama sekali tidak bermaksud 
menjelaskan penciptaan kaum perempuan. 
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menimbulkan ketimpangan sosial, ekonomi politik 
dan pendidikan serta memunculkan segregasi yang 
menistakan perempuan. Itu semua memerlukan 
usaha reduksi egaliter secara matang . Dengan 
mengutip istilah Nasaruddin Umar, “ Al-Quran perlu 
kiranya merombak struktur masyarakat yang berciri 
patriarki-paternalistik menjadi umat yang berciri 
bilateral-demokratis. Karena yang menjadi ukuran 
utama bermasyarakat dunia, adalah sebuah prestasi 
dan kualitas tanpa dikotomi status, jenis kelamin, 
kedudukan maupun suku bangsa. 
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strAteGi MeMBeNteNGi JAriNGAN rAdikAL dAN teroris BerkeMBANG
 di sekoLAh dAN MAdrAsAh 

NANik NUrhAYAti

PPAI Kemenag Kota Madiun
Madiun, Jawa Timur, Indonesia

 

ABSTRACT: Radikalisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi 
yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. 
Radikalisme merupakan  suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat 
revolusionerdengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekeraan (violence) 
dan aksi-aksi yang ekstrem. AAda faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan 
terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Faktor domestik, yakni 
kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan,  Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan 
luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan 
global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. ketiga, faktor 
kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci 
yang sempit dan leksikal (harfiyah). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai 
faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan 
terorisme. Dari beragam definisi baik oleh para pakar dan ilmuwan maupun yang dijadikan dasar 
oleh suatu negara, setidaknya memuat tiga hal: pertama, metode, yakni menggunakan kekerasan; 
kedua, target, yakni korban warga sipil secara acak, dan ketiga tujuan, yakni untuk menebar rasa 
takut dan untuk kepentingan perubahan sosial politik. Karena itulah, definisi yang dijadikan dasar 
oleh negara Indonesia  dalam melihat terorisme pun tidak dilepaskan dari tiga komponen tersebut 
Dalam UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Islam rahmatan lil Alamiin menegaskan 
bahwa Islam rahmad kasih sayang tidak membeda-bedakan jenis kelamin, warna kulit, status sosial, 
karna semua itu di hadapan Alloh swt semuanya sama. Islam tidak menghendaki pertumpahan darah 
yang disebabkan oleh perbedaan. Islam adalah Ukhuwah (bersaudara) Nilai-nilai Humanisme dan 
Nasionalisme harus dikembangkan karna mengandung tiga substansi Islam yaitu Ukhuwah basyariyah 
atau insyaniyah (persaudaraan antar manusia), Ukhuwah wathoniyah (persaudaraan antar bangsa), 
Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan yang didasarkan atas nilai-nilai  keislaman atau persaudaraan 
yang Islami).  Melalui tiga dimensi ukhuwah inilah, Islam rahmatan lil ‘alamiin  (pemberi rahmat 
bagi alam semesta) akan terealisasikan. Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathoniyah merupakan 
landasan dan hal yang fundamental bagi terwujudnya ukhuwah Insyaniyah, oleh karna itu sebagai 
umat islam dan bangsa Indonesia harus memperhatikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah dan 
ukhuwah wathoniyah. Inilah yang harus di dasarkan pada setiap lembaga pendidikan di sekolah atau 
madrasah secara serius, seksama, dan penuh kejernihan. Dalam hidup bermasyarakat di sekolah, di 
masyarakat kita bisa menjalin kerjasama yang baik selama mereka tidak menginjak, menyakiti atau 
mengajak berperang kita.

KEYWORDS: Membentengi, Jaringan Radikal, Teroris

PENDAHULUAN

Radikalisme telah menjadi gejala umum di 
dunia Islam. Gejala ini sebetulnya tidak datang tiba-
tiba. Ia lahir dalam situasi politik ekonomi dan sosial 
budaya yang oleh pendukung gerakan Islam radikal 
dianggap kurang menguntungkan umat Islam. Secara 

politik umat Islam bukan saja tidak diuntungkan   
oleh sistem tetapi juga merasa diperlakukan tidak 
adil. Aspirasi mereka tidak terakomodasikan dengan 
baik karna sistem politik yang berkembang dianggap 
sistem kafir yang dengan sendirinya lebih memihak 
kalangan nasionalis sekuler ketimbang umat Islam. 

Tidak bisa dipungkiri, paham radikalisme 
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and Syria (ISIS) dipandang bertanggungjawab atas 
peristiwa bom Thamrin. Peristiwa bom Thamrin 
tersebut menunjukkan bahwa ISIS juga merupakan 
ancaman nyata di Indonesia, ungkap Tri Nuke. Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat ada 8 
organisasi masyarakat yang dipengaruhi ISIS .

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, M. 
Hamdan Basyar, menjelaskan bahwa penyebaran 
gerakan radikal sedikit banyak juga dipengaruhi 
oleh kecenderungan pemberitaan media. Alih-
alih melakukan literasi kepada masyarakat untuk 
menangkal radikalisme, media cenderung memberi 
ruang lebih pada kekerasan dalam narasi pemberitaan 
mengenai radikalisme dan terorisme, imbuh Hamdan.

Hamdan menegaskan, pemberitaan media telah 
dipergunakan oleh kelompok radikal untuk merekrut 
anggota atau simpatisan. Selain itu, media internet 
juga dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk 
menyebarkan ilmu kekerasan, seperti pembuatan 
bom dan hal sejenis lainnya. Namun, Hamdan 
menggarisbawahi bahwa dengan menggunakan media 
sosial, kampanye kedamaian dan anti-kekerasan 
juga bisa disebarluaskan. Jurnalisme damai dapat 
digunakan untuk melawan atau paling tidak 
mengurangi adanya kekerasan. Bagaimana peran 
pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi 
paham tersebut.
PERAN PEMERINTAH

Apa peran pemerintah? Untuk yang pertama, 
kebijakan pemerintah dalam menanggulangi 
ekstremisme keagamaan (religious extremism) 
dipandang relatif. Secara umum, kebijakan 
pemerintah tentang pengurangan kekerasan sudah 
nampak jelas karena kita punya UU anti terorisme. 
Namun untuk ekstremisme keagamaan belum bisa 
dikatakan jelas karena jika ekstremisme belum 
mewujud menjadi tindakan statusnya tidak bisa 
diapa-apakan oleh hukum kita. Sebetulnya ada 
mekanisme yang bisa digunakan untuk menanggulangi 
masalah ekstremisme keagamaan lewat hate speech 
(kebencian) tapi hukum kita belum mengatur masalah 
itu secara khusus. Meskipun belum berupa tindakan, 
namun ujaran kebencian ini yang sering kita jumpai 
dimana-mana. Kita lumrah menemukan di banyak 
pengajian, tabligh akbar, media sosial dan bahkan 
di TV-TV yang memuatkan ujaran kebencian atas 
pihak lain. Ujaran kebencian ini jika terus menerus 
berlanjut akan mampu memprovokasi masyarakat 
dan bisa menggiring pada tindakan kekerasan.

 Sementara untuk kekerasan berbasis agama 
seperti terorisme, kebijakan negara sudah cukup 
memadai dengan adanya UU No. 15/2003 yang 
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 
No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme. Namun kemampuan institusi negara untuk 
melaksanakan kebijakan tersebut pada tataran 
praktik masih perlu penyempurnaan. Kekurangan 
yang paling jelas misalnya adalah adanya kesenjangan 
antara teori (kebijakan) dan praktik (implementasi) di 
samping juga persoalan-persoalan seperti kurangnya 

yang dibungkus rapi dengan dalil-dalil agama 
sangat menarik bagi kaum awam. Ayat-ayat yang 
memerintahkan untuk berperang, membunuh dan lain 
sebagainya disalah gunakan dan digunakan seenaknya 
secara dzohir tanpa mempertimbangkan kaidah-
kaidah yang sudah ditetapkan nabi Muhammad S.A.W 
. Maka, di sinilah peran siswa sebagai golongan yang 
belajar  agama Islam secara masif sangat vital.

            Peran utama pendidik dalam 
mencegah berkembangnya paham radikalisme adalah 
menanamkan pemahaman yang tepat terhadap 
masyarakat luas. Santri yang notabene belajar agama 
secara masif, sebisa mungkin memberikan pengertian 
bahwa islam adalah agama kasih sayang. Selain itu, 
dialog antara tokoh santri dan tokoh radikal harus 
terus diupayakan dan dibudayakan agar membuka 
wawasan dan pemikiran mereka.

Beberapa ayat yang dinilai sensitif mengenai 
tema jihad harus diterangkan secara lengkap dan 
tidak hanya sepotong-sepotong. Telaah kitab-kitab 
berhaluan kanan seperti  fi dzilali qur’an karya Sayyid 
Qutb dibuat seseimbang mungkin. Di sisi lain, kajian 
kitab kontemporer yang meluruskan kitab tersebut 
semisal al-haq al-mubin fi al-radd man tala’aba 
bi al-din milik Dr. Usamah Sayyid Al-Azhary juga 
harus digalakkan sebagai buku diktat pembelajaran 
pendidik

Aksi kekerasan atas nama agama Islam sering 
terjadi di Indonesia. Kelompok-kelompok Islam 
melakukan sweeping penyerangan, bom bunuh diri 
yang didasarkan atas nama perjuangan Islam. Mereka 
berpandangan inilah jihad Islam yang imbalannya 
adalah mati syahid. Sehingga generasi muda Islam, 
Pelajar yang pengetahuan agamanya masih dangkal 
banyak yang ikut melakukan aksi kekerasan atas 
nama jihad.

Generasi muda,  para pelajar adalah tonggak 
estafet kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia. 
Karna itu jangan sampai terciderai paham paham 
radikalisme bahkan terlibat dalam  jaringan kelompok 
radikal dan terorisme. Dunia pendidikan kususnya 
siswa-siswa mulai tingkat menengah pertama (SMP), 
Madrasah Tsanawiyah (MTs),  Sekolah Menengah 
Atas dan kejuruan (SMA/SMK), Madrasah Aliyah (MA) 
bahkan perguruan tinggi adalah bagian dari generasi 
muda yang sedang bersemangat dan bergairah 
dalam berjuang atas nama Islam. Para pelajar, Para 
intelektual  adalah target utama kelompok radikal 
dalam melancarkan aksi  kekerasan.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial 
dan Kemanusiaan, Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A. 
mengatakan bahwa hasil riset LIPI telah menemukan 
pola-pola gerakan radikal di Indonesia. Salah satunya 
melalui penyusupan pada organisasi-organisasi 
kemahasiswaan tingkat kampus yang sebagian besar 
terdapat di perguruan tinggi non-keagamaan, ujar Tri 
Nuke.

Menurut Tri Nuke, kelompok radikal di Indonesia, 
Jamaah Anshar Khilafah (JAK) yang berafiliasi dengan 
kelompok teroris internasional Islamic State of Iraq 
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mengutamakan gagasan-gagasan Islam yang rahmatal 
lil alamin dan toleran. Meskipun lembaga seperti 
madrasah adalah lembaga pengajaran agama, namun 
sepanjang sejarah kita, pesantren-pesantren di 
Indonesia pada ghalibnya adalah lembaga yang sangat 
toleran dan terbuka. Dalam memegang agama, mereka 
bukan ekstrem namunpious (taqwa). Ketaqwaan 
sangat berbeda dengan ekstrem, ia lebih individual 
dan banding komunal. Sementara ekstremisme 
keagamaan itu lebih bersifat komunal dibandingkan 
individual. Pesantren kita dalam memegang agama 
bersifat tengah-tengah sebagaimana anjuran populer, 
khayr al-um?r awsa?uh?. Penyemaian pendidikan 
keagamaan yang demikian ini adalah sumbangan 
terbesar yang diberikan oleh pesantren.

PERAN MASYARAKAT SIPIL
Masyarakat Sipil yang saya maksud di sini 

adalah kelompok masyarakat yang bukan merupakan 
bagian dari negara (the state) dan juga bukan bagian 
dari lembaga bisnis dan ekonomi (the economical). 
Contoh dari Masyarakat Sipil adalah ormas semacam 
NU, Muhammadiyah di samping juga LSM-LSM. Pada 
umumnya, Ormas-ormas besar Islam seperti NU dan 
Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama soal 
dampak yang diakibatkan dari radikalisme agama. 
Sejalan dengan NU dan Muhammadiyah adalah MUI 
yang sudah mengeluarkan fatwa tentang keharaman 
tindakan terorisme. Berdasarkan paparan di atas, 
dari segi ekstremisme keagamaan yang berdampak 
nyata seperti terorisme, sikap lembaga keagamaan 
sangat jelas, namun untuk ekstremisme keagamaan 
par excellence, maka masyarakat sipil masih bersikap 
ambigu. Misalnya, pada satu sisi, mereka mengutuk 
pelbagai bentuk kekerasan bermotif agama seperti 
terorisme dan lainnya, namun pada sisi yang lain 
mereka tidak punya cara pandang dan sikap yang 
jelas pada wacana keagamaan yang menganjurkan 
kebencian. Atas nama penghinaan keyakinan, 
fatwa-fatwa keagamaan yang memicu pada sikap 
ekstremisme dan bahkan tindakan berbasis agama 
tetap berjalan. Misalnya, NU, Muhammadiyah dan MUI 
mengutuk terorisme namun mereka tidak berbicara 
apa-apa soal kekerasan yang menimpa kaum Syiah 
dan Ahmadiyah. Sampai sekarang, kita tidak bisa 
menyelesaikan ekstremisme keagamaan yang terjadi 
di internal umat Islam sendiri. Suasana sekarang 
adalah suasana penuh propaganda dan setiap 
upaya yang diupayakan untuk mencari jalan keluar 
distigmatisasi dengan hal-hal yang buruk. Saya beri 
contoh, beberapa waktu lalu RMI –Rabithah Ma’ahid 
al-Islamiyah—mengeluarkan kampanye yang diberi 
AYOMONDOK. Kampanye ini ditujukan agar kita bisa 
kembali ke pesantren karena pesantren memberikan 
cara pembelajaran agama yang mendalam dan dekat 
dengan kultur keIndonesiaan yang wasatiyyah. Namun 
apa yang terjadi bahwa karena kebencian yang 
sudah ada dibenak kalangan konservatif, kampanye 
#AYOMONDOK distigmatisasi sebagai liberal. Hal-hal 
seperti ini adalah tantangan bagi seluruh kalangan 

sumber daya manusia dan budaya etos kerja yang 
lemah di kalangan penegak hukum.

Salah satu cetak biru dari pemerintah dalam 
hal penanggulangan kekerasan berbasis agama 
adalah proyek deradikalisasi. Deradikalisasi adalah 
kebijakan penting yang diambil oleh pemerintah 
untuk mengurangi atau mengembalikan radikalisme 
keagamaan kepada situasi yang normal, tidak 
radikal. Melalui pendirian BNPT (Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 
46 Tahun 2001), Pemerintah melakukan program 
deradikalisasi sebagaimana tercermin dalam fungsi 
BNPT yang kesembilan: “pengoperasian Satuan Tugas-
Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, 
perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan 
penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang 
penanggulangan terorisme.”Istilah deradikalisasi 
secara harfiyah sudah disebutkan dalam fungsi BNPT, 
namun jika saya tidak salah pemerintah secara resmi 
tidak memiliki definisi deradikalisasi.

Lalu apa makna deradikalisasi? dalam 
mendefinisikan deradikalisasi sebagai:   
“Segala upaya untuk menetralisir paham-paham 
radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti 
hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya bagi 
mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham 
radikal dan/atau prokekerasan. Deradikalisasi 
terorisme diwujudkan dengan program reorientasi 
motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta 
mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan 
dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah 
terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga 
timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi 
dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia.”

Lazuardi Birru juga merinci hal-hal yang 
dilakukan dalam rangka deradikalisasi: (a) melakukan 
counter terrorism, (b) mencegah proses radikalisme, 
(c) mencegah provokasi, penyebaran kebencian, 
permusuhan antar umat beragama, (d) mencegah 
masyarakat dari indoktrinasi, (e) meningkatkan 
pengetahuan masyarakat untuk menolak paham 
terror (terorisme), dan (f) memperkaya khazanah 
atas perbandingan paham. Berdasarkan definisi di 
atas dan juga cakupuan kerjanya maka deradikalisasi 
diharapkan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, 
namun menjadi tugas semua pihak di dalam wilayah 
negara, masyarakat sipil dan juga kalangan bisnis.

INSTITUSI KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN
Apa yang diharapkan dari mereka untuk 

berperan? Sesuai dengan wataknya, institusi 
keagamaan dan pendidikan tidak bisa dituntut di 
luar proporsi mereka. Jika mereka berperan dalam 
menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan 
maka sifatnya itu adalah sukarela dalam mendukung 
kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak 
radikalisme keagamaan.  Institusi keagamaan 
seperti sekolah-sekolah agama bisa berperan dalam 
menanggulangi dampak radikalisme keagamaan 
melalui pemberian materi pembelajaran agama yang 
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satu sifat Alloh selalu mengedepankan sifat rahmat 
kasih sayang dari pada sifat jahat dan kerasnya. 
Kerahmatan Alloh swt meliputi seluruh mahluk, 
baik orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir. 
Bahkan seluruh alam semesta termasuk binatang, 
tumbuhan dan benda-benda mati semuanya ikut 
mendapat Rahmat Allah swt.

Dalam pergaulan sesama umat manusia Islam 
memandang bahwa seluruh umat manusia tanpa harus 
membedakan suku, ras, warna kulit, bahkan agama 
adalah saudara yang harus dilindungi dan saling 
melindungi. Islam mengharamkan penganiayaan 
terhadap orang lain, Islam saling menghargai 
saling menghormati dan toleransi. Pada dasarnya 
persaudaraan kemanusiaan merupakan cita-cita luhur 
yang diemban oleh Islam.

Islam rahmatan lil Alamiin menegaskan bahwa 
Islam tidak membeda-bedakan jenis kelamin, warna 
kulit, status sosial, karna semua itu di hadapan 
Alloh swt semuanya sama. Islam tidak menghendaki 
pertumpahan darah yang disebabkan oleh perbedaan. 
Islam adalah Ukhuwah (bersaudara) Nilai-nilai 
Humanisme dan Nasionalisme harus dikembangkan 
karna mengandung tiga substansi Islam yaitu 
Ukhuwah basyariyah atau insyaniyah (persaudaraan 
antar manusia), Ukhuwah wathoniyah (persaudaraan 
antar bangsa), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan 
yang didasarkan atas nilai-nilai  keislaman atau 
persaudaraan yang Islami). 

Melalui tiga dimensi ukhuwah inilah, Islam 
rahmatan lil ‘alamiin  (pemberi rahmat bagi alam 
semesta) akan terealisasikan. Ukhuwah Islamiyah 
dan Ukhuwah Wathoniyah merupakan landasan dan 
hal yang fundamental bagi terwujudnya ukhuwah 
Insyaniyah, oleh karna itu sebagai umat islam 
dan bangsa Indonesia kita harus memperhatikan 
ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah 
wathoniyah. Inilah yang harus di dasarkan pada setiap 
lembaga pendidikan di sekolah atau madrasah secara 
serius, seksama, dan penuh kejernihan. Dalam hidup 
bermasyarakat di sekolah, di masyarakat kita bisa 
menjalin kerjasama yang baik selama mereka tidak 
menginjak, menyakiti atau mengajak berperang kita.

Tugas bagi para pendidik selain menanamkan 
tiga dimensi ukhuwah diatas juga perlu ditanamkan 
pada peserta didik berbagai cara mencegah 
radikalisme dan terorisme agar tidak semakin 
menjamur berkembang di dunia pendidikan baik 
sekolah maupun madrasah  antara lain:

1. Memperkenalkan Ilmu Pengetahuan Dengan 
Baik Dan Benar  

Hal pertama yang dapat dilakukan 
untuk mencegah paham radikalisme dan 
tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu 
pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan 
tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat 
ditekankan kepada siapapun, terutama kepada 
para generasi muda dan pelajar. Hal ini disebabkan 
pemikiran para generasi muda yang masih 

yang memiliki pandangan bahwa ekstremisme bukan 
jalan bagi Islam di Indonesia sekarang maupun masa 
depan.

Bagaimana mengenali kelompok-kelompok 
radikal yang berusaha merayu, mengajak dan 
merekrut anak-anak, pelajar dan mahasiswa  untuk 
terlibat dalam kelompok mereka. Dan bagaimana 
cara kita membentengi paham radikalisme dalam 
dunia pendidikan agar tidak terlibat dalam jaringan 
kelompok radikal dan teroris.

Menanamkan dan membumikan Islam 
Rahmatan lilalamiin ke dalam dunia pendidikan 
di sekolah, madrasah dan kampus adalah langkah 
awal sekaligus menjadi seorang muslim yang mulia 
merupakan cita-cita kita bersama. Generasi muslim 
mengembangkan misi paling mulia di muka bumi ini. 
Yakni menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil-
Alamiin yaitu agama yang membawa kebaikan dan 
manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh mahluk.

Bagaimana kesadaran setiap individu Muslim 
mampu menahan dari kerusakan moral, dan mental 
umat manusia yang terjadi pada zaman sekarang 
ini, Tugas para pemimpin, para pendidik memberi 
energi positif yang besar berupa energi kebaikan dan 
pandangan hidup yang benar, Hal ini dimaksudkan 
untuk membangun kembali peradaban Islam yang 
Mulia. 

Ketika seorang muslim melakukan sebuah 
perbuatan atau pekerjaan  yang membawa kebaikan 
bagi diri orang lain, maka sesungguhnya dia telah 
mewujudkan Rahmatan lil Alamiin atau memberikan 
kebaikan untuk semua dan sebaliknya apabila 
seorang muslim ternyata melakukan perbuatan atau 
pekerjaan jahat, maka sesungguhnya dia tidak lagi 
membawa kebaikan untuk semua umat manusia. 

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali 
di hadapkan pada sejumlah perbedaan, baik dalam 
praktek beragama ataupun yang lainnya maka jangan 
disikapi dengan dengan pikiran yang sempit dan 
tidak tepat sehingga melahirkan sikap-sikap yang 
melahirkan dirinya paling benar. Tanpa disadari 
sikap yang demikian  menimbulkn sikap yang arogan, 
sombong serta mementingkan diri dan kelompoknya. 
Hal ini dapat memecah belah persatuan dan 
kesatuanyang berujung ladang konflik dan berdampak 
orang yang tidak bersalah menjadi korban. Agama 
Islam yang dibawa Nabi Muhammad sebagai agama 
yang Rahmatan Lil Alamiin. Kata Rahman dan Rahim 
yang berarti kasih sayang di ulang- ulang dalam 
jumlah yang begitu besar lebih dari 90 ayat dalam Al 
Qur’an. Pesan kerohmatan Islam termaktub dalam Al 
Qur’an Surat Al An biya’ 107 :

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
(Q.S Al Anbiya’ 107).
 
Segala bentuk kebaikan dan segala hal yang 

bermanfaat untuk manusia di dunia dan akhirat kelak 
masuk dalam kategori rahmat. Rahmat adalah salah 
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dan masyarakat, terbelih di tingkat Negara. 
Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah 
masyarakat pasti terdapat keberagaman atau 
kemajemukan, terlebih dalam sebuah Negara 
yang merupakan gabungan dari berbagai 
masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan 
dan kesatuan dengan adanya kemajemukan 
tersebut sangat perlu dilakukan di lembaga 
pendidikan untuk mencegah masalah radikalisme 
dan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan 
dalam kasus Indonesia ialah memahami dan 
penjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila, sebagaimana semboyan yang tertera 
di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika dalam prilaku 
generasi muda dan pelajar.

5. Mendukung Aksi Perdamaian
Aksi perdamaian mungkin secara khusus 

dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme 
agar tidak terjadi. Kalau pun sudah terjadi, maka 
aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan 
tersebut tidak semakin meluas dan dapat 
dihentikan. Namun apabila kita tinjau lebih 
dalam bahwa munculnya tindakan terorisme 
dapat berawal dari muncul pemahaman 
radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan 
cenderung menyimpang sehingga menimbulkan 
pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, 
salah satu cara untuk mencegah agar hal 
tersebut (pemahaman radikalisme dan tindakan 
terorisme) tidak terjadi ialah dengan cara 
memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian 
yang dilakukan, baik oleh Negara (pemerintah), 
organisasi/ormas maupun perseorangan.

6. Berperan Aktif Dalam Melaporkan 
Radikalisme Dan Terorisme

Peranan yang dilakukan di sini ialah 
ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-
pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul 
pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, 
entah itu kecil maupun besar. Contohnya apabila 
muncul pemahaman baru tentang keagamaan 
di masyarakat yang menimbulkan keresahan, 
maka hal pertama yang bisa dilakukan agar 
pemahaman radikalisme tindak berkembang 
hingga menyebabkan tindakan terorisme yang 
berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan 
atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan 
tokok masyarakat yang ada di lingkungan 
tersebut. Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh 
dalam mengambil tindakan pencegahan awal, 
seperti melakukan diskusi tentang pemahaman 
baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan 
pihak yang bersangkutan.

7. Meningkatkan Pemahaman Akan Hidup 
Kebersamaan

Meningkatkan pemahaman tentang 
hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk 
mencegah munculnya pemahaman radikalisme 

mengembara karena rasa keingintahuannya, 
apalagi terkait suatu hal yang baru seperti 
sebuah pemahaman terhadap suatu masalah 
dan dampak pengaruh globalisasi. Dalam hal 
ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan 
hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu 
agama yang merupakan pondasi penting terkait 
perilaku, sikap, dan juga keyakinannya kepada 
Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara 
baik dan benar, dalam artian haruslah seimbang 
antara ilmu umum dan ilmu agama. Sedemikian 
sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang 
seimbang dalam diri.

2. Memahamkan Agama Islam dengan Baik 
Dan Benar

Memahamkan Agama Islam dengan baik 
dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu 
pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, 
langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara 
untuk memahamkan agama Islam di kalangan 
remaja dan pelajar.Tentunya tidak hanya 
sebatas mengenal, pemahaman terhadap agama 
Islam  Sangat diperlukan. Sedemikian sehingga 
apabila pemahaman akan agama Islam dengan 
baik, sehingga ilmu umum dan ilmu agama bisa 
seimbang, maka kekokohan pemikiran yang 
dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, 
maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh 
terhadap pemahaman radikalisme sekaligus 
tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab 
lunturnya bhinneka tunggal ika sebagai semboyan 
Indonesia.

3. Meminimalisir Kesenjangan Sosial
Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat 

memicu munculnya pemahaman radikalisme 
dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga 
agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka 
kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Apabila 
tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan 
terorisme tidak ingin terjadi pada suatu lembaga 
pendidikan maupun Negara Indonesia, maka 
kesenjangan antara Guru, karyawan dan murid, 
pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. 
Caranya ialah Kepala sekolah, guru dan 
karyawan mampu memerikan motivasi, dukungan 
dalam kegiatan yang positif siswa di lembaga 
sekolah baik berupa intra kurikuler maupun 
ekstrakurikuler. Dalam Masyarakat,  pemerintah 
harus mampu merangkul dan mengawasi pihak 
media sosial yang menjadi perantara Informasi 
apapun yang bisa diakses pelajar dan generasi 
muda bangsa indonesia.

4. Menjaga Persatuan Dan Kesatuan
Menjaga persatuan dan kesatuan juga 

bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah 
pemahaman radikalisme dan tindakan 
terorisme di kalangan generasi muda, pelajar 
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baru yang biasanya muncul di tengah-tengah 
masyarakat sehingga mereka rentang terpancing 
untuk terpengaruh ke dalamnya. Sedemikian 
sehingga mudah tertanam di pikirannya untuk 
mengikuti pemahaman-pemahaman radikal yang 
dapat memicu tidak kekerasan dan konflik. Oleh 
karena itu, upaya pencegah juga harus lebih 
ditetankan dan dilakukan kepada para generasi 
muda yang merupakan ujung tombak penerus 
bangsa di masa depan.

KESIMPULAN
Radikalisme telah menjadi gejala umum di 

dunia Islam. Gejala ini sebetulnya tidak datang tiba-
tiba. Ia lahir dalam situasi politik ekonomi dan sosial 
budaya yang oleh pendukung gerakan Islam radikal 
dianggap kurang menguntungkan umat Islam. Secara 
politik umat Islam bukan saja tidak diuntungkan   
oleh sistem tetapi juga merasa diperlakukan 
tidak adil. Aspirasi mereka tidak terakomodasikan 
dengan baik karna sistem politik yang berkembang 
dianggap sistem kafir yang dengan sendirinya lebih 
memihak kalangan nasionalis sekuler ketimbang 
umat Islam. Salah satu cetak biru dari pemerintah 
dalam hal penanggulangan kekerasan berbasis agama 
adalah proyek deradikalisasi. Deradikalisasi adalah 
kebijakan penting yang diambil oleh pemerintah 
untuk mengurangi atau mengembalikan radikalisme 
keagamaan kepada situasi yang normal, tidak radikal.

Masyarakat Sipil yang saya maksud di sini 
adalah kelompok masyarakat yang bukan merupakan 
bagian dari negara (the state) dan juga bukan bagian 
dari lembaga bisnis dan ekonomi (the economical). 
Contoh dari Masyarakat Sipil adalah ormas semacam 
NU, Muhammadiyah di samping juga LSM-LSM. Pada 
umumnya, Ormas-ormas besar Islam seperti NU dan 
Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama soal 
dampak yang diakibatkan dari radikalisme agama. 
Sejalan dengan NU dan Muhammadiyah adalah MUI 
yang sudah mengeluarkan fatwa tentang keharaman 
tindakan terorisme. Melalui tiga dimensi ukhuwah 
inilah, Islam rahmatan lil ‘alamiin  (pemberi rahmat 
bagi alam semesta) akan terealisasikan. Ukhuwah 
Islamiyah dan Ukhuwah Wathoniyah merupakan 
landasan dan hal yang fundamental bagi terwujudnya 
ukhuwah Insyaniyah, oleh karna itu sebagai umat 
islam dan bangsa Indonesia kita harus memperhatikan 
ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah 
wathoniyah. Inilah yang harus di dasarkan pada setiap 
lembaga pendidikan di sekolah atau madrasah secara 
serius, seksama, dan penuh kejernihan. Dalam hidup 
bermasyarakat di sekolah, di masyarakat kita bisa 
menjalin kerjasama yang baik selama mereka tidak 
menginjak, menyakiti atau mengajak berperang kita.

dan tindakan terorisme. Meningkatkan 
pemahaman ini ialah terus mempelajari dan 
memahami tentang artinya hidup bersama-sama 
dalam bermasyarakat bahkan bernegara yang 
penuh akan keberagaman, termasuk Indonesia 
sendiri. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas 
perlu diberlakukan, di samping menaati semua 
ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di 
masyarakat dan Negara. Dengan demikian, pasti 
tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan 
karena kita sudah paham menjalan hidup secara 
bersama-sama berdasarkan ketentuan-ketentuan 
yang sudah ditetapkan di tengah-tengah 
masyarakat dan Negara.

8. Menyaring Informasi Yang Didapatkan
Menyaring informasi yang didapatkan juga 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 
untuk mencegah pemahaman radikalisme dan 
tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi 
yang didapatkan tidak selamanya benar dan 
harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan 
teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi 
bisa datang dari mana saja. Sehingga penyaringan 
terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar 
tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana 
informasi yang benar menjadi tidak benar dan 
informasi yang tidak benar menjadi benar. Oleh 
karena itu, kita harus bisa menyaring informasi 
yang didapat sehingga tidak sembarangan 
membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh 
untuk langsung mengikuti informasi tersebut.

9. Ikut Aktif Mensosialisasikan Radikalisme 
Dan Terorisme

Mensosialisasikan di sini bukan berarti 
kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman 
radikalisme dan melakukan tindakan terorisme, 
namun kita mensosialisasikan tentang apa itu 
sebenarnya radikalisme dan terorisme. Sehingga 
nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang 
arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme 
tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah 
berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan 
yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar 
kemajemukan atau keberagaman. Jangan lupa 
pula untuk mensosialisasikan tentang bahaya, 
dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari 
pengaruh pemahaman radikalisme dan tindakan 
terorisme. Demikian beberapa cara mencegah 
radikalisme dan terorisme yang biasanya 
muncul di kalangan generasi muda, Pelajar, 
masyarakat, bahkan Negara, Cara pencegahan 
ini harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, 
saling bahu membahu mulai kepala seolah, 
guru, karyawan, pelajar, orang tua siswa, tokoh 
masyarakat, aparat keamanan dan pemerintah. 
Karna generasi muda yang merupakan ujung 
tombak penerus bangsa di masa depan. 
Apalagi mengingat generasi muda masih mudah 
terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman 
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 مستخلص البحث : هتدف هذه الدراسة  املقارنة السببية  إىل معرفة إسرتا�يجيات �علم اللغة العربية بوصفها لغة
 أجنبية عند طلبة جامعة بالنكارايا اإلسلمية الكومية بعدد العينة 022 طالبا يتكونون  011 طالبا و 011 طالبة
 Strategy Inventory من القسام املختلفة . �قام الدراسة باستخدام اسنبانة قائمة إسرتا�يجيات �علم اللغة 
for Language Learning  و الوصفي  اإلحصاء  باستخدام  البيانات  حتليل   .(0991) لكسفورد     
 اإلحصاء الستدليل .  نتيجة الدراسة �دل على  وجود الفرق ذي الدللة اإلحصائية بني الطلب و الطالبات ف
  �قدير استخدام إسرتا�يجيات �علم اللغة العربية  ف جامعة بالنكارايا اإلسلمية الكومية. املعدل جملموعة الذكور
أكثر  . املعياري 77،0  باإلخنراف  اإلناث 315،2   املعدل جملموعة  أما  املعياري ٦27،0  باإلخنراف    508،2 
أقلها هي و  السايب 10،3  بوسطها  املعرفية  فوق  اإلسرتا�يجيات  الطلب هي   يستخدمها  اليت   اإلسرتا�يجيات 
الطالبات هي �ستخدمها  اليت  اإلسرتا�يجيات  أكثر  و كذلك  السايب 27،2.   بوسطها  التعويضية    السرتا�يجية 
 اإلسرتا�يجيات فوق املعرفية بوسطها السايب 7٦،2  و أقلها هي السرتا�يجية التعويضية بوسطها السايب ٦3،2.

 الكلمات المفتاحية: إسرتا�يجيات �علم اللغة �علم اللغة العربية

لمقدمة
 قد كان اكتشاف إسرتا�يجيات التعلم منعطفا مهما
�عليم و  �علم  ميدان  و ف  بعامة  التعلم  ميدان   ف 
الطويلة ف �علم التجارب   اللغة خباصة. فبعد هذه 
بعد املعلمون  و  الباحثون  اقتنع  اللغات  �عليم   و 
 وجود حلول جازمة أو طريقة واحدة بعينها �ضمن
اللغة �دريس  بنجاح  �توقع  أو  اللغوي   الكتساب 
الصبيحي 3102: 23) بن صاحل  أمحد  الثانية.( 
 وصف  واآلخرون  أن معظم الباحثني الذين يدرسون
أكسفورد، 3891؛  شترين  الثانية  كمثل   اللغة 
نونان  و  4991؛  إليس     0991Nunan؛ 
 9991 نظروا  إىل اسرتا�يجيات �علم اللغة كعنصر

العملية خلف يلعب دورا كبريا ف فهم  الذي   هام 
خس انتج   (3891) سترين  الثانية.  اللغة   �علم 
�علم من  النموذج  داخل  املتغريات  من   جمموعات 
وخصائص الجتماعي،  السياق  الثانية:   اللغة 
 الطلب، والتعلم املناخ، عمليات التعلم، وخمرجات
 التعلم. وهو حيدد اسرتا�يجيات �علم اللغة كالعملية
    الذهنية اليت كانت أمرا مهما جدا ف عملية التعلم.
(Mohamad Azrien: 1985:48). 
 هناك عوامل عديدة �ؤثر على اختيار اإلسرتا�يجيات
 و منها : درجة الوعي و مرحلة التعلم و متطلبات
 املهمة و �وقعات املعلم و النوع و اجلنسية و أسلوب
و الدافعية  مستوى  و  الشخصية  مسات  و   التعلم 
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عرفت  التعلمChamotو  إسرتا�يجيات  أن    
التعلم. وغالبا  هي اإلجراءات اليت �سهل  واجب 
 �كون اإلسرتا�يجيات واعية وموجهة حنو الهداف.
واجب معاجلة  من  الوىل  املرحلة  ف   خصوصا 
اسرتا�يجية �صبح  واحدة  مرة  مألوفة.  غري   اللغة 
 التعلم عادية من خلل �كرار استخدامها. وميكن
املتعلم يكون بالتلقائية، ولكن معظم   استخدامها  
الواعية. لتوعية  اسرتا�يجية  استدعاء  على   قادرا 
)Anna Uhl Chamot,2005(112 :
   (4991)، إن اسرتا�يجياتEllisوفقا ليليس 
 التعلم هي اجلسور اليت �ربط الفرق الفردية والعوامل
والعوامل الفردية  والفروق  الدراسة.  ونتائج   البيئية 
وبناء التعلم.  اسرتا�يجيات  اختيار  يقرر   البيئية 
) الذايت  املفهوم  ذلك،   )self-conceptعلى 
على سيؤثر  الفردية،  الفروق  من  واحد   كعامل 
 Ellisاختيار اسرتا�يجيات التعلم. ف منوذج إليس 
 (0991) من اكتساب اللغة الثانية، اسرتا�يجيات
املتعلم الوسيط بني الختلفات  �لعب دور   التعلم 
الفردية وخمرجات التعلم.
التعلم إسرتا�يجيات  بعض  أن  أكسفورد   بينت  
�عرف و  اللغة  �علم  على  مباشر  بشكل   �أثر 
البعض بينما  املباشرة،  السرتا�يجات   باسم  
مباشر غري  بشكل  ولكن  شديدة  بقوة   اآلخر 
السرتا�يجات باسم  و�عرف  التعلم  عملية   ف 
.(٦991 ريبيكا:  (أكسفورد،  املباشرة.     غري 
و�نقسم  (  62 ص.  اللغة...  تعلم   إستراتيجيات 
الفئتان إىل ست جمموعات. اإلسرتا�يجيات  هذان 

 (Cognitive Strategies)املعرفية 
التذكرية  اإلسرتا�يجيات   Memory) و 

Strategies)التعويضية اإلسرتا�يجيات   و 
(Compensation Strategies) حتت فئة  
فوق اإلسرتا�يجيات  بينما  املباشر،   اإلسرتا�يجيات 
(Metacognitive Strategies)املعرفية 
الوجدانية  اإلسرتا�يجيات   Affective)و 

Strategies) الجتماعية اإلسرتا�يجيات    و 
(Social Strategies)حتت فئة اإلسرتا�يجيات 
غري املباشرة.  (أكسفورد ريبيكا، 6991: 62)

املتعلمون يستخدم  ربا  اللغة.   �علم  من   الغرض 
 الكرب سنا إسرتا�يجيات ختتلف عن إسرتا�يجيات
 املتعلمني الصغر. و �شري الدراسات الديثة  إىل
أو الكثر  اإلسرتا�يجيات  يستخدمن  اإلناث   أن 
اللغة. �علم  عند  الذكور  عن  خمتلفة  القل   على 
من فاملتعلمون  أيضا  اجلنسيات  ف  فروق  هناك   و 
إسرتا�يجيات استخدام  إىل  مييلون  الل�يتية   آمريكا 
و الجناس.  من  غريهم  من  أكثر   إجتماعية 
جماليا املستقل  و  املعتمد  مثل  التعلم   أساليب 
إسرتا�يجيات إختيار  على  �ؤثر   أن  شأهنا   من 
82  :٦991 ريبيكا،  أكسفورد،  اللغة.)  )�علم 
نبحث أن  فنريد  السابقة،  العوامل  على   أساسا 
 عن  اإلسرتا�يجيات اليت يستخدمها  طلبة جامعة
  بالنكا ريا اإلسلمية الكومية ف �علم اللغة العربية
 بالنطر إىل اختلف اجلنس بأسئلة البحث: 1) ما
 اإلسرتا�يجيات اليت يستخدمها  طلبة جامعة بالنكا
عرب العربية  اللغة  �علم  ف  الكومية  اإلسلمية   ريا 
  اجلنس؟، 2)ِ هل يوجد الفرق ذي الدللة اإلحصائية
 بني طلبة جامعة بالنكا ريا اإلسلمية الكومية على
 اختيار إسرتا�يجيات �علم اللغة العربية عرب اجلنس؟
الدللة الفرق ذي  البحث هي وجود   . أما فرضية 
 بني طلب و طالبات جامعة بالنكا ريا اإلسلمية
اللغة �علم  إسرتا�يجيات  اختيار  على   الكومية 
.العربية

اإلطار النظري 
مع للتعامل  حمددة  طرق  هي   اإلسرتا�يجيات 
 املشكلت و املواقف املختلفة، و المناط اإلجرائية
 لتحقيق غايات بعينها، و خطط للتحكم باملعلومات
 و استعمال ف ظروف معينة أهنا أشبه باخلطط الربية
 اليت ل �نفصل عن مضموهنا، و اليت قد �تغري من لظة
 إىل أخرى و من يوم إىل آخر و من سنة إىل أخرى.
 و ختتلف اإلسرتا�يجيات لدى الشخص نفسه حيث
 أن لدى كل واحد منا جمموعة من اخليارات و الطرق
 املتنوعة لل مشكلة معينة و من مث خيتار اإلنسان
 أحد هذه الطرق املتبعة ف حل املشكلة باختلف
041:4991 براون،  )دوجلس  )الظروف. 
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)O’Malley, J Michael and 
Chamot,  Anna Uhl. .(128 : 1990
المنهجية ج. 
دراسة بنهج   خبثا كميا  البحث  هذا   يستخدم 
ف الطلبة  هم  البحث  مشاركو  السببية.   املقارنة 
إندونيسيا الوسطى  كاملنتان  ريا  بالنكا   جامعة 
و طالبا   011 من   يتكونون  طالبا   022  بعدد  
الدراسة �قام  املختلفة.  القسام  من  طالبة   011 
اللغة �علم  إسرتا�يجيات  قائمة  اسنبانة    باستخدام 
Strategy Inventory for Language 
Learning  باختيار  (0991) لكسفورد     
 إحدى املقدار املعياري  من  1-5  اليت �دل على
 ا�فاقه . 1 = ل أفعل ذلك دائما،  2= ل أفعل
أحيانا، ذلك  أفعل   =  3 الوقت،   أعلب    ذلك 
ذلك أفعل   =5  ، الوقت  أعلب  ذلك  أفعل   =4 
 دائما. حتليل البيانات باستخدام اإلحصاء الوصفي
السايبِ( الوسط   Arithmeticباستخدام 
Meanباستخدام الستدليل   اإلحصاء  و   ( 
Independent Sample t-test  
الطلب بني   الفرق  وجود  عدم  أو  وجود   ملعرفة 
اللغة. �علم  إسرت�يجيات  اختيار  ف  الطالبات   و 
البحث نتائج  د. 
الطلب يستخدمها  اليت  اللغة  �علم   إسرتا�يجيات 
اإلسرتا�يجيات �شمل  اإلناث  و  الذكور   من 
يلي فيما  املباشرة.  غري  اإلسرتا�يجيات  و   املباشرة 
عامة بصورة  املستخدمة  اإلسرتا�يجيات  :�قدير 

اجلدول 1
إحصائية اجملموعة

S t d . 
Deviation

Std. Error 
Mean

,72699 ,06932
,77168 ,07358

شخصا.  110 اجملموعة  للكل  العينة   عدد 
باإلخنراف   2،805 الذكور   جملموعة   املعدل 
اإلناث جملموعة  املعدل  أما   0،726  املعياري 
وفيما  0،77 املعياري  باإلخنراف    2،513 
:�فصيل معدل إسرتا�يجيات �علم اللغة املستخدمة

اجلدول 2

 �قوم إسرتا�يجيات التعلم الفاعلة على جمموعة من
 العمليات أو اخلطوات اليت �سهل للمتعلم التعرف
�تفرع وهي  واستخدامها،  وختزينها  املعلومات   على 
(املباشرة) املباشرة  املعرفية  التعلم  اسرتا�يجيات   إىل 
النص مع  �ستخدم  اليت  اإلسرتا�يجيات   وهي 
 مباشرة، و�تضمن الفهم، والحتفاظ، والسرتجاع،
 والستخدام،  واسرتا�يجيات التعلم فوق املعرفية ( غري
 املباشرة ( وهي اإلسرتا�يجيات اليت يستخدمها املتعلم
للتعلم، والفاظ مناسبة   للوصول إىل حالة مزاجية 
واجلدولة، التخطيط  اسرتا�يجيات  و�تضمن   عليها 
 حبيث يستخدم املتعلم اسرتا�يجيات حتديد الهداف
الوقت، وجدولة  املهام،  لتعلم  واآلجلة   العاجلة، 
 والتقومي، ومراقبة مدى التقدم الذي حيدث ف حتقيق
 الهداف، مع الهتمام بالعوامل اليت �ساعد املتعلم
 على التوصل إىل حالة نفسية جيدة �ؤهله للتعلم.
)العسيري ، محمد علي آل ٣2٤1 : 8٣(
�عريفات على  التعديلت  بعض   وأدخلت 
 السرتا�يجية لتكييف إسرتا�يجيات القراءة والكتابة
الجنبية اللغة  ف  جيدا  الشفوية  الواجبات   �شبه 
مباشرا ار�باطا  �ر�بط  املعرفية  اإلسرتا�يجيات    لن 
�ؤثر أن  املتوقع  فمن  اخلاصة.  التعلم    بواجبات 
على معني  فصل  ف  املطلوبة  الواجبات   أنواع 
إلجنازهم. املستخدمة  املعرفية   اإلسرتا�يجيات  
و�علمها اللغات  �عليم  �يار  أن  الدراسة   وجدت 
من اجتاهها  �غري  السابقة   سنة  أربعني   منذ حوايل 
املعلم بأساليب  الهتمام  ومن  التعلم.  إىل   التعليم 
باسرتا�يجيات الهتمام  إىل  اللغات  �عليم   ف 
وصار الجنبية،  أو  الثانية  اللغة  �علم  ف   املتعلم 
اللغات �علم  جمال  ف  املتعلم   على   الرتكيز 
حتديد إىل  �تجه  النظريات  وبدأت   و�عليمها، 
) اللغة.  �علم   ,Khaznakatbiاسرتا�يجيات 
Hadia Adel, 2014, (P.181
الدراسة عند    (O’Malley  و Chamot 
عند املستخدمة  السرتا�يجات  أن   كشفت 
على للتصنيف   متكن  الجنبية   اللغة   متعلمي 
امليتامعرفية املعرفية و السرتا�يجيت   اإلسرتا�يجيات 
الجتماعية. أو  الوجدانية  اإلسرتا�يجيات  و 
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الثالث الرت�يب  ف  �كون  الوجدانية   السرتا�يجات 
املعياري بالخنراف   2،52 السايب   بالوسط 
ف �كون  التذكرية    اإلسرتا�يجيات    .0،85 
 الرت�يب الرابع  بالوسط السايب 2،52 بالخنراف
املعرفية   �كون  املعياري 0،82.  اإلسرتا�يجيات 
2،45 السايب  بالوسط  اخلامس   الرت�يب   ف 
القل اإلسرتا�يجيات   .0،83 املعياري   بالخنراف 
 اليت �ستخدمها الطالبات هي السرتا�يجية التعويضية
 بالوسط السايب 2،36 بالخنراف املعياري 0،81.
اإلسرتا�يجيات الطالبات  �ستخدم  عامة   بصورة 
املتوسط 2،51بأهلية  اجلسايب  بالوسط  .املختلفة 
بني اإلحصائية  الدللة  ذو  فرق   هناك 
 اإلسرتا�يجيات اليت يستخدمها الطلب و الطالبات
التجانس اختبار  يبني  السابق   اجلدول 
)Homogeneity Testاجملموعتني بني   ( 
على  حيصل  p-value  962،0أنه   =   

بيانات أن  إىل  يشري  هذا   .(50،0)  α من    أكرب 
بني الفرق  معدل  متجانستان.   اجملموعتني  
اجملموعتني هو 92،0   باإلخنراف املعياري 01،0
tقيمة   من   أكرب    009،2  = السايب   -t- 
 p -value= 0اجلدويل =      156،1     و  
 400،0 أصغر من  α (50،0). إذا  يوجد الفرق
إسرتا�يجيات بيانات  بني  اإلحصائية  الدللة   ذو 
الطالبات. و  الطلب  عند  العربية  اللغة   �علم 
.املناقشة هي 
�علم ف  الكثرية  اإلسرتا�يجيات  الطلبة   يستخدم 
ملدرسي فينبغي  أجنبية.  لغة  بوصفها  العربية   اللغة 
بني الفردية  الفروق  هبذه  يهتمون  العربية    اللغة 
�تفق وهذه  اجلنس.  اختلف  منها   املتعلمني 

شرحها  الدراساتFazeliبا  بعض  أن    
�علم اسرتا�يجيات  استخدام  ف  اختلفا   �شري 
دراسة وهي   اجلنس  عرب  املتعلمني  عند      اللعة  
Ehraman  وOxford ،9891 سنة ف    
Greenو  و   Oxford ،5991 سنة  ف    
  ف سنة Oxford .9891 و Nyikos و 
)Fazeli, Seyed Hossein. (2011).(
الذكور أن  على  �دل  البحث  هذا  نتيجة  ولكن    

إسرتا�يجيات �علم اللغة  العربية عند الطلب
1
22،8
3
4
5
6

2،8الوسط السايب
أن يعرف  السابق،    2 اجلدول  ى   من    انطلقا 
عند استخداما  أكثر  املعرفية  فوق   اإلسرتا�يجيات 
  الطلب. هم مييلون إليها بوسطهم السايب 10،3
اإلسرتا�يجيات  .28،0 املعياري    بالخنراف 
بالوسط الثاين  الرت�يب  ف  �كون   الوجدانية 
.   28،0 املعياري  بالخنراف     8،2  السايب 
الرت�يب ف  �كون  الجتماعية    السرتا�يجات 
 الثالث بالوسط السايب 97،2 بالخنراف املعياري
ف �كون  التذكرية    اإلسرتا�يجيات    .58،0 
 الرت�يب الرابع  بالوسط السايب 88،2 بالخنراف
املعرفية   �كون  املعياري 67،0.  اإلسرتا�يجيات 
37،2 السايب  بالوسط  اخلامس   الرت�يب   ف 
القل اإلسرتا�يجيات  املعياري318،0.   بالخنراف 
 اليت يستخدمها الطلب هي السرتا�يجية التعويضية
 بالوسط السايب 27،2 بالخنراف املعياري 68،0.
اإلسرتا�يجيات الطلب  يستخدم  عامة   بصورة 
املتوسط. بأهلية   8,2 اجلسايب  بالوسط   املختلفة 

.اجلدول 3
إسرتا�يجيات �علم اللغة العربية عند الطالبات

10،9
20،94
30،85
40،82
50،83
60،81

0،77الوسط السايب
أن يعرف  السابق،    2 اجلدول  من    انطلقا 
عند استخداما  أكثر  املعرفية  فوق   اإلسرتا�يجيات 
السايب بوسطهم  إليها  مييلون  هم   .  الطالبات 
 2،67  بالخنراف املعياري 0،9. اإلسرتا�يجيات
بالوسط الثاين  الرت�يب  ف  �كون   الجتماعية  
.0،94 املعياري  بالخنراف     2،53  السايب 
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هي أقلها  و    2،67 السايب  بوسطها   املعرفية 
.2،36 السايب  بوسطها  التعويضية    السرتا�يجية 
 و يوجد الفرق ذو الدللة اإلحصائية  بني الطلب
�علم إسرتا�يجيات  استخدام  ف  الطالبات   و 
الكومية اإلسلمية  بالنكارايا  جامعة  ف      .اللغة 
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 قليل الكرب درجة من اإلناث جممال. هذه ختتلف
  أن اإلناث ظاهرن استخدامZare عما ذكرها   
 السرتا�يجيات الكثر والكرب من الذكور ف دراسة
Zare ف سنة 0102، و Lee،3002 ف سنة  
Greenو   و   Oxford.5991 سنة  ف    
(Zare,  Pezhman, 2012: 167).
املناهج   إشارة خفية ملصممي  أيضا   يوجد هناك 
 ومطوري املواد لهتمام  إسرتا�يجيات التعلم.  الزيادة
 على ذلك،  املناهج و املواد  واملهام والنشطة اليت
التعلم اسرتا�يجيات  �طوير  ف  فقط  ليس   �تطلب 
اإلسرتا�يجيات لتعليم  الفرصة  �وفري  أيضا   ولكن 
أن أيضا  للمدرسني   ميكن  و  التعلم،  ف   اجليدة 
و الدافع،  على  الفاظ  على  املتعلمني   يساعدوا  
 التعلم الذايت، والثقة النفسية وحماولة لتحقيق اهلدف
الجنبية اللغة  بوصفها  العربية  اللغة  �علم  .من 
 على سبيل املثال، عند املتعلمني الذين يستخدمون
املدرس فيستطيع  املعرفية،   فوق   السرت�يجيات 
خسة أو  ثلثة  الفصل   ف  املتعلمني  جيعلوا   أن 
اليت اجلذابة  الوظيفة  املدرس  يعطى   جمموعات.   
الفعالة لل بالنشطة  القيام  اجملموعة    �طلب كل 
مهارة و  الستماع  ملهارة  كانت  سواء   املشكلة 
ول الكتابة.   مهارة  أم  القراءة  مهراة  و   الكلم 
اإلسرتا�يجيات يعلم  أن  قبل  من  املدرس    ينسى 
التعليم، و  التعلم  آخر  ف  الفعالة.  املعرفية   فوق 
املستخدمة اإلسرتا�يجيات   بتقومي  املعلم    .يقوم 

 و. الختتام
اإلسلمية بالنكارايا  جامعة  ف  الطلبة   يستخدم 
 الكومية اإلسرتا�يجات التذكرية، و اإلسرتا�يجيات
 املعرفية و اإلسرتا�يجات التعويضية و اإلسرتا�يجيات
و الوجدانية  اإلسرتا�يجيات  و  املعرفية   فوق 
بعدلت يستخدمها  الجتماعية    اإلسرتا�يجات 
 متوسطة متقاربة بصفة عامة .أكثر اإلسرتا�يجيات
اإلسرتا�يجيات هي   الطلب  يستخدمها   اليت 
أقلها و   3،01 السايب  بوسطها  املعرفية   فوق 
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فوق اإلسرتا�يجيات  هي   الطالبات   �ستخدمها 
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 تطوير المواد التعليمية لمهارة االستماع لطلبة المدرسة المتوسطة االسالمية زين الحسن
 قنقون بروبولنجو

edi FArid kUrNiAWAN

Institut Keislaman Zainul Hasan
Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

kurniawanfarid213@yahoo.com

اليت واجهها التعليمية  املشاكل  �لك  الستماع، و  �دريس مهارة  التعليمية ف  املشاكل  البحث حياول معاجلة   هذا 
العربية اللغة  يستمعوا  مل  طلهبا  أعظم  أّن  بروبولنجو  قنقون  السن  زين  اإلسلمية  املتوسطة  املدرسة  ف   الباحث 
ف والكثر  والكتابة،  القراءة،  مهارة  ف  العربية  اللغة  بدرس  يقومون  لهنم  جيدا،  وفهما  صحيحا   استماعا 
وفهمها إجراءاهتا  ف  السهلة  الستماع  مهارة  ف  التعليمية  املواد  عدم  وهو  ذلك  إىل  يؤدي  وما  .القواعد. 
 اعتمادا على املشاكل السابقة قام الباحث بتطوير املواد التعليمية ملهارة الستماع. كان نوع هذا البحث حبث �طويري
 وجيرى هذا البحث التطويري على اخلطوات وهي الدراسة التمهيدية، التخطيط، التصميم،حتكيم اخلرباء، التعديلت،
َوادُّ

َ
 التجريب امليداين. والنتيجة من هذا البحث هي: 1)-الكتاب التعليمي حتت املوضوع »َهيَّا َنْدُرُس اِلْسِتَماَع؛ امل

تيََوسَِّطِة اِلْسَلِميَِّة َزْيُن اَلَسن«. 2)- ار�فاع قدرة الطلب ف
ُ
ْدَرَسِة امل

َ
 التيَّْعِلْيِميَُّة ِلَمَهاَرِة اِلْسِتَماِع للصَّفِّ السَّاِبِع ِمَن امل

 .الستماع ورغبتهم فيه و�غيري آرئهم عنه بأنه سهل. 3) –أّن املواد التعليمية فعالة لرتقية قدرة الطلب ف درس الستماع

.الكلمات األساسية: �طوير املواد التعليمية، �عليم الستماع

مقدمة
والقراءة والكلم  الستماع  مهارة  وهي  مهارات  أربع   للغة 
ما لغة  إملام  يريد  حينما  أحد  به  يقوم  ما  وأهم   والكتابة. 
استماع بأّن  الباحث  يقصد  الستماع،  هي  اللغات   من 
سهلة عملية  هو  والستماع  أهم شيء،  من  اللغات   كلم 
اللغة واستيعاهبا. ويأكد على �أثري ف فهم  له أعظم   ولكن 
) رانكني  دراسة  �ذكر  ما  الرأيrankinذلك  لدعم   ( 
شيوعا ال�صال  أساليب  أكثر  هو  الستماع  بأن   القائل 
أضعاف ثلثة  يستمع  أن  يستطيع  فالشخص   واستخداما. 
) يقرأ  أكدBrown, J ما  آخر،  وجبانب   ،9491م). 

 رشدي أمحد طعيمة بأمّنا يهمنا ف �عليم اللغات هو جانبان،
منهما والديث عن كل  واستقباهلا.  الصوات  إصدار   ومها 
 ف ميدان �عليم اللغة لغري الناطقني هبا يتضمن أمرين: ففي
و الكلم،  ومهارات  الصوات  نطق  هو  الصوات   إصدار 
 ف استقبال الصوت هو إلف الصوات ومهارات الستماع
أن ذلك  إىل  يضاف  4002م:912).  طعيمة،   )  اجليد 
 الستماع ف الربنامج املدرسي يكون جزءا حيويا، حيث يهم
مدرسو اللغة لغري الناطقني هبا هذه املهارات باهتمام كبري.

 مهارة الستماع هي عملية يعطي فيها املستمع اهتماما خاصا
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 من املشكلت السابقة، حياول الباحث أن يطّور املواد التعليمية
 ف مهارة الستماع للطلبة ار�كازا على املواد السهلة واملتدرجة
 واملناسبة ملستوى اإلعدادي حسب ظروفهم وأحواهلم. يريد
أن الطلبة  يستوعب  حىت  املشكلت  هذه  لل   الباحث 
استماعا صحيحا وفهما جيدا. العربية  اللغة   يستمعوا كلم 

الول، كيف كان وهو  الباحث جوابه  يريد  الذي   والسؤال 
والثاين، كيف الستماع.  درس  ف  التعليمية  املواد   �طوير 
 كانت التجربة امليدانية هلذه املواد التعليمية ف درس الستماع
 بالتطبيق على الطلب ف الصف السابع من املدرسة املتوسطة
الدراسية  510-4102، السنة   اإلسلمية زين السن ف 
والثالث، ما مدى فعالية املواد التعليمية ف درس الستماع.

�طوير وهي  إليها  الوصول  الباحث  يريد  الىت   واليهداف 
كتاب (�صميم  الستماع  درس  ف  التعليمية   املواد 
درس ف  الطلب  شعور  و�غيري  واملعلِّم)،  للطالب   خاص 
السابع الصف  ف  للطلب  خاصة  عنه  وآرئهم   الستماع 
والخري، السن،  زين  اإلسلمية  املتوسطة  املدرسة   من 
الستماع. درس  ف  التعليمية  املواد  فعالية  مدى  معرفة 

منهج البحث
مدخل البحث ونوعه

الكمي املدخل  هو  البحث  هذا  ف  املستخدم  املدخل   إّن 
)Quantitative Approachالبحث هذا  ونوع   .( 
املواد وهي  النتائج  إلنتاج  مستخدم  لنّه  �طويري   هو حبث 
 ، 2102م :Sugiyono.(704التعليمية و جتربة فعالتها (
التعليمية املواد  يطّور  أن  البحث  هذا  ف  الباحث  أراد   أي 
املدرسة لطلب  الستماع  مهارة  لرتقية  الستماع  درس   ف 
 املتوسطة اإلسلمية  زين السن خاصة ف الصف السابع.

جمتمع البحث و عّينته

املتوسطة املدرسة  ف  التلميذ  مجيع  البحث  هذا   جمتمع 
الصف ف  طالبا   28 وعينته  السن،  زين   اإلسلمية  
املتوسطة اإلسلمية  زين السن - قنقون باملدرسة   السابع 
.بروبولنجو- ف السنة الدراسية 2014-2015

�صميم البحث

 وانتباها مقصودا ملا �تلقاه أذنه من أصوات وحياول املستمع
الشخص فيها  يعطي  معقدة  مهارة  معىن.  إليها  يعطي   أن 
حديثه إىل  انتباهه  ويركز  اهتماما�ه،  املتحدث كل   املستمع 
وسكنا�ه حركا�ه،  وكل  وإماءا�ه،  أصوا�ه،  �فسري  وحياول   ، 
التقاط جمرد  أنه  السمع  ف  خبل  8991م:341).   (وايل، 
انتباه إعارهتا أي  لذبذبات صو�ية من مصدرها دون   الذن 
فسيولوجية على  �عتمد   ، معقدة  غري  سهلة  عملية  وهو   ، 
 الذن ، وسلمتها العضوية ، وقدرهتا على التقاط الذبذبات
)Harris, T.Lاملفاهيم هذه  من   .(281: 2891م   ، 
 يستنبط الباحث بأن السمع أسهل من الستماع لنه عملية
العضو سلمة  على  و�عتمد  اإلنسان  مع  �ولد   فسيولوجية 
بينما حيتاج الفهم،   املخصص هلا وهو الذن ول حيتاج إىل 
الصوت، ملصدر  النتباه  أو  الذهن  إعمال  إىل   الستماع 
 ويهدف هذا الستماع إىل واحد وهو الفهم أي فهم املسموع،
أو فهم الكلم. وهذا يكون هدفا أساسيا ف مهارة الستماع.

 ومن املعروف أن مهارة الستماع مازالت �ستبقي كثرية من
 املشاكل، مثل ف املدرسة البتدائية كانت �درِّس الستماع
واجلامعية الثانوية  املدرسة  القراءة. وف  أثناء حصة   عادة ف 
 كانت �علِّم الستماع كجزء من التدريب على اخلطابة، وكان
اللغوية املهارات  من حصص  أقصر  بيحصة  يُقام   الستماع 
دون من  العربية  اللغة  �درِّس  املدارس  بعض   الخرى. وكان 
وبعضها فيه،  التعليمية  املواد  صعبة  لن  الستماع   درس 
التعليمية الوسائل  لعدم  الستماع  بدرس  ل�قوم   الخرى، 
الستماع. التعليمة ف  اليمادة  ولعدم  الدرس،  هلذا  اليميّسرة 

التعليمية املواد  لديهم  ما  العربية  اللغة  مدرسي  بعض   كان 
 امللئمة بطلهبم خاصة ف درس الستماع، وأيضا ف كثري
 من الحيان كان لديهم كتب �عليم اللغة العربية ولكنهم مل
 يعرفوا إجرائها خاصة ف درس الستماع، فيعلِّموا الستماع
باليمهارات يقوموا  كانوا  بل  الكلم،  أو  القراءة   كتعليم 
ف الستماع.  بهارة  ول  اللغوية  الدراسات  من   الخرى 
بروبولنجو، قنقون  السن  زين  اإلسلمية  املتوسطة   املدرسة 
 فتدل على أّن أعظم طلهبا مل يستمعوا اللغة العربية استماعا
 صحيحا وفهما جيدا. كان بعضهم مل ينالوا درس الستماع
والكتابة، القراءة،  مهارة  العربية ف  اللغة  بدرس  يقوموا   وإمنا 
املواد عدم  وهو  ذلك  إىل  يؤدي  وما  القواعد.  ف   والكثر 
وفهمها. إجراءاهتا  ف  السهلة  الستماع  مهارة  ف  التعليمية 
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وشخص الباحث  بني  مواجهة  حمادثة  وهي  املقابلة:   ج). 
موقف أو  حقيقة  إىل  الوصول  هبدف  آخرين  أشخاص   أو 
حتقيق أجل  من  عليه  للتعرف  الباحث  يسعى   معني 
هذا وف   .(323: 0002م  (دويدري،  الدراسة   أهداف 
اقرتاحات على  للحصول  باملقابلة  الباحث  يقوم   البحث 
ذلك وبعد  لتصحيحها،  املطورة  الدروس  حول   ومدخلت 
للحصول على املعلومات عن �عليم و�علم مهارة الستماع.

البيانات 5. حتليل  طريقة 

السئلة  إجيابة  طرق  إحدى  هيي  البيانات   حتليل 
بتحليل الباحث  وسيقوم  البحث.  ىف   املستخدمة 
والبيانات الستبيان،  من  والبيانات  املقابلة،  من   البيانات 
البعدي. واإلختبار  القبلى  اإلختبار  عليه  حصل  مّا 

املقابلة من  البيانات  أ).حتليل 

 البيانات من املقابلة يتم حتليلها من خلل سرد إجابات الشخص
الباحث ويقوم  إليهم.  املوجهة  السئلة  من  الشخاص   أو 
 باملقابلة مع اخلبري ف جمال �عليم اللغة العربية، مثّ يقوم باملقابلة مع
.مدرس اللغة العربية ف املدرسة املتوسطة السلمية زين السن

الستبيان من  البيانات  ب).حتليل 

حبساب أّول  بطريقتني،  الستبيان  من  البيانات   حتليل 
ثانيا التلميذ.  خيتاره  موقف  لكل  التقييم   درجات 
ف الباحث  ويستخدم  ومقارنتها.  املئوية  النسبة   بتعيني 
يطلب حيث  مقيدة  أو  املغلقة  الستبانة  البحث   هذا 
فيها املوجودة  اإلجابات  من  اإلجابة  التلميذ  .من 

ج). حتليل ما حصل عليه اإلختبار القبلى واإلختبار البعدي

و القبلي  الختبار  على  يعتمد  البحث  هذا  أن  على   بناء 
بتحليل الباحث  يقوم  واحدة،  جملموعة  البعدي   الختبار 
البيانات مقارنة  الباحث  حاول  الوصفي.   اإلحصائي 
البعدي واإلختبار  القبلى  اإلختبار  عليها  حيصل   اليت 
خمتلفتني حالتني  بني  أواملساوة  التفاوت  عن   للكتشاف 
) حالتني  من  معدل كل  بني  املقارنة  أساس   .Mعلى 
subana & Sudrajat.(851: 1002م   ،

:جيرى هذا البحث التطويري على ما يلي

 أ). الدراسة التمهيدية: يقوم الباحث بالتحليل ف اخلصائص
التعليمي الربنامج  وكذلك  الطلب،  لدى  والنفسية   اللغوية 
التعليمية. املواد  �طوير  حوليها  يدور  اليت  اللغوية  واملواقف 

املهارات ف  بالتحديد  الباحث  يقوم  التخطيط:   ب). 
والتدريبات والرتاكيب  واملفردات  واملواد   واملوضوعات 
مع ووسائله  التعليم  طرق  كذلك  و  اللغوية   واللعاب 
التعليمية. للمواد  املرادة  الثقافية  العناصر  إىل  مراعة 

ج). التصميم: يبدأ الباحث �صميم املواد �نفيذا ملا خطط.

بتعيني الباحث  يقوم  اخلرباء:  حتكيم   د). 
معهم. واملناقشة  هلم  املطوِّرة  املادة  �قدمي  اخلرباء 

بتحليل الباحث  عندها  يقوم  التعديلت:   ه). 
املادة ضوئها  ف  و�غيري  اخلرباء،  ملحظة  نقاط   مجيع 
املصححة. صورهتا  ف  وإخراجها  بدقة،  املطوِّرة 

بالتجربة الباحث  يقوم  امليداين:  التجريب   و). 
موضوعية بصورة  املادة  فعالية  مدى  وقياس   امليدانية 
الاجة. لذلك  دعت  إن  التجربة  إعادة   و 

أدوات مجع البيانات

هي البحث  هذا  ف  املستخدمة  البحث  :أدوات 

والختبار القبلي  الختبار  الباحث  يستخدم   :  أ).الختبار 
القبلي ملعرفة أي البحث. فيجرى الختبار   البعدى ف هذا 
املواد فعالة  ملعرفة  البعدى  والختبار  التلميذ،  مقدرة   مدى 
الختبار وكان  امليداين.  �يجريبها  مضى  قد  اليت   التعليمية 
 القبلي والبعدي يتّم �نفيذمها بيمجموعة واحدة، أو ما يسمى
.one group with pre and post testبي 

 ب). الستبيان: وهي أداة �تضمن جمموعة من السئلة أو اجلمل
 اخلربية اليت يطلب من املفحوص اإلجابة عنها بطريقة حيددها
 الباحث حسب أغراض الباحث (عليان وعثمان، 0002م
البيانات لنيل صحة  الداة  الباحث هذه   :28). واستخدم 
اجملتمعة عن درجة فعالية املواد التعليمية لرتقية مهارة الستماع.
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اليُمَقاِبل الصحيح  اجلواب  اختار  يقدر  أن  على   الطالب 
يدّرب الثالث  والتدريب  املسموعة.  اجلمل  أو   للعبارات 
أو للكلم  صحيحا  جوابا  اختار  يقدر  أن  على   الطالب 
الطالب على أن الثالث يدّرب   السؤال املسموع. والتدريب 
يقدر �عيني صحيح أو خطأ وفقا للكلم املسموع والصور.

كتاب المعلم

ما التدريس على  به  الذي جيري  الكتاب  املعلم هو   كتاب 
بدليل أيضا  مسي  الكتاب  هذا  التعليمية،  املواد  به   هتدف 
املهارة، الدرس،  عنوان  على  املعلم  وحيتوي كتاب   املعلم. 
اهلدف الدراسي،  املستوى  الدرس،  زمن  الوسائل،   الطريقة، 
الدرس. �قدمي  إجراء  وخطوات  العامة،  الهدف   العام، 
التمهيد، من  �تكون  الدرس  �قدمي  إجراء  خطوات   وأما 
استماع املفردات،  شرح  وأهدافه،  وأمهيته  الدرس   �قدمي 
الرتكيب والتدريب التدريبات على الستماع،   الوار، إجراء 
املعلم بكتاب  يرجى  اللغوي.  اللعب  الرتكيب،   على 
والسهولة. بالدقة  العربية  اللغة  استماع  املدرس  يعّلم  أن 

ومناقشاهتا  وحتليلها  املقابلة  من  البيانات  عرض 

 قام الباحث باملقابلتني، الول املقابلة مع اخلبري الذي يتخصص
 ف جمال �عليم اللغة العربية. والثاين املقابلة مع املدرس الذي
 يهتم بتعليم اللغة العربية ف املدرسة املتوسطة اإلسلمية زين
 السن قنقون. كل املقابلتني قام هبما الباحث للحصول على
العربية اللغة  و�عليم  �دريس  املهمة عن  والبيانات   املعلومات 
.خاصة ف مهارة الستماع واملواد التعليمية امللئمة بدارسيها

العربية اللغة  �عليم  جمال  ف  اخلبري  مع  املقابلة  أ). 

 قام الباحث باملقابلة مع إحدى املدرسات للغة العربية جبامعة
 زين السن اإلسلمية يوم اخلميس 5 مارس 2015م، وهي
العربية اللغة  درس  �دّرس  املاجستري  النعمة  ملوئة   الستاذة 
 بقسم �عليم اللغة العربية هبذه اجلامعة. ونتائج املقابلة �دور
الستماع. ف  املطورة  للدروس  ومدخلت  اقرتاحات   حول 
اآل�ية املعلومات  على  املقابلة  بعد  الباحث  :وحصل 

 أن اختيار املواد التعليمية �ناسب بستوى الطلبة وهذه .(1
املواد مهمة هلم

عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

املواد التعليمية وحمتواها

 قد أمت الباحث �طوير املواد التعليمية ملهارة الستماع لطلب
 املدرسة املتوسطة اإلسلمية زين السن، وحصل على الكتاب
ََوادُّ التيَّْعِلْيِميَُّة ِلَمَهاَرِة

 حتت العنوان “َهيَّا َنْدُرُس اِلْسِتَماَع؛ امل
اِلْسَلِميَِّة تيََوسَِّطِة 

ُ
امل ْدَرَسِة 

َ
امل ِمَن  السَّاِيِع  للصَّفِّ   اِلْسِتَماِع 

 َزْيُن اَلَسن”. هذا الكتاب يتكون من كتابني، الول كتاب
على حيتوي  الطالب  كتاب  املعلم.  والثاين كتاب   الطالب 
 املفردات، الوار، التدريب على الستماع، الرتكيب والتدريب
 على الرتكيب، واللعب اللغوي. وأما كتاب املعلم فيحتوي على
 عنوان الدرس، املهارة، الطريقة، الوسائل، زمن الدرس، املستوى،
.الهداف العامة والهداف اخلاصة، و إجراءات �قدمي الدرس

املصممني الكتابني  مضمون  و�وضيح  �فصيل  يلي   وفيما 
 الَذين ينقسم �فصيلهما على قسمني، الول كتاب الطالب
.والثاين كتاب املعلم

1). كتاب الطالب

درس ولكل  دروس.  ستة  على  حيتوي  الطالب   كان كتاب 
الوار، اجلديدة، نص  املفردات  العناصر ومنها:   يتكون من 
 التدريبات على الستماع، الرتكيب والتدريب على الرتكيب،
 واللعب اللغوي.

 ومت هذا الكتاب باللعب اللغوي ف آخر كل الدرس، واسم
 اللعب اللغوي هو “ مِسَاُع اهلَْمَسة » حيث يتمتع به الطالب
اللعب ف  الفرق  ما كان  اللعب.  بطريقة  الستماع   �دريس 
 لكل الدرس إل ما ف هناية اللعب، ففي الدرس الول مثل،
 كان اللعب يشري إىل أن يكتب الطالب الخري الكلمات أو
 العبارات أو اجلمل املهموسة ف دفرت الكلمات أو العبارات أو
 اجلمل. وأما ف الدرس الثاين فكان اللعب يشري إىل أن يكمل
 الطالب الخري العبارات أو اجلمل املهموسة اليت كانت غري
كاملة ف دفرت العبارات و اجلمل.

 كانت التدريبات على الستماع �نقسم على أربع �دريبات،
 التدريب الول يدّرب الطالب على أن يقدر اختار اجلواب
 الصحيح اليُمَقاِبل للكلمة املسموعة. والتدريب الثاين يدّرب
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(اجلدول الول)
 إجابة الطلب من الستبيان ملعرفة قدرهتم الولية وخلفية

(دراستهم (قبل �طبيق �عليم
رالسؤال ختيا  ا

اإلجابة
ر ختيا  ا
الطلب

نت  أ
ج  متخر
 من
ملدرسة  ا
......

-  أ
 البتدائية
العامة
-  ب
 البتدائية

أ:  اختار 
20 طالبا
ب:  اختار 
8 طلب

أنت  أ 
غب  �ر
 ف درس
للغة  ا
العربية ؟

 أ- أرغب
فيه جدا
-  ب
أرغب فيه
-  ج
عادية
-  د
غب ر  أ
عنه

 اختار أ: 4
طلب
ب:  اختار 
9 طلب
ج:  اختار 
12 طالبا
 اختار د: 3
طلب

  أ مسعت
م لكل  ا
العريب؟

كل  أ- 
يوم/غالبا
-  ب
أحيانا
ج- نادر
ما  د- 
به  مسع 
قط

- :اختار أ
ب:  اختار 
11 طلب
ج:  اختار 
17 طالبا
- :اختار د

 أ
 �ستطيع
�ردد  أن 
م لكل  ا
يب لعر  ا
ي لذ  ا

-  أ
ستطيع  أ
سريعة
-  ب
ستطيع  أ
عادية
-  ج
ستطيع  أ
بطيئة
مل  د- 
ستطيع  أ
با�ة

أ: 4  اختار 
طلب
ب:  اختار 
8 طلب
ج:  اختار 
13 طالبا
 اختار د: 3
طلب

 أ
 �ستطيع
 أن �فهم
م لكل  ا
يب لعر  ا
ي لذ  ا

أفهم  أ- 
سريعة
-  ب
فهم  أ
عادية
 ج- أفهم
بطيئة
مل  د- 
أفهم با�ة

أ:  اختار 
الطالبان
ب:  اختار 
6 طلب
ج:  اختار 
15 طالبا
 اختار د: 5
طلب

أن �ر�يب املواد و�تابعها ف رأيه ما فيها مشكلة .(2

.أن املواد املسموعة و�قدمي �دريباهتا جيدة .(3

املواد هذه  لتكميل  املدخلت  اخلبري   وقدم 
للستماع الكتاب  هذا  إّن  وهي  املطورة   التعليمية 
واملمارسات. التدريبات  ف  الكثرية  للفرصة  فلبد 

العربية اللغة  �عليم  مدرس  مع  املقابلة  ب). 

 قام الباحث باملقابلة مع مدرس اللغة العربية باملدرسة املتوسطة
 اإلسلمية زين السن قنقون وهو الستاذ فهريادي خسني يوم
 السبت 7 فرباير 2015م للحصول على املعلومات والبيانات
 املهمة عن �دريس اللغة لالعربية خاصة ف مهارة الستماع
اآل�ية املعلومات  على  الباحث  وحصل  املدرسة.  : هبذه 

الستماع .(1 درس  املدرس  يعلِّم  ل  املدرسة  هذه  ف   أن 
 لّن ما فيه الوسائل التعليمية كالتسجيل الصويت وغريه. وأما
أستاذهم العريب من كلم  الكلم  يستمعون  فقط  .الطلب 

 أكثر من الطلبة متخرجون من املدرسة البتدائية العامة، .(2
وكذلك العربية.   اللغة  درس  ف  أّولّية  قدرة  عندهم   وليس 
 بعض الطلبة املتخرجني من املدرسة البتدائية اإلسلمية هلم
.مشكلت كبرية ف درس اللغة العربية لسيما ف الستماع

اللغة .(3 �عليم  ف  املدرس  إليها  يوجه  اليت   واملشكلت 
 العربية هي قلة الفرصة التعليمية، وعدم الوسائل التعليمية إل
اإلضاف الدرس  يوجد  ومل  به،  املستخدم  التعليمي   الكتاب 
 لّلغة العربية لسيما ف الستماع. وحسب هذه املشكلت
.يصعب الطلبة ف فهم اللغة العربية خاصة ف درس الستماع

عرض البيانات من االستبيان وتحليلها ومناقشتها 
مر�ني. الطلب  إىل  الستبيان  بتوزيع  الباحث   قام 
قبل الباحث  به  قام  الوىل  املرة  ف  الستبيان   كان 
يلي كما  والستبيان  املطورة.  املواد  �عليم  :�طبيق 
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كنت  كيف 
بتعلم  �شعر 
ع ستما ل  ا
هذا ف   باملواد 
الكتاب؟

-  أ
شعر  أ

ر ختا  ا
15  أ: 
طالبا
ر ختا  ا
11  ب: 
طالبا
ر ختا  ا
:  ج
الطالبان
ر ختا  ا
- :د

هل رأيك،   ف 
 �فيد املواد ف هذا
ملهارة  الكتاب 
الستماع؟

-  أ
ة  كثري
جدا
-  ب
كثرية
-  ج
قليلة
ما  د- 
فيها

ر ختا  ا
8  أ: 
طلب
ر ختا  ا
20  ب: 
طالبا
ر ختا  ا
- :ج
ر ختا  ا
- :د

هل رأيك،   ف 
املواد  كانت 
هذا ف   املطورة 
الكتاب مهمة؟

-  أ
 مهمة
جدا
-  ب
مهمة
-  ج
عادية
 د- غري
مهمة

ر ختا  ا
17  أ: 
طالبا
ر ختا  ا
8  ب: 
طلب
ر ختا  ا
3  ج: 
طلب
ر ختا  ا
- :د

 أ �ستطيع نفسك
ف املواد   لفهم 
هذا الكتاب ؟

-  أ
 أستطيع
 بالسهل
-  ب
أستطيع
-  ج
صعب
ل  د- 
أستطيع

ر ختا  ا
7  أ: 
طلب
ر ختا  ا
18  ب: 
طالبا
ر ختا  ا
:  ج
الطالبان
د:  اختار 
الطالب

�رغب  أ 
 ف درس

 أ- أرغب
فيه جدا
-  ب
أرغب فيه
-  ج
غب ر  أ
فيه عادية
-  د
غب ر  أ
عنه

أ:  اختار 
الطالبان
ب:  اختار 
7 طلب
ج:  اختار 
16 طالبا
 اختار د: 3
طلب

 ف
، يك  رأ
 هل كان
س ر  د

ل،  أ- 
سهل
-  ب
عادية
 ج- نعم،
صعب
-  د
 صعب
جدا

أ:  اختار 
الطالبان
ب:  اختار 
8 طلب
ج:  اختار 
15 طالبا
 اختار د: 3
طلب

 هل
 �علمَت

نعم،  أ- 
دائما
-  ب
أحيانا
ج- نادرا
لن  د- 

أ:  اختار 
21 طالبا
ب:  اختار 
6 طلب
ج:  اختار 
الطالب
- :اختار د

 وأما الستبيان ف املرة الثانية قام هبا الباحث بعد �طبيق �عليم املواد
 املطورة. وظهر متييز إجابة الطلب للستبيان ف املرة الثانية ومن
 .أهم شيء عما يتعلق برغبتهم ف درس الستماع وآرئهم عنه

(اجلدول الثاين)
 إجابة الطلب من الستبيان ملعرفة شعورهم بعد

�طبيق �عليم املواد املطورة
رالسؤال ختيا  ا

اإلجابة
ر ختيا  ا
الطلب

أن  أ سبق لك 
 �تعلم الستماع
مثل  باستخدام 
هذا ف   املواد 
الكتاب؟

-  أ
 سبق يل
 ب- ما
سبق يل

ر ختا  ا
٦  أ: 
طالبا
ر ختا  ا
:  ب
2 2 
طالبا
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ملهارة الستماع التعليمية  املواد  أّن  �دل على  البيانات   هذه 
زين اإلسلمية  املتوسطة  املدرسة  من  السابع  الصف   ف 
ولذلك، الطلب.  عقول  و  باحتياجات  ملئمة   السن 
درجة هلا  و  لتدريسها  مهمة  التعليمية  املواد  هذه   كانت 
الستماع درس  ف  الصعوبات  لل  جيدة  .فعالية 
من 4. املعدلة  نتيجة  من  البيانات   عرض 
ومناقشتها وحتليلها  والبعدي  القبلي  الختبار 
 قبل التعليم هبذا الكتاب، كانت نتيجة املعدلة لدى الطلب ف
 الستماع 63.6. وبعد التطبيق هبذا الكتاب لتعليم الستماع،
 حصل الطلب على نتيجة املعدلة 84.9. ها�ان النتيجتان
 �شريان إىل أن إمكانية �دريس هذا الكتاب جيد. قد ار�فعت
 قدرة الطلب ف الستماع بعد التعليم والتعلم هبذا الكتاب:
 84،9-63،6= 21،3 أعلى. وكانت نتائج الختبار القبلي
:والختبار البعدي و�فاوهتا يعرضها الباحث ف اجلدول التايل

اجلدول الثالث ؛
 جدول نتائج الختبار القبلي والختبار البعدي

و�فاوهتا

ةنيعلا ءامسأ

نيدلا صيرح دمحأ
 نيدلا فيفع

ونويهاج
ديمحلا دبع

نامزلا رمق يفلأ
ىطناييراه سوغأ

لضاف لصيف
هللا دبع نافرع

ّقحلا ّزع
هللا نيمأ يفطل

ميكحلا نامقل
 حاتفم صيرح دمحم

هيوبش
نيدلا حلاص دمحم

ملع بوبحم
 ينفاع نافرع دمحم

دهاشلا ايالوم
هيقف يلع دمحم

لاجرلا فيس دمحم

هل رأيك،   ف 
درس  كان 
صعب  الستماع 
؟

ل،  أ- 
 هو
سهل
-  ب
عادية
-  ج
،  نعم
صعب
-  د
 صعب
جدا

ر ختا  ا
21  أ: 
طالبا
ر ختا  ا
7  ب: 
طلب
ر ختا  ا
- :ج
ر ختا  ا
- :د

�شعر  كيف 
 اآلن،  أ �رغب ف
درس الستماع؟

-  أ
رغب  أ
 فيه
جدا
-  ب
رغب  أ
فيه
-  ج
عادية
-  د
رغب  أ
عنه

ر ختا  ا
14  أ: 
طالبا
ر ختا  ا
12  ب: 
طالبا
ر ختا  ا
:  ج
الطالبان
ر ختا  ا
- :د

املرة ف  للستبيان  الطلب  إجابة   وكانت 
يلي كما  بينهما  ومتييز  الثانية  واملرة  :الوىل 
الستماع درس  ف  الطلب  رغبة   .(1
 ف الستبيان الول، كانت رغبة الطلب ف درس الستماع
فيه جدا، و7 يرغبان  أو 7.14%  الطالبني  أّن   يدل على 
 طلب أو %25 يرغبون فيه، و 16 طالبا أو 57.14%
.يرغبون فيه عادية، و 3 طلب أو %10.71 يرغبون عنه
درس ف  الطلب  رغبة  كانت  الثاين،  الستبيان   وف 
يرغبون جدا أو 20%  أّن 14 طالبا  يدل على   الستماع 
 ف درس الستماع، و12 طالبا أو %42.89 يرغبون ف
فيه عادية أو يرغب عنه .درس الستماع. ول أحد يرغب 
الستماع درس  عن  آرائهم   .(2
أو 7.14% الطالبني  أّن  على  يدل  الول،  الستبيان   ف 
أنه يرون   28.57% أو  طلب  و8  سهل،  أنه   يريان 
صعب، أنه  يرون   53.57% أو  طالبا  و15   عادية، 
جدا صعب  أنه  يرون   10.71% أو  طلب  .و3 
75% أو  طالبا   21 أّن  على  يدل  الثاين،  الستبيان   ف 
 يرون أنه سهل، و7 طلب أو %25 يرون أنه غري سهلة
جدا صعب  أو  صعب  أنه  يرى  أحد  ول  صعبة،  .وغري 
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أّن؛ هبا  يعرف  السابقة  البيانات  حتليل  عليه  حصل   ومّا 
البعدي. والختبار  القبلي  الختبار  بني  التمييز   هناك 
الختبار من  أكرب  البعدي  الختبار  ف  النتائج  معدل   إّن 
.(63.6%)  63.6  :  (84.9%)84.9 وهي   القبلي 
21.3 وهي  الختبارين  بني  التفاوت  معدل   وهناك 
الطلب قدرة  �رقية  على  يدل  اإلجيايب)  .(العدد 

 بعىن هذه املواد التعليمية هلا درجة فعالية جيدة لل املشكلت ف
. درس الستماع للطلب ف الصف السابع من املدرسة املتوسطة

نتائج البحث 

التالية املهمة  النقط  على  حيصل  البحث  هذا  :إّن 

على حيصل  الستماع  ملهارة  التعليمية  املواد  �طوير   1.إّن 
َنْدُرُس َهيَّا   « املوضوع  حتت  حتت  التعليمي   الكتاب 
للصَّفِّ ااِلْسِتَماِع  ِلَمَهارَِة  التتَّْعِلْيِميَُّة  الَمَوادُّ   ااِلْسِتَماَع؛ 
السَّاِبِع ِمَن الَمْدَرَسِة الُمتتََوسَِّطِة ااِلْساَلِميَِّة زَْيُن الَحَسن«.

 هذا الكتاب يتكون من كتابني، الول كتاب الطالب والثاين
 كتاب املعلم. كتاب الطالب حيتوي على املفردات، الوار،
الرتكيب، على  والتدريب  الرتكيب  الستماع،  على   التدريب 
عنوان على  فيحتوي  املعلم  وأما كتاب  اللغوي.   واللعب 
 الدرس، نوع املهارة، الطريقة، الوسائل، زمن الدرس، املستوى،
الهداف العامة والهداف اخلاصة، و إجراءات �قدمي الدرس.

 2.إّن التجربة امليدانية هلذه املواد التعليمية ف درس الستماع
 للطلب ف الصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسلمية
الستماع درس  ف  الطلب  رغبة  إىل  �ؤدي  السن   زين 
.(%57 أو  طالبا   12) سهل  بأنه  عنه  آرئهم   و�غيري 

لل فعالية  هلا  الكتاب  هذا  ف  التعليمية  املواد  هذه   3.إّن 
 املشكلت ف درس الستماع للطلب ف الصف السابع من
 املدرسة املتوسطة زين السن اعتمادا على �رقية قدرة الطلب ف
 الستماع بعد التعليم والتعلم هبذا الكتاب حسب نتيجة معدل
التفاوت بني الختبار القبلي والبعدي وهي 12 (العدد اإلجيايب).

القبلي الختبار  ف  النتائج  معدل  متييز  إىل   ونظرا 
البعدي الختبار  نتيجة  معدل  كان  الذي   والبعدي 

سودرف يقزر دمحم

راونألا رون دمحم

سيزنم ماهلإ دمحم

 لضاف رمع دمحم

يناليجلا قفار دمحم
 كلام ليلخ دمحم

ماكحألا
 نامحرلا دبع دمحم

لماكلا
لاجرلا نيز دمحأ رون
 ايروس ىرطوف

هاشنامريف
ناملع طبار

نسح حلاص

تحار نسحلا نيز

 كان معدل النتائج ف الختبار القبلي؛ 82:1871

 = ٦,3٦، وكانت النسبة املئوية له = 
x%6.36 = %001 
البعدي؛ الختبار  ف  النتائج  معدل   وكان 
،9.48 = 82:6732

  x%001وكانت النسبة املئوية له =  
%9.48 =
�عيني معدل التفاوت بني الختبارين يتم من خلل املعدلة التالية:

  Md = 
) = Md3.12 = 82:595معدل التفاوت (
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:  (84.9%)84.9 وهي  القبلي  الختبار  من   أكرب 
املواد أن  إىل  �شري  النتائج  وهذه   (63.6%)  63.6 
الستماع درس  ف  الطلب  قدرة  لرتقية  فعال  .التعليمية 

قائمة المراجع

 أمحد، حممد عبد القادر. طرق �عليم اللغة العربية. القاهرة
:مكتبة النهضة  المصرية، 9791 مـ

 اخلويل، حممد علي.  أساليب �دريس اللغة العربية. القاهرة:
دار الفلح للنشر والتوزيع ط 0002م.

 الناقة، حممود كامل و رشدي أمحد طعيمة. طرائق �دريس
 اللغة العربية لغري الناطقني هبا. الرباط: مطبعة املعارف

اجلديدة، 3002م.
 دويدري، رجاء وحيد. البحث العلمي: أساسيته النظرية

ومارسته العملية. دمشق: دار الفكر، 0002م.
 رجي مصطفى عليان و عثمان حممد غنيم، مناهج وأساليب

 البحث العلمي: النظرية و التطبيق. عثمان: دار صفاء،
0002م.

 طعيمة، رشدي أمحد. املهارات اللغوي: مستوياهتا �دريسها
.صعوبتها. القاهرة: دار الفكر العريب،2004م

 �دريس العربية ف التعليم العام نظريات .________
.وجتارب. القاهرة: دار الفكر العريب، 2001 م

 �عليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه .________
 وأساليبه. مصر: منشورات املنظمة اإلسلمية للرتبية والعلوم

.والثقافة، 1989م
 املرجع ف �عليم اللغة العربية للناطقني .________
 بلغات أخرى. مكة املكرمة: مطابع جامعة أم القرى،

.1986م
 ________. دليل عمل ف إعداد املواد التعليمية

 لربامج �عليم العربية. مكة مكرمة: مطابع جامعة أم القرى،
5891م.

 عصيلي (ال)، عبد العزيز إبراهيم ، طرائق �عليم اللغة
 العربية للناطقني بلغات أخرى. الرياض: مكتبة امللك فهد،

2002م.
 عليان، أمحد فؤاد. املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق

�دريسها. الرياض: دار املسلم للنشر والتوزيع، 2991م.
 عليان، رجي مصطفى وعثمان حممد غنيم. مناهج وأساليب

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture



Proceedings of the 1st International Conference on Education and Islamic Culture
“Rethinking Islamic Education Toward Cultural Transformation”

Faculty of Tarbiyah, Islamic Institute of Nurul Jadid
Probolinggo, East Java, Indonesia, 14th September 2017

321

MANAJeMeN peMBeLAJArAN BAhAsA ArAB
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ABSTRACT: Konsep manajemen pengajaran bahasa arab adalah rencana-rencana pengajaran bahasa 
arab meliputi; persiapan materi, perincian tujuan, metode dan media pembelajaran serta penilain 
yang digunakan guru bahasa arab selama kegiatan pembelajaran, baik di kelas atau di luar kelas. 
Semua itu dimaksudkan untuk mencapai target pendidikan bahasa arab secara maksimal. Guru 
bahasa arab harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 
kompetensi profesional. Kesuksesan lembaga pendidikan bahasa arab tidak bisa lepas dari sinergi 
antara konsep dan pelaksanaan manajeman bahasa arab yang baik. Artinya guru bahasa arab harus 
memahami konsep manajemen pembelajaran bahasa arab dengan baik agar pelaksanaan tujuan-
tujuan pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya bisa dicapai secara efektif dan efisien 
sesuai dengan prinsip-prinsip yang baku. Dan guru bahasa arab yang baik memiliki sifat ikhlas dan 
dedikasi yang tinggi pada profesinya.  Guru bahasa arab harus memiliki kompetensi yang mencakup 
kemampuan memahami prinsip-prinsip pendidikan bahasa arab,mengelola proses belajar mengajar 
bahsa arab secara konperhensif, menjadi pribadi yang arif dan bijaksana serta teladan yang baik 
bagi anak didik (teladan dalam bersikap dan teladan dalam berbahasa yang baik dan benar), 
mampu bekerja sama dengan rekan seprofesi dan masyarakat luas demi mewujudkan tujuan-tujuan 
pendidikan, dan menguasai materi bahasa arab beserta seluruh kompetensinya, memiliki kemampuan 
mengembangkan bahan ajarnya dan mengajarkan bahasa arab pada anak didik sesuai tugas dan 
fungsinya, yaitu alat komunikasi. Pendidikan bahasa arab yang sukses mencerminkan keseimbangan 
antara konsep dan implementasi kurikulum yang terencana, terorganisir dengan seluruh elemen 
pendidikan dan masyarakat secara harmonis,dan di evaluasi secara berkesinambungan.

KEYWORDS: Manajemen Pembelajaran, Bahasa Arab 

PENDAHULUAN

Mula-mula diawal kemunculannya bahasa 
arab hanya sebatas bahasa aqidah yang digunakan 
dalam kegiaatan keagamaan sehari-hari semisal 
sholat lima waktu, baca al-qur’an, tahlil dll. Lalu pada 
tahap berikutnya bahasa arab tumbuh berkembang 
di kalangan masyarakat sebagai bahasa komunikasi 
yang kini banyak dipelajari oleh banyak kalangan di 
berbagai lembaga pendidikan formal ataupun non 
formal, seperti di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, 
dan lembaga-lembaga kursus baik di dalam negeri 
ataupun di luar negeri, di Asia hingga Eropa (Suhadak, 
2006:19).

Seiring dengan perkembangan waktu maka 
kini bahasa arab memiliki dua fungsi utama dalam 
waktu yang bersamaan. Menurut Ali Al Hadidi 
(1966:1-2), pertama;bahasa arab sebagai bahasa 
aqidah yang mempersatukan barisan umat Islam 

dari ujung Barat hingga ujung Timur. Kedua; bahasa 
arab sebagai bahasa komunikasiinternasional yang 
diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 
1974(Azhar Arsyad, 1997: 4). Artinya bahasa arab 
satu-satunya bahasa di dunia yang memiliki orientasi 
(kebahagiaan) akhiratdan orientasi (kesuksesan) 
duniawi. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya 
kita sebagai umat Islam bangga dengan mempelajari 
bahasa arab dan mengajarkannya. Dwifungsi ini 
(orientasi dunia-akhirat) semakin menegaskan posisi 
bahasa arab sebagai bahasa paling muliadi muka 
bumi.

Di Indonesia bahasa arab mendapatkan 
apresiasi lebih besar. Kenyataan ini dikarenakan 
mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka 
pembelajaran bahasa arab di Indonesia tidak asing 
lagi. Di berbagai sekolah dan perguruan tinggi Islam 
bahasa arab diajarkan hampir tiap minggu. Bahkan 
bahasa arab diajarkan setiap waktu di berbagai 
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sesuai dengan pemakaiannya, maka arti konsepdalam 
ilmu teknik berbeda dengan arti konsep pada ilmu 
manajemen. Dari beberapa definisi konsepdiatasH.A 
Mooremendefinisikankonsepadalahserangkaian 
asumsiyang mengahasilkanprinsip-prinsip 
penafsirankarakteristik manajemen.Sedangkan 
konsep adalah menafsirkan hal yang “ada/nyata” 
bukan malah sebaliknya sesuatu yang seharusnya 
ada. Konsep bisa diartikan prinsip-prinsip umum 
yang mengarahkan pekerjaansecara detail. Namun 
demikian definisi HerbattFiegl lebih lebih diterima oleh 
kalangan manajemen dan penganut konsepnyaseiring 
perjalanan waktu. Menurut Herbatt konsep adalah 
serangkaianasumsi (menggunakan logika olahraga) 
yang melahirkan aturan-aturan percobaan. Artinya 
konsepmemberikan penjabaranterhadap aturan-
aturan percobaandan menyatukanbeberapa kondisi 
yang berbeda-beda yang berkaitanasumsi-asumsi.

Konsep merupakan media, dengan katalain 
konsepmerupakan tolak ukur yang melahirkan 
aturan-aturan. Para ahli manajemen pengajaran 
mengatakan “apabila keputusan sudah di ambil sesuai 
dengan aturan yang berlaku, kita harus konsisten 
dalam berkonsep. Apabila hal itu tidak efektif, maka 
konsep tersebut perlu dikaji ulang”.Artinya dengan 
konsep pekerjaan menjadi rinci dan pekerjaan yang 
mengacu pada konsep yang baik akan terarah. Dari 
sini bisa dipahami antara konsep dan praktek saling 
mendukung dan melengkapi. 
b. Pengertian Manajemen 

Manajemen pembelajaran terdiri dari dua 
term, pertama; manajemen, kedua; pembelajaran.
Menurut Hersey dan Blanchard (1988) manajemen 
merupakan suatu proses bagaimana pencapaian 
sasaran organisai melalui kepemimpinan. Sedangkan 
Stoner (1992) mengartikan manajemen merupakan 
proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan 
usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 
sumberdaya organisasi yang bertujuan untuk 
mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah di 
tetapkan.
c. Pengertian Pengajaran 

Para ahli ada yang membedakan antara 
pengajaran dan pendidikan. Hanya saja pendidikan 
memiliki arti lebih luas dan mencakup pengajaran. 
Menurut Mahmud dan Mustofa  (2000:11) pengajaran 
terdiri dari dua unsur utama, yaitu pengirim 
(guru) dan penerima (murid). Dalam pengertian 
ini tugas guru adalah membantu anak didik untuk 
mendapatkan pengetahuan, mengembangkan potensi 
dan keterampilan agar anak bisa menjadi pribadi 
yang matang dan berkembang secara sempurna. 
Sedangkan pendidikan menurut undang-undang 
sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003 
bahwa pendidikan usaha sadar dan terencana untuk 
menciptakan suasana belajar agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinyauntuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, sikap sosial, dan 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

tempat dan kesempatan. Misal di Masjid-Masjid 
melalui belajar baca al qur’an dan baca kitab kuning 
di beberapa Pesantren. 

Namun demikian, kenapa bahasa arab yang 
notabene sudah diajarkan tiap waktu gagal untuk 
dikuasai.Hal ini dapat kita lihat dari berbagai indikasi: 
diantaranya komunikasi lisan anak didik cenderung 
tidak fasih dan dipengaruhi bahasa ibu hingga menjadi 
bahasa “arab ala Indonesia”. Demikian juga tulisan 
(insya’) bahasa arab anak didik susah untuk dipahami 
orang lain.Dari kenyataan inilah penulis tertarik untuk 
mengkaji ada apa dibalik kegagalan pengajaran bahasa 
arab.Sementara menurut pengamatan penulis ada 
banyak faktor dibalik kegagalan pengajaran bahasa 
arab di Indonesiayaitu pada sisi manajemennya, baik 
itu terkait dengan guru, murid, kurikulum, materi, 
metode dan media pengararan, serta evaluasinya.

Segala hal dalam kehidupan sehari-hari butuh 
pada perencanaan dan penataan agar maksud dan 
tujuan bisa dicapai dengan optimal. Demikian pula 
dalam pengajaran bahasa arabdibutuhkan pemahaman 
terhadap konsepmanajemen pengajaran yang baik 
secara perencanaan, pengorganisiran,pengarahan, 
dan evaluasi. 

Secara umum konsep manajemen merupakan 
unsur penting dalamtata kehidupan. Sekolah atau 
organisasi pendidikantidak hanya sebagai lembaga 
yang melaksanakan transfer ilmu, tetapi juga ikut 
andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.Rosul 
memberikan contoh konsep manajemenmemelalui 
sifat-sifat kepemimpinannya sebagai berikut; siddiq 
(jujur) amanah (terpercaya), fathonah (cerdas), dan 
tablig (transparan). Melalui sifat dan sikap inilah 
Rosul memanej kepemimpinannya hingga Islam 
dapat diterima oleh masyarakat luas. Maka pada 
tahap perkembangannya, dari konsep diatas kita 
bisa memperaktekkan dalam pergaulan sehari-hari 
bagaimana menjadi pribadi yang jujur, terpercaya, 
dan seterusnya.

KONSEP MANAJEMEN PENGAJARAN
a. Pengertian Konsep 

Perkembangan manajemen pengajaran 
yang paling signifikan bertitik tolak pada nilai-
nilai dasar manajemen itu sendiri, baik dalam 
tatarankonsepmaupun praktek. Oleh karena itu 
konsep manajemendianggap pengenalan awal 
menuju manajemen. Artinya sebuah konsep tidak 
bisa terlepas dari nilai-nilaidasar, baik bersifat 
praktis maupun konseptual.Dan dari nilai-nilaiitulah 
manajemen tumbuh dan berkembang.

Menurut Mursi (1984: 68) kata konsep 
memiliki banyak arti. Sebagian orang mengartikan 
kata “konsep”kebalikan dari kata “praktek”. 
Seperti orang mengatakan “omongan ini hanyalah 
konsep. Artinya tidak mungkin untuk di praktekkan. 
Sementara menurut pengertian yang lain, konsep 
adalahpemikiranideal yang sulit dijangkau. Namun 
berbagai definisi tersebut keluar kerangka ilmiah. 
Sejatinya pengertian konsep secara ilmiah beragam 
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Henri dan Douglas secara esensi memilkikesamaan. 
Organisasi pendidikan terdiri dari beberapa unsur, 
Suharsimi (2008:6) berpendapat bila ditinjau dari 
obyek garapan manajemen pendidikan, dengan 
bertitik tolak pada kegiatan inti yaitu kegiatan 
belajar mengajar di kelas, maka sekurang-kurangnya 
terdapat delapan obyek garapan yaitu: a) manajemen 
siswa; b) manajemen personil sekolah; c) manajemen 
kurikulum; d) manajemen sarana atau material; e) 
manajemen tatalaksana; f) manajemen pembiayaan; 
g) manajemen lembaga-lembaga;  dan h) manajemen 
hubungan masyarakat.

Maka tentu  pembagian tugas akan 
mempermudah  pekerjaan masing-masing bagian dan 
agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, misal 
guru hanya diperkenankan mengajar satu materi 
sesuai dengan kompetensinya. Dan masing masing 
dari personilsekolah ada dibawah kendali sebuah 
kebijakan manajer dan hal itu dipatuhi bersama. 
Maka hendaknya secara bersama-sama bekerja 
secara disiplin. Dalam lembaga pendidikan hanya ada 
satu manajer atau kepala sekolah yang memberikan 
perintahpada masing-masing personilnya. Artinya 
tidak boleh ada dua kepemimpinan. Dan bila itu 
terjadi akan membuat bingung bawahannya dengan 
dua perintah yang berbeda. 

Selanjutnya secara bersama-sama di bawah 
kepemimpinan satu orang kepala sekolahmasing-
masing dari personil pendidikan saling mendukung 
untuk merealisasikan tujuan pendidkan yang telah 
direncanakan. Tentunya masing-masingpribadi 
memiliki idealisme sendiri terkait kepentingan 
hidupnya. Hanya saja dalam kondisi apapun masing-
masing dari tenaga kependidikan harus mampu 
mendahulukan kepentingan umum yang hendak 
dicapai bersama-sama daripada kepentingan yang 
bersifat pribadi.

Di berbagai lembaga pendidikan pemasalahan 
penggajian atau upah kesejahteraan menjadi sering 
kali menjadi problem. Bukan hanya dari segi nominal 
yang kurang menjamin kesejahteraan masing-
masing personil sekolah, tapi juga ketepatan hari 
dan tanggal penggajiannya. Di satu sisi guru secara 
umum dituntut untuk profesional dalam pekerjaan 
mengajarnya, tapi di sisi yang lain kesejahteraanya 
terabaikan dan tanggal penggajiannyatidak menentu, 
kadang lebih awal bahkan lambat. Artinya tanggal 
penggajian guru harus tepat waktu meski nominalnya 
tergolong kurang layak.

Agar manajemen pendidikan berjalan 
stabil, maka harus ada keseimbangan dalam proses 
pendidikan antara satu dengan lainnya. Tentu 
dalam pendidikan juga ada garis koordinasi yang 
menghubungkan antara atasan ke bawahan. Dan 
masing masing dari atasan dan bawahanterjalin 
interaksi sesuai dengan garis koordinasi. Seorang 
kepala sekolah haruslah bersikap bijaksana dan tidak 
memperlakukan personilnya dengan timpang sebelah 
dan pandang bulu agar tidak timbul kecemburuan 
sosial. Kemudian agar roda organisasi pendidikan 

bangsa dan negara.
Jadi secara umum manajemen pembelajaran 

bisa diartikan sebagai proses perencanaan dan 
pelaksanaan tugas pembelajaran yang dilakukan 
oleh seorang guru dengan mengerahkan segala 
sumber dan potensi untuk mencapai tujuan-tujuan 
pendidikan secara efektif dan efisien.Sedangkan 
konsep manajemen pembelajaran bahasa arab adalah 
rencana pengajaran bahasa arab yang terarah agar 
anak didik mampu mengembangkan keterampilan 
bahasa (mendengar, berbicara, membaca, dan 
menulis) secara aktifdan komukatif serta berguna 
bagi lingkungannya. 

Pemaparan diatas lebih diperinci bahwa 
konsep manajemen pengajaran bahasa arab 
adalah rencana-rencana pengajaran bahasa arab 
meliputi;persiapan materi, perincian tujuan, 
metode dan media pembelajaran serta penilain 
yang digunakan guru bahasa arab selama kegiatan 
pembelajaran, baik di kelas atau di luar kelas. Semua 
itu dimaksudkan untuk mencapai target pendidikan 
bahasa arab secara maksimal.

Maka seiring dengan diberlakukannya otonomi 
daerah dimana masing-masing sekolah diperbolehkan 
mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan 
aset yang dimilikinya bersamasemua komponen 
dalam lembaga pendidikan diharapkan mampu 
merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan 
dan mengevaluasi tujuan-tujuan pendidikan yang 
telah di tentukan. Kurikulum semacam ini dikenal 
dengan istilah KTSP, dan bahkan baru-baru ini mucul 
kurikulum 2013. Maka di sini peran guru sangat 
penting dalam menentukan tingkat keberhasilan 
tujuan pendidikan. Artinya kemampuan guru dalam 
memanajemen pendidikan ditentukan oleh sejauh 
mana dia mampu memahami konsep manajemen 
pembelajaran.

Henri Fayol dalam Mursi (1984) merumuskan 
prinsip manajemen sebagai berikut; a) pembagian 
kerja (لمعلا ميسقت); b) wewenang ( (d;(ماظنلا) c) disiplin ;(ةطلسلا
kesatuan perintah (رمألا ةدحو); e)kesatuan pengarahan (هاجتالا ةدحو); f) 
mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan 
pribadi (ةماعلا ةحلصملا مامأ ةيدرفلا حلاصملا يشالت); g) balas jasa atau imbalan (  h)sentralisasi ;(نيلماعلا ةأفاكم
) k)sama rata;(بيترتلا) j) Tertata;(ةسائرلا لسلست) i)rantai hirarki;(ةيزكرملا)  (l;(ةاواسملا
stabilitas organisasi (نيلماعلا رارقتسا);n)inisiatif (ةأدابملا);m)semangat korp 
(ةعامجلا حور)

Douglas dalam Manajemen Pendidikan (2009) 
merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan 
sebagai berikut:

a. Memprioritaskan tujuan diatas kepentingan 
pribadi

b. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung 
jawab

c. Memberikan tanggung jawab pada personil 
sekolah sesuai dengan sifat-sifat dan 
kemampuannya.

d. Mengenal secara baik faktor-faktor 
psikologis manusia, dan 

Relatifitas manusia.
Dua prinsip manajemen yang di rumuskan oleh 
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berbagai sisi kebudayaan. Bahasa 
dianggap sebagai sarana sosial yang dan 
alat komunikasi antar sesama. Artinya, 
dasar pendidikan modern ini melihat 
tugas dan fungsi bahasa dalam kehidupan 
sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan 
sehari-hari.

HAKIKAT DAN MANAJEMEN ANAK DIDIK
a. Hakikat Anak Didik

Anak didik berhak mendapatkan pengajaran, 
pengarahan, dan bimbinganserta pendidikan. 
Pendidikan modern memposisikan anak didik 
sebagai subjek didik atau pelaku pendidikan. 
Menurut Abu Thalib dalam Rusdi (1989)anak didik 
bukanlah alat (Robot) yang merespon bisa ada 
stimulus (Signal).
Para ahli merumuskan hakikat subjek didik sebagai 
berikut:
a. Subjek didik bertanggungjawab atas 

pendidikannya sendiri sesuai dengan wawasan 
pendidikan seumur hidup.

b. Subjek didik memiliki potensi, baik fisik 
maupun psikologis yang berbeda-beda sehingga 
masing-masing subjek didik merupakan insan 
yang unik.

c. Subjek didik merupakan pembinaan individual 
serta perlakuan yang manusiawi.

d. Subjek didik pada dasarnya merupakan insan 
yang aktif menghadapi lingkungan hidupnya.

Dari beberapa hakikat subjek didik diatas 
dapat dipahami bahwa anak pendidikan bahasa arab 
berhak mendapatkan bimbingan belajar bahasa 
arab selama masa belajarnya hingga dia memiliki 
wawasan tentang bahasa arab di tengah-tengah 
masyarakat. Masing-masing anak didik memiliki 
potensi dan kecenderungan yang berbeda-beda. 
Dari itulah masing-masing dari mereka memerlukan 
penanganan secara manusiawi dengan pendekatan 
yang sesuai dengan kecenderungannya. Hanya 
saja hal terpenting adalah memberikan meraka 
pendidikan bahasa sebagaisarana sosial.

b. Manajemen Rekrutmen Anak Didik
Rekrutmen anak didik ini biasanya dilakukan 

pada tahun ajaran baru. Maka untuk memudahkan 
proses belajar mengajar bahasa arab diharapkan 
agar proses rekrutmen ini dilakukan dengan 
pengelompokan sesuai dengan kemampuannnya. 
Hal itu bisa dilakukan dengan cara melihat hasil 
belajar dari sekolah sebelumnya atau dilakukan 
ujian tulis dan lisan hingga diketahui tingkat 
kemampuannya. Dengan demikian pada nantinya 
akan mempermudah guru bahasa arab dalam 
mengajar, karena meratanya kemampuan masing-
masing anak didik. Namun hal ini tidak berarti 
kita aman dari resiko. Seringkali model rekrutmen 
anak didik seperti ini biasanya dilakukan dengan 
pengelompokan kelas, misal kelas A, B, C, D, dsb. 
Maka dengan dilakukan pengelompokan seperti 
ini seringkali menimbulkan kecemburuan sosial 

berjalan seimbang, maka beban dan tugas harus 
sama rata. Artinya, tidak baik karyawanini bekerja 
sedikit dengan imbalan banyak. Sebaliknya karyawan 
lainnya, menerima upah banyak dengan beban kerja 
yang ringan.

Dan sebagai bahan  evaluasi demi 
meningkatkan kinerja organisasi pendidikan secara 
maksimal, misalnya seorang kepala sekolah harus 
bersikap terbuka akan usulan, saran dan kritik, 
serta meluangkan waktu untuk karyawannya dengan 
mendengar dan mendiskusikan permasalahan dan 
kendalasekolah. Tentu kepala sekolah yang mampu 
melakukan hal semacam ini akan lebih berhasil dalam 
merealisasikan tutjuan-tujuan hendak dicapai.

Berdasarkan  pemaparan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa lembaga pendidikan akan 
berjalan dengan baik apabila ada sinergi antara 
konsep dan pelaksanaan. Dengan kata lain, apabila 
tujuan-tujuan pendidikan terencana dengan matang, 
terorganisir dengan seimbang, terkendali dengan 
baik, dan dievaluasi dengan konperhensif maka akan 
melahirkan hasil yang efektif dan efisien.

KONSEP PENDIDIKAN DALAM PENGAJARAN 
BAHASA ARAB

Konsep pendidikan dalam pengajaran bahasa 
arab dapat dipetakan kedalam dua ciri (Abdul 
‘Alim1964:45-46):

a. Ciri Pendidikan Klasik
Pendidikan klasik memandang 

bahasa hanya sekedar mempelajari 
bahasa. Tentu konsep pendidikan klasik 
ini terlalu berlebihan dan menafikan 
tugas dan fungsi bahasa. 

Kurikulum pendidikan klasik ini 
hanya melihat bahasa dari sisi pengayaan 
bahasa dan istilah-istilah yang kering 
(jarang dipakai). Pada tahap selanjutnya 
kurikulum klasik ini hanya mengajarkan 
bahasa sebatas kulit luarnya dengan 
mewajibkan anak didik hafalan. Padahal 
kosa kata dan istilah-istilah yang mereka 
hafalkan jarang dipakai, baik dalam 
tulisan maupun bacaan mereka.

Kurikulum klasik ini hanya terkesan 
memaksakan anak didik menghafalkan 
istilah-istilah bahasa yang tidak pernah 
mereka jumpai dalam kehidupan sehari-
hari. Dan tentunya hal tersebut membuat 
anak didik bosan dan merasa terbebani.

Artinya, dikarenakan fokus 
kurikulum klasik ini membekali anak didik 
dengan berbagai kosa-kata dan istilah-
istilah bahasa, maka dampak negatif 
yang muncul dari model pembeajaran 
ini menjadikan anak didik saling merasa 
unggul antara satu dengan lainnya. 

b. Ciri Pendidikan Modern
Pendidikan modern memandang 

bahasa sebagai media untuk memahami 
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mewujudkan pendidikan nasional, (b)pendidikan 
untuk pendidikan formal pada jenjang usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi 
yang terakreditasi. 

Artinya guru bahasa arab memiliki legalitas 
mengajar sesuai dengan ijasahnya demi mendukung 
keprofesionalannya. Dengan kata lain, apabila 
suatu pekerjaan di serahkan pada orang yang tidak 
professional, maka akan tidak berjalan efektif. 
Selanjutnya guru bahasa arab yang mengajar di 
berbagai lembaga pendidikan merupakan lulusan 
perguruan tinggi yang terakreditasi dengan ijin 
opersional yang legal. 

Menurut Undang-Undang no 14 tahun 
2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk 
meningkatkan mutu pendidikan, pengembangilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni, serta pengabdi 
pada masyarakat. Dalam pasal 6 dikatakan 
bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga 
profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem 
pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, 
mandiri, serta menjadi Negara yang demokrasi 
dan bertanggung jawab. 

Kendatipun kita sepakat bahwa guru 
secara umum dan guru bahasa arab secara khusus 
diharapkan memiliki sifat ikhlas dan dedikasi 
tinggi, mereka juga memiliki hak dan kewajiban 
sebagai berikut:

1. Hak-Hak Guru
a. Penghasilan dan jaminan 

kesejahteraan social yang pantas dan 
memadai.

b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan 
prestasi kerja.

c. Pembinaan karier sesuai dengan 
tuntutan pengembangan kualitas.

d. Perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tugas dan hak atas 
hasil kekayaan intelektual.

e. Kesempatan menggunakan sarana, 
prasarana, dan fasilitas pendidikan 
untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas.

2. Kewajiban Guru
a. Menciptakan suasana pendidikan 

yang bermakna, menyenangkan, 
kreatif, dinamis, dan dialogis.

b. Mempunyai komitmen secara 
profesional untuk meningkatkan 
mutu pendidikan, dan

c. Memberi teladan dan menjaga nama 
baik lembaga, profesi dan kedududkan 
sesuai dengan kepercayaan yang 
diberikan kepadanya.

pada anak didik yang masuk kategori memiliki 
kemampuan rendah merasa dianak tirikan. Begitu 
juga sebaliknya pengelompokan anak didik yang 
masuk kategori pintar merasa unggul.

Oleh karena itu menjadi tugas guru untuk 
menajemen pengelompokan seperti di atas dengan 
memotivasi anak didik untuk lebih giat belajar dan 
menanamkan pemahaman bahwa tidak ada istilah 
pintar dan bodoh. Yang ada adalah seseorang tahu 
karena dia telah melewati pembelajaran dan yang 
tidak tahu karena dia belum belajar.

c. Konsep Tenaga Kependidikan Bahasa Arab
Berdasarkan Undang-Undang no 20 tahun 

2003 pasal 39 tentang tenaga kependidikan 
memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan admisnistrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan dan pelayanan 
teknis untuk menunjang proses pendidikan 
pada satuan pendidikan.

b. Melaksanakan proses pembelajaran, menilai 
hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 
dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, terutama 
bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Menurut Ali Rosyid (2003) tenaga 
kependidikan harus memiliki sifat ikhlas dan 
dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Ini sesuai 
dengan yang dikatakan Sardiman (2005:63), 
bahwa seorang guru dikatakan telah mempunyai 
kemampuan profesional jika pada dirinya melekat 
sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, 
sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil 
kerja, serta sikap continous improvement, yakni 
selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui 
model-model atau cara kerjanya sesuai dengan 
tuntutan jaman yang dilandasi oleh kesadaran 
yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas 
menyiapkan generasi penerus yang akan hidup 
pada jamannya dimasa yang akan datang.

Menurut pemaparan para ahli di atas bisa 
dipahami bahwa guru bahasa arab adalah tenaga 
professional yang memiliki sifatikhlas (mengharap 
ridho Allah) dalam mengajar dan memiliki dedikasi 
tinggiterhadap pekerjaannya serta inovatif dalam 
mengembangkan tugas dan fungsinya.Artinya 
guru bahasa arab tidak semata-mata mengajar 
(mentransfer ilmu) dan berharap keuntungan 
(gaji) semata tapi memiliki komitmen yang kuat 
terhadap hasil kerja dan melakukan inovasi 
pengembangan tugas-tugas mengajarnya secara 
berkesinambungan sesuai dengan tuntutan zaman.

Di samping itu guru bahasa arab memiliki 
tugas untuk mendidik, memberikan contoh yang 
baik secara etika (akhlak) maupun kebahasaan 
(uswah lughawiyah). Menurut Endang dan Nani 
(2009: 223) dalam Manajemen Pendidikan,sarat-
sarat yang harus dipenuhi guru: (a) memiliki 
kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan 
jenjang kewenangan mengajarnya, sehat jasmani 
dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
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satu kesatuan yang integral. Dengan kata lain, 
sekolah atau guru bahasa arab harus merumuskan 
tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai, 
menentukan materi yang akan diajarkan, memilah 
metode pembelajaran  modern yang cocok dan 
inovatif, dan mengadakan evaluasi atau penilaian 
(assesement) yang akurat.

Konsep Implementasi Kurikulum Bahasa 
Arab

Bila tujuan-tujuan  pendidikan sudah 
ditetapkan, materi pembelajaran sudah disiapkan, 
dan metode serta media pembelajaran sudah 
dirancang, maka tiba saatnya pelaksanaanrencana-
rencana pembelajaran seperti yang tertuang dalam 
kurikulum secara umum.Sebelum mulai menyusun 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Guru 
bahasa arab harus memperhatikan: (a) Menghitung 
banyaknya pokok bahasan yang terdapat selama 
satu semester, (b) Menghitung banyaknya sub 
pokok bahasan kemudian dijumlahkan selama satu 
semester, (c) Menghitung banyaknya hari efektif 
selama satu semester (RPE),(d) Memasangkan 
banyaknya sub pokok bahasan dengan alokasi waktu 
yang tersedia selama satu semester. Setidaknya 
dalam implementasi kurikulum guru bahasa arab 
harus mamperhatikan langkah-langkah desain 
materi (داوملا ميمصت)-baik dalam tataran konseptual maupun 
praktis-sebagaiberikut:

a. Petunjuk pengunaan buku ( .(ملعملا ليلد
Petunjuk pengunaan buku ini 

bertujuan memberikan informasi petunjuk 
pada tiap guru yang menggunakan buku 
tersebut sebagai materi pembelajaran.

b. Langkah-langkah pembelajaran bahasa 
arab

Kegiatan pembuka: guru 
mengucapakan salam ketika masuk kelas, 
sapa dan tanya (ريخلا حابص..كلاح فيك..), mengabsen murid, 
memotivasi murid akan pentingnya 
menguasai bahasa arab, dan berdoa 
belajar secara molektif. Kegiatan 
inti guru mengajarkan materi dan 
memberikan waktu untuk tanya jawab 
seputar materi yang telah di ajarkan. 
Terakhir penugasan, penutup dan salam.

c. Menentukan jenis keterampilan (ةيوغللا تاراهملا 

 dan ,(ةنيعملا لئاسولا) sumber belajar ,(ةيميلعتلا ةقيرطلا) metode,(عبرألا
alokasi waktu ( .(ةساردلا دعوم

Misalnya, minggu perdana; 
keterampilan mendengar, minggu kedua; 
keterampilan berbicara, minggu ketiga; 
keterampilan membaca, dan minggu 
keempat; keterampilan menulis. Dan 
masing-masing keterampilan ini diajarkan 
dengan metode yang cocok dan didukung 
oleh media pembejaran yang memadai 
serta alokasi waktu pengajaranyang 
cukup, misal 2x45 menit.

d. Menentukan standart kompetensi (SK/ةماعلا فادهالا), 
kompetensi dasar (KD/ةيساسألا فادهالا), dan indikator-

KONSEP KURIKULUM BAHASA ARAB
a. Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan unsur utama dari 
beberapa unsur kegiatan belajar mengajar. 
Kurikulum mendiskripsikan informasi-informasi, 
kompetensi-kompetensi, dan niai-nilai serta 
potensi yang akan dikembangkan oleh anak 
didik. Kurikulum diartikan sebagai tujuan umum 
pendidikan dan langkah-langkah yang memudahkan 
masyarakat untuk membangun komunitas sesuai 
dengan cara yang diinginkan.    

Para ahli berbeda-beda mendefinisikan 
kurikulum. Hal ini disebabkanoleh perbedaan 
cara pandang dan kondisi yang melatar belakangi 
masing-masing penafsiran mereka terhadap 
kurikulum.

Menurut Rusdi (1989: 59) kurikulum 
menurut bahasa arab dikenal dengan kata manhaj 
/Manhaj berasal dari kata “Nahaja .(جهنملا)  artinya ”جهن
memperjelas, menempuh jalan atau jalan yang 
ditempuh oleh seseorang. Jadi kurilulum adalah 
rencana perjalanan yang akan ditempuh oleh 
lembaga pendidikan untuk merealisasikan tujuan-
tujuan pendidikan tertentu.Kurikulum pada jaman 
dahulu disebut Silabus. Silabus adalah gambaran 
pembelajaranyang dirancang untuk anak didik. 
Jadi kurikulum bahasa arab adalah jalan atau 
rencana pembelajaran yang akan ditempuh 
oleh lembaga pendidikan atau guru bahasa arab 
untuk membekali anak didik dengan kompetensi 
kebahasaan agar mampu berkomunikasi dengan 
bahasa arab dengan baik dan benar. 

b. Pengertian Implementasi Kurikulum Bahasa 
Arab sebagai bahasa kedua

Pengertian kurikulum bahasa arab sebagai 
bahasa kedua secara praktis adalah perencanaan 
pemebelajaran bahasa arab yang bertujuan untuk 
membekali anak didik beberapa keterampilan 
intelektual, emosional, dan psikomotorik agar 
anak didik mampu berkomunikasi dengan bahasa 
arab dengan memahami budayanya. 

c. Unsur-Unsur Kurikulum
Tyler dalam dalam Rusdi (1989:61) 

merumuskan unsur-unsur kurikulum dalam 
beberapa pertanyaan berikut:
a. Apa saja tujuan-tujuan pendidikan yang harus 

di realisasikan oleh lembaga pendidikan?
b. Apa saja pengalaman-pengalaman pendidikan 

yang harus diperkaya oleh lembaga pendidikan 
untuk meraih tujuan-tujuan pendidikan?

c. Bagaimana mengelola pengalaman-pengalaman 
pendidikan tersebut agar efektif?

d. Bagaimana mengukur tercapai atau tidaknya 
tujuan-tujuan pendidikan tersebut?

Dari empat rumusan pertanyaan yang 
dikemukakakn oleh Tyler dapat dipahami bahwa 
kurikulum meliputi empat unsur, yaitu;tujuan, isi 
atau materi, metode pembelajaran, dan evaluasi. 
Masing-masing dari empat unsur ini merupakan 
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KD, dan indikatornya.Mengembangkan 
materi dengan permainan bahasa dan 
mengajarkan bahasa sesuaiperkembangan 
jaman dengan modelpendekatan 
komunikasi. 

Konsep Evaluasi Bahasa Arab
a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah proses 
pengukuranuntuk mengetahui sejauh mana 
keberhasilan kurikulum.

Evaluasi itu merupakan proses 
identifikasi dan penanggulangan. Dengan 
evaluasi keunggulan dan kelemahan kurikulum 
bisa diketahui.Jadi evaluasi bahasa arab 
adalah serangkaian pertanyaan yang harus 
dijawab oleh anak didik untuk mengukur 
tingkat pemahamannya pada kompetensi 
kebahasa araban tertentu. 

b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi
Adapun fungsi evaluasi menurut Ali Al 

Khuli (2000:2), diantaranya sebagai berikut:
Mengukur Hasil
Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh 

guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
belajar anak didik dalam kompetensi 
tertentu.  

Mengukur Diri
Artinya guru bisa mengetahui sejauh 

mana efektifitas pengajaran yang telah 
ia laksanakan. Dan bagai murid dia bisa 
mengukur kemampuannya dalam memahami 
materi tertentu.

Uji Coba
Misalnya seorang guru ingin mengetahui 

mana antara dua metode yang paling efektif, 
maka dia melakukan percobaan masing-
masing terhadap masing-masing metode 
tersebut pada sekelompok anak didik baik 
sebelum pengajaran ataupun sesudahnya. 
Dari itulah dia bisa mengetahui mana metode 
yang paling efektif.

Sementara menurut Riyadl Arif 
(2009:198) fungsi evaluasi, diantaranya:
- Memperbaiki Kurikulum.
- Mengetahui tingkat keberhasilan 

rencana pendidikan pada masing-masing 
tingkatan.

- Memberikan informasi pada orang tua 
akan perkembangan anak didiknya 
selama mengikuti proses pendidikan.

Evaluasi  bertujuan untuk mengukur 
sejauh mana tujuan-tujuan yang sudah 
ditetapkan bisa dicapai. Artinya apakah 
tujuan itu berhasil atau gagal. Dari sini bisa 
diketahui faktor-faktor keberhasilan hingga 
bisa dipertahankan dan dikembangkan 
ataupun faktor-faktor kegagalan dan apakah 
suatu kurikulum bisa dipertahankan.

indikator ( sesuai dengan materi (تارشؤملا
e. Menentukan tema pembelajaran 

danpembahasan kosa kata bahasa arab 
dalam materi tersebut serta ada gambar 
sehingga pembelajaran menarik.

f. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan(  ةلئسألا

 sesuai dengan tema pembelajaran (ةيباعتسالا
untuk mengukur pemahaman anak 
didikterhadap materi yang telah 
diajarkan.

g. Pembahasan kaidah-kaidah nahwu 
shorrof(ةيدعاقلا ةجلاعملا) dengan contoh-contoh yang 
sederhana dan menarik.

h. Permainan kebahasaan ( dan ,(ةيوغللا باعلألا
i. Evaluasi( .(مكحلا رادصإ وأ ميوقتلا

Adapaun prinsip-prinsip umum pengajaran 
yang harus diperhatikan oleh guru sebagai berikut:

a. Meningkatkan motivasi belajar anak didik
b. Memperhatikan partisipasi anak didik 

dalam pengajaran
c. Memahami pola hubungan pengajaran 

secara menyeluruh
d. Memperbaiki arah belajar anak didik 

secara berkesinambungan
e. Mengevaluasi unsur-unsur pengajaran 

secara konperhensif
Oleh karena itu seorang guru dituntut 

mengusai empat kompetensi, yaitu:
a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik menuntut 
guru bahasa arab harus mampu 
memanajerial pembelajaran dengan 
baik, misalnya mengenali potensi dan 
kecenderungan masing-masing anak 
didik agar terjalin komunikasi yang 
baik, menguasai konsep dan praktek 
pembelajaran, memilah metodelogi 
pembelajaran yanginovatif dan efektif, 
memanfaatkan media dan teknologi 
pembelajaran dengan baik, melakukan 
evaluasi secara konperhensif.

b. Kompetensi Kepribadian
Kompetensi kepribadian diartikan 

bahwa guru bahasa arab harus menjadi 
teladan yang baik dalam bersikap dan 
berbahasa arab yang baik dan benar. 
Dengan arti lain dia sosok yang kompeten, 
kapabel, berwibawa, bijaksana, 
konsisten, cerdas, dan familier.

c. Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial adalahguru 

bahasa mampu berkomunikasi dengan 
komponen pendidikan, seperti seluruh 
personil sekolah dari kepala sekolah, 
sesama guru, karyawan, dan masyarakat.

d. Kompetensi Profesional
Sedangkan kompetensi profesional 

tercermin bahwa guru bahasa arab 
menguasaimateri pembelajaran bahasa 
arab dengan baik, bisa menentukan SK, 
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demikian seterusnya.
Reliability

Adapun yang dimaksud dengan 
reliabel apabila ujian dilakukan dua kali 
pada kelompok anak didik yang sama dan 
hasilnya tidak berubah. Dan apabila hasil 
ujian tersebut berubah maka tidak dikatakan 
reliabel.
Objektif

Adapun yang dimaksud objektif disini 
adalah tidak adanya pengaruhguru bahasa 
arab dalam memberikan penilaian ujian pada 
anak didik. Dengan kata lain, guru tersebut 
sportif, adil, dan bijaksana. 
Praktis 

Atinya evaluasi yang praktis tidak 
memakan banyak tenaga bagi guru bahasa 
arab baik dari sisi pelaksanaan maupun 
pengoreksiannya. Dengan arti lain evaluasi 
tersebut mudah dilaksanakan. 
Diskriminasi (Daya Pembeda)

Evaluasi yang baik dari segi penyusunan 
butir-butir soal bisa memberikan daya 
pembeda bagi anak didik yang memiliki 
kemampuan rata-rata dan anak didik yang 
terbelakang.

Unsur terakhir dari kurikulum adalah 
evaluasi. Evaluasi merupakan proses terus 
menerus dalam proses pengajaran bahasa 
arab. Evaluasi tidak hanya meliputi tingkat 
keberhasilan proses belajar anak didik, tapi 
ada evaluasi tujuan-tujuan-tujuan yang 
sudah di targetkan, materi yang sudah di 
ajarkan, metode yang telah pakai, dan 
bahkan pelaksanaan evaluasi itu sendiri harus 
di evaluasi.

Kendala Pembelajaran Bahasa Arab
Menurut Abdul Hadi dalam To’imah (1989) ada 

tiga kendala pengajaran bahasa arab di lingkungan 
non arab, seperti di Indonesia, yaitu: 

a. Minimnya tenaga kependidikan bahasa arab 
yang profesional.

b. Jarangnya materibahasa arab yang cocok 
bagi anak didik.

c. Minimnya metode dan media pembelajaran 
modern di bidang pengajaran bahasa arab.
Guru merupakan unsur penting dalam 

pendidikan. Guru bahasa arab yang memiliki 
kompetensi kebahasaan yang baik tentu akan 
memberikan dampak positif padaanak didik. Adapun 
tujuan pembelajaran bahasa bahasa arab adalah 
menjadikan anak didik terampil berbahasa arab 
dengan menguasai seluruh kompetensinya (maharatul 
istima’, kalam, qira’ah, dan kitabah). Dengan kata 
lain anak didik mampu mengungkapkan ide-ide, 
pemikiran, dan tujuan-tujuannya dengan komunikasi 
bahasa arab yang baik dan benar. 

Begitu pula buku ajar bahasa arab yang baik 
akan membantu mempermudah anak didik menguasai 
bahasa arab dengan kuat. Istilah bahasa arab yang kuat 

c. Macam-Macam Evaluasi
Formatif

Evaluasi formatif biasanya dilakukan 
oleh guru secara terus menerus selama 
proses belajar mengajar berlangsung, baik 
di dalam kelas ataupun di luar kelas. Seperti 
ulangan harian setelah satu pokok bahasan 
disampaikan. Dalam kaitannya dengan evaluasi 
formatif guru bahasa arab bisa membuat 
butir-butir soal, baik secara tulis maupun 
lisan. Yang terpenting dalam pembuatan 
butit-butir evaluasi ini guru bahasa arab bisa 
menyesuaikan antara kompetensi yang akan 
diujikan dengan alat ukurnya. Artinya bila 
kompetensinya ketrampilan berbicara, maka 
butir-butir soalnya meliputi test lisan seperti 
percakapan, pidato, dll. Dengan kata lain 
soal-soal evaluasi keterampilan berbicara 
tidak bisa memakaiteks tulis, demikian 
sebaliknya.Dan guru bahasa arab disini bisa 
melakukan evaluasi dengan wawancara 
dan observasi, dan sebaiknya tidak resmi 
agar anak didik tidak terbebani dan guru 
bisa mengindentifikasi kemampuan dan 
kekurangan kemampuan kebahasa araban 
anak didik lebih juah.
 Sumatif  

Sedangkan evaluasi sumatif biasanya 
dilakukan sekolah di akhir semester bersama 
dengan evaluasi seluruh materi pelajaran, 
misal tauhid, akhlak, dsb. Dan itu dilakukan 
secara serempak oleh seluruh sekolah. Di sini 
masing-masing gurumembuat butir-butir soal 
sesuai dengan materi atau mata pelajaran 
masing-masing . Sedangkan guru bahasa arab 
menyusun butir-butir soal sesuai dengan 
materi yang telah disampaikan selama satu 
semester. Ini dikenal dengan istilah ujian 
akhir semester (UAS).

d. Kritia-Kriteria Evaluasi Yang Baik
Baik ketika proses belajar mengajar 

berlangsung atau pada akhir semester, guru 
bahasa arab melaksanakan evaluasi untuk 
mengukur apakah tujuan pembelajaran 
yang tetah ditetapkan sebelumnya sudah 
berjalan efektif atau malah sebaliknya. 
Untuk mengetahui hal tersebut biasanya guru 
bahasa arab menyusun butir-butir soalujian 
 Menurut Rusdi A.T (1989: 247) evaluasi .(ةلئسألا دونب)
yang baik memiliki kriteria sebagai berikut:
Valid 

Valid adalah kesesuaian antara alat 
ukur dengan objek yang diukur. Misal untuk 
mengetahui keterampilan berbicara anak 
didik, maka jenis ujiannya memakai tipe 
test yang sesuai, misalnya apakah anak 
didik sudah berbicara dengan lancar dan 
fasih. Evaluasi menulis apakah anak didik 
bisa menulis dengan baik dari kanan ke kiri, 
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dipahami hanya sebatas bahasa agama 
maka ruang lingkupnya hanya sebatas 
pada kegiatan dan rutinitas keagamaan. 
Disamping itu bahasa arab diasumsikan 
sulit dipelajari.Adapun asumsi bahasa 
arab sulit dipelajari menurut analisis 
penulis terletak pada pembelajaran tata 
bahasanya. 

Selanjutnya kita melihat realitas 
umat Islam yang terpecah belah akhir-
akhir ini, baik itu karna faktor internal 
maupun ekternal. Maka posisi bahasa 
arab sebagai bahasa pemersatu barisan 
umat Islam dari ujung Barat hingga Timur 
yang akan menjadikan Islam kuat dan 
berdaulat di hadapan dunia. 

Oleh karena itu maka tugas kita 
(guru bahasa arab) untuk mengembalikan 
kemulyaan dan kedaulatan bahasa 
arab. Dan kewajiban kita meluruskan 
pemahaman-pemahaman yang salah 
tentang bahasa arab sebagaimana yang 
telah disebutkan di awal. Tugas guru 
bahasa arab adalah menyederhanakan 
pembelajaran tata bahasa arab dengan 
materi-materi pembelajaran dan contoh-
contoh yang menarik. Guru bahasa 
arab harus bisa memotivasi anak didik 
akan pentingnya belajar bahasa arab. 
Bahasa arab bukan hanya sebatas bahasa 
agama, tapi bahasa arab adalah bahasa 
agama sekaligus bahasa komunikasi yang 
memiliki orientasi Dunia-Akhirat. Bahasa 
arab adalah bahasa komunikasi Vertikal 
(ketuhanan) dan bahasa Horizontal 
(sosial) yang akan mengarahkan kita 
menjadi pribadi yang sempurna (insan 
kamil) dan berimtaq (beriman dan 
bertaqwa).

b. Minimnya Teladan Kebahasaan (ةيوغللا ةوسألا ةلق)
Teladan kebahasaan memiliki 

hubungan erat dengan lingkungan 
kebahasaan. Hanya saja titik berat 
teladan kebahasaaan terletak pada 
sosok guru bahasa arab sebagai teladan 
kebahasaan.Artinya guru bahasa arab 
adalah tenaga profesional yang memiliki 
bahasa yang kuat dan menjadikan bahasa 
arab sebagai bagian dari hidupnya. 
Sedemikian pentingnya posisi guru 
sebagai teladan bahasa maka diharapkan 
adanya persiapan dan pengembangan 
kualitas dan kuantititas guru agar 
guru-guru tersebut menjadi teladan 
kebahasaan yang profesional. Ini sesuai 
dengan ungkapan yang dikatakan ahli 
bahasa “pengajaran bahasa tidak hanya 
tugas seorang guru (guru mata pelajaran 
bahasa arab) saja, namun tugas seluruh 
guru”. Artinya akan menjadi sia-sia guru 

merupakan bahasa arab fusha yang mencerminkan 
budaya arab. Artinya, banyak kita temui di lapangan 
bahasa arab anak didik bahkan guru bahasa arab yang 
tidak baku, seperti kata-kata atau ungkapan yang 
jarang bahkan sama sekali tidak dipakai oleh penutur 
asli. Sepintas hal itu hal wajar, karena bahasa arab 
bukan bahasa ibu, tapi hal itu merupakan masalah 
serius dan harus dikoreksi sedini mungkin agar tidak 
terjadi kebiasaan menggunakan bahasa arab yang 
tidak baku. Di samping itu meskipun ada buku bahasa 
arab, di tinjau dari segi bahasanya, isi materinya, 
dan istilah-istilahnya tidak mencerminkan bahasa 
arab sebagai alat komunikasi sosial yang di butuhkan 
anak didik di masyarakat. Pada akhirnya kita tidak 
heran bila ada istilah bahasa arab ala Indonesia, baik 
itu karena adanya pengaruh bahasa ibu (  atau faktor (ـمألا ةغللاب رثأتلا
bahan ajar yang tidak sesuai dengan tugas bahasa 
sebagai alat komunikasi sosial.

Orientasi pembelajaran bahasa arab modern 
adalah pendekatan komunikasi. Artinya anak didik 
diharapkan mampu berkomunikasi dengan bahasa 
arab yang baik. Seiring dengan perkembangan 
teknologi yang sangat pesat, seperti handphone dan 
internet yang mencakup jejaring sosial (facebook, 
twitter dll), maka kebutuhan komunikasi dengan 
dunia luar sangat diperlukan. Untuk merealisasikan 
tujuan komunikasi itu guru bahasa arab dituntut agar 
bisa melakukan inovasi metode pembelajaran agar 
anak didik memahami materi dan keterampilan yang 
diajarkan dipahami dengan baik. 

Secara definitif para ahli mengartikan metode 
pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam 
menyampaikan materi pemebelajaran. Di Indonesia 
banyak guru bahasa arab yang mengajarkan bahasa 
arab menggunakan metode qawa’id terjemah. Tentu 
metode ini menjadi penghambat terhadap tugas 
bahasa sebagai komunikasi di tengah masyarakat.
Adalah salah seorang guru mengatakan dirinya sebagai 
guru bahasa arab, sementara dia menagajarkan 
pengetahuan bahasa(Qawa’id). Karena Qawa’id pada 
dasarnya adalah media bukan tujuan, qowa;id adalah 
pengetahuan bahasa, bukan bahasa itu sendiri. 
Mengajarkan bahasa arab adalah mengajarkan bahasa 
sesuai fungsinya dalam kehidupan sebagai media 
komunikasi.

Di samping itumenurut pengamatan dan 
pengalaman penulis ada beberapa kendala yang 
menghambat pembelajaran bahasa arab, yaitu:

a. Rendahnya Motivasi Belajar Bahasa 
Arab

Sebagaimana kita ketahui bersama 
bahwasanya motivasi belajar bahasa arab 
anak didik Indonesia sangat rendah bila 
dibandingkan dengan motivasi belajar 
bahasa-bahasa asing lainnya. Hal ini 
disebabkan adanya cara pandang yang 
salah terhadap bahasa arab itu sendiri, 
yaitu bahasa arab hanya sebatas bahasa 
agama yang cenderung dianggap bahasa 
kampungan. Tentunya bila bahasa arab 
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Segala sesuatu butuh pada 
persiapan yang matang. Begitu pula guru 
bahasa arab harus dipersiapkan dengan 
baik. Artinya tugas mengajar bahasa arab 
tidak boleh diberikan kepada tenaga 
yang tidak profesional. Oleh karean itu, 
agar didapatkan output (lulusan) yang 
berkualitas maka harus ada tenaga yang 
profesional. Tenaga profesional tidak 
dihasilkan secara spontan, namun harus 
dipersiapkan sebelumnya.

Artinya sebelum guru bahasa arab 
diterjunkan ke lapangan pendidikan 
mereka butuh pada pelatihan 
untuk mengembangkan potensi dan 
kompetensikebahasaan yang mencakup 
kompetensi pedagogik, sosial, 
kepribadian, dan profesional.Pelatihan 
tersebut bisa dilakukan oleh program-
program pemerintah atauditempuh 
dengan pendelegasian calon guru bahasa 
arab pada lembaga-lembaga bahasa 
terpercaya, baik di dalam maupun 
luar negeri. Dan bisa juga dilakukan 
dengan menghadirkan tenaga ahli 
dengan mengadakan seminar, konfrensi, 
workshop, dll.

b. Rekrutmen Guru Bahasa ArabSecara 
Selektif, Objektif, Dan Sportif

Termasuk manajemen 
pembelajaran bahasa yang baik bila 
dalam proses rekrutmen guru bahasa 
arab dilakukan ketat. Artinya lembaga 
pendidikan yang maju tidak bisa terlepas 
dari matangnya kompetensi yang dimiliki 
masing-masing guru. Masing-masing 
sekolah memiliki standart yang berbeda-
beda dalam proses rekrutmen guru. 
Hanya saja demi kemaslahatan masa 
depan pendidikan diharapkan rekrutmen 
guru tersebut dilakukan dengan selektif, 
objektif, dan sportif. 

Rekrutmen guru bahasa arab secara 
selektif adalah rekrutmen yang sesuai 
dengan kompetensi. Contohnya guru 
tersebut memiliki kompetensidankualitas 
yang mumpuni dan guru tersebut 
merupakan lulusan jurusan pendidikan 
bahasa arab yang dibuktikan dengan 
adanya ijasah yang diakui pemerintah. 
Adapun yang dimaksud dengan 
rekrutmen guru secara objektif dan 
sportif adalah tidak adanya faktor-faktor 
atau tendensi-tendensi tertentu dalam 
proses rekrutmen tersebut. Misalnya kita 
menerima calon guru karena kebutuhan 
pendidikan dan memang dia layak dan 
mempunyai kualitas. Bukan karena 
karena calon guru tersebut orang dekat 
kita, cantik, ganteng, dan menyogok 

bahasa arab berkoar-koar dengan dan 
tentang bahasa arab di kelas, sementara 
setelah anak didik keluar dari kelas guru 
lain tidak menjadi teladan bahasa arab 
yang baik.

 
c. Maraknya Kampanye Westrenisasi (بارغتسالا ةوعد)

Bahasa arab dan pengajarannya 
telah melewati perjalanan panjang 
dengan berbagai kendala dan 
keterbatasannya. Menurut ahli bahasa 
arab Ali Al Hadidi orang non Islam (kafir) 
tidak suka umat Islam bersatu, bahkan 
mereka benci bila Islam jaya seperti 
pada jaman Abbasiyah. Berbagai usaha 
telah dilakukan oleh orang kafir untuk 
memerangi Islam baik melalui politik, 
ekonomi, media informasi dll. Namun 
usaha-usaha itu menemui kegagalan. 
Maka dari itu orang kafir mencoba satu 
model pendekatan untuk menghancurkan 
Islam, yaitumenghancurkan bahasa arab 
melalui kampanye kebarat-baratan 
melalui bahasa inggris. 

Hal tersebut di atas bisa kita 
lihat pendirian berbagai lembaga 
kebahasaan di beberapa negara baik 
Islam maupun negara yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam seperti 
Indonesia dan Malaysia. Di beberapa 
negara tersebutterdapt banyak pusat 
kajian bahasa Inggris, lembaga kursus 
bahasa Inggris dll. Dan bahkan tidak 
jarang kita melihat guru-guru bahasa 
Inggris, Mandarin yang ditugaskan oleh 
negara masing-masingke Negara-negara 
di atas untuk mensukseskan program 
westrenisasi tersebut dengan berbagai 
motif, baik itu ekonomi maupun politik.

Di sadari atau tidak, di akui 
atau tidak di akui, fenomena di atas 
menimbulkan keprihatinan yang 
mendalam pada kondisi generasi penerus 
bangsa yang melupakan bahasa nenek 
moyang dan agamanya, merubahkan 
pandangan mereka menjadi alergi dan 
minat belajarbahasa arab rendah.Dan 
akhirnya meraka mendewakan bahasa-
bahasa asing lainnya. 

Oleh karena itu marilah kita 
(guru bahasa arab) belajar bahasa arab 
dan mengajarkannya pada generasi 
penerus, menjaga dan memeliharanya 
dengan sebaik-baiknya agar kita tidak 
kehilangan identitas kita di tengah-
tengah masyarakat modern.

Solusi Problematika Pembelajaran Bahasa 
Arab

a. Mempersiapkan Calon Guru Bahasa 
Arab (تتتتتتتت تتتتتتت تتتتت تتتتت تتتتت)
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masing kelas. Bentuk hadiahnya bisa 
berupa buku-buku pembelajaran bahasa 
arab, piagam atau uang tunai. Sedangkan 
pemberian hadiahnya diilakukan secara 
resmi, misalnya pada acara Haflatul 
Imtihan (ناحتمالا ةلفح) yang dihadiri oleh oleh seluruh 
personil sekolah, para orang tua anak 
didik, dan masyarakat umum.

e. Studi Banding Bahasa (ةنراقملا ةساردلا)
Studi banding bahasa adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
lembaga bahasa tertentu ke lembaga 
bahasa yang lebih maju. Maksud dan 
tujuan studi banding itu sendiri adalah 
untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
Suatu lembaga pendidikan tidak akan 
maju bila menutup diri dari dunia luar. 
Dengan diadakannya studi banding 
kita bisa belajar, membandingan, dan 
mengadopsipenerapan pembelajaran 
bahasa di lembaga tersebut, 
msalnya;konsep dan penerapan 
manajemen anak didik, guru, kurikulum, 
evaluasi, dan strategi-strategi 
pembelajaran bahasa yang baik. Itu 
artinya studi banding merupakan wahana 
pembelajaran dan evaluasi untuk 
meningkatkan mutu pendidikan kita para 
tarap yang lebih baik.

KESIMPULAN
Akhirnya pada Allah Swt, semata kita 

memohon  taufiq dan  hidayah semoga pengajaran 
Bahasa Arab-khususnya di Tanah Air Indonesia-
sesuai dengan harapan. Uraian tentang manajemen 
pembelajaran bahasa arab-dari awal hingga akhir-
bisa disederhanakansebagai berikut:

a. Kesuksesan lembaga pendidikan bahasa 
arab tidak bisa lepas dari sinergi antara 
konsep dan pelaksanaan manajeman 
bahasa arab yang baik. Artinya guru 
bahasa arab harus memahami konsep 
manajemen pembelajaran bahasa 
arab dengan baik agar pelaksanaan 
tujuan-tujuan pendidikan yang telah 
direncanakan sebelumnya bisa dicapai 
secara efektif dan efisien sesuai dengan 
prinsip-prinsip yang baku. Dan guru 
bahasa arab yang baik memiliki sifat 
ikhlas dan dedikasi yang tinggi pada 
profesinya. 

b. Guru bahasa arab harus memiliki 
kompetensi yang mencakup kemampuan 
memahami prinsip-prinsip pendidikan 
bahasa arab,mengelola proses 
belajar mengajar bahsa arab secara 
konperhensif, menjadi pribadi yang arif 
danbijaksana serta teladan yang baik 
bagi anak didik (teladan dalam bersikap 
dan teladan dalam berbahasa yang 

kita.Tentunya ketidakobjektifan dalam 
rekrutmen guru berakibat buruk pada 
perkembangan pendidikan pada tahap 
selanjutnya.

Proses rekrutmen guru itu sendiri 
bisa dilakukan seperti model rekrutmen 
cpns yang dilakukan pemerintah. Misal 
harus memenuhi sarat-sarat seperti 
surat lamaran dengan berbahasa arab, 
pas photo, dan ijasah dengan standart 
minimal  indek prestasi kumilatif (IPK), 
serta mengikuti ujian dengan tulis dan 
lisan.

c. Menciptakan Lingkungan Kebahasaan (ةئيبلا نيوكت 

(ةيوغللا
Lingkungan kebahasaan ada dua. 

Pertama lingkungan bahasa asli (ةيلصألا ةيوغللا ةئيبلا ) dan 
lingkungan bahasa buatan (ةعنطصملا ةيوغللا ةئيبلا). Lingkungan 
bahasa asli yaitu negara-negara Arab. 
Sedangkan lingkungan bahasa buatan 
adalah lingkungan kebahasaan yang kita 
buat dan di lingkungan itulah kita belajar 
dan memperaktekkan bahasa arab dan 
menjadikan bahasa arab tersebut sebagai 
bahasa aktifitas sehari-hari. Lingkungan 
kebahasaan (Area Language) memilki 
peranan penting dalam membiasakan, 
melatih, dan mengasah kebahasaan. 

Di Indonesia ada beberapa lembaga 
bahasa arab yang aktifitas pembelajaran 
dan kesehariannya menggunakan bahasa 
arab sebagai alat komunikasi. Seperti di 
Lipia Jakarta, pondok pesantren Gontor 
Ponorogo, pondok pesantren Al-Amien 
Parenduan Sumenep Madura, pondok 
pesantren Darul Lughah Bangil Pasuruan 
dll. Namun jumlah lembaga-lembaga 
bahasa tersebut masih dalam kategori 
minim.

Oleh karena itu dalam kontek 
pemahaman lingkungan kebahasaan 
ini tugas kita (guru bahasa arab) 
menciptakan lingkungan kebahasaan 
baik itu di sekolah maupun masyarakat. 
Bersama cita-cita mulia dan agar bahasa 
arab bisa dibumikan di Indonesia marilah 
kita perbanyak lingkungan kebahasaan 
sebagai media praktek, pengasahan, 
pembiasaan, dan pemeliharaan serta 
pengembangan bahasa arab itu sendiri.    

d. Pemberian Hadiah (ايادهلا ءاطعإ)
Pemberian hadiah dimaksudkan 

agar anak didik termotivasi belajar 
bahasa arab. Dengan adanya pemberian 
hadiah anak didik akan saling berlomba 
untuk menjadi yang terbaik. Hanya saja 
ada kriteria bagi mereka yang berprestasi. 
Misal pemberian hadiah diberikan pada 
tiga atau limaanak didik terbaik pada 
ujian akhir semester (UAS) pada masing-
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baik dan benar), mampu bekerja sama 
denganrekan seprofesi dan masyarakat 
luas demi mewujudkan tujuan-tujuan 
pendidikan, dan menguasaimateri bahasa 
arab beserta seluruh kompetensinya, 
memiliki kemampuan mengembangkan 
bahan ajarnya dan mengajarkan bahasa 
arab pada anak didiksesuai tugas dan 
fungsinya, yaitu alat komunikasi.

c. Pendidikan bahasa arab yang sukses 
mencerminkan keseimbangan antara 
konsep dan implementasi kurikulum yang 
terencana, terorganisir dengan seluruh 
elemen pendidikan dan masyarakat 
secara harmonis,dan di evaluasi secara 
berkesinambungan.

.)1984:بتكلا ملاع :رصم ( ةيميلعتلا ةرادإلا ،يسرم رينم دمح

.)2000 :عيزوتلاو رشنلاو ةفاقثلا راد :ةرهاقلا( ،ةيمالسإلا ةيبرتلاو ةيبرعلا ةغللا ميلعت ،نالسر ىفطصمو رطاخ يدشر دومحم
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ABSTRACT: Homeschooling sebagai salah satu jalur pendidikan yang diakui secara yuridis, akhir-
akhir ini semakin digemari di Indonesia. Namun sayang, belum ada kurikulum islami yang dapat 
dijadikan pedoman dasar bagi para penyelenggara homeschooling keluarga Muslim. Untuk itu, 
penelitian ini berusaha merumuskan kurikulum tersebut untuk usia setingkat Sekolah Dasar. Dengan 
menggunakan metode penelitian dan pengembangan, kurikulum didesain berdasarkan komponen 
tujuan, isi kurikulum, metode, dan evaluasi. Hasilnya, didapat bahwa tujuan homeschooling islami 
adalah mengembangkan kepribadian anak secara seimbang menuju Muslim yang sempurna (insan 
kamil), sehingga ia memiliki kesadaran dan mampu dalam memikul tanggungjawab agama ketika 
memasuki usia bāligh. Isi kurikulum mencakup akidah, fikih, akhlak, al-Qur’an, hadits, kisah, 
matematika, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, pengetahuan bahasa, kewarganegaraan, 
pendidikan jasmani, kemandirian diri, dan keterampilan adaptasi. Metode yang digunakan dapat 
berasal dari inisiatif sendiri maupun inisiatif orang tua. Dan evaluasi menggunakan observasi, 
penilaian diri, penilaian orang lain, tes, unjuk kerja, dan portofolio.

KEYWORDS: Kurikulum, Homeschooling Islami, Pendidikan Islam, R&D.

PENDAHULUAN
Di Indonesia, ada tiga jalur pendidikan yang 

diakui oleh pemerintah sebagaimana yang termaktub 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, yaitu jalur pendidikan 
formal, jalur pendidikan nonformal, dan jalur 
pendidikan informal. Pendidikan formal adalah proses 
pendidikan yang berjalan secara terstruktur dan 
berjenjang dari mulai pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan non 
formal adalah proses pendidikan yang berjalan di luar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang. Dan pendidikan informal 
adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Dengan demikian, ketiga jalur pendidikan 
tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk 
dapat diselenggarakan, dikembangkan, dan setiap 
orang bebas memilih yang ia sukai dari ketiga jalur 
pendidikan itu. Masing-masing memiliki kedudukan 
yang sama dalam sistem pendidikan nasional. 

Salah satu jalur pendidikan yang sedang 
digemari saat ini adalah pendidikan informal, yakni 
homeschooling. Secara historis, homeschooling 
merupakan model pendidikan yang berkembang 

di Amerika sebagai antitesa dari penyelenggaraan 
pendidikan formal atau massal. 

Homeschooling sendiri adalah model pendidikan 
dimana sebuah keluarga memilih untuk bertanggung 
jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya dan 
mendidik anaknya dengan menggunakan rumah 
sebagai basis pendidikannya. Orangtua bertanggung 
jawab secara aktif atas proses pendidikan yang 
diberikan pada anaknya. Yang dimaksud “bertanggung 
jawab secara aktif” di sini adalah keterlibatan penuh 
orangtua pada proses penyelenggaraan pendidikan, 
mulai dalam penentuan arah dan tujuan pendidikan, 
nilai-nilai yang ingin dikembangkan, kecerdasan dan 
keterampilan yang hendak diraih, kurikulum dan 
materi pembelajaran hingga metode belajar serta 
praktik belajar keseharian anak. (Sumardiono, 2007)

Sebagai pendidikan keluarga, menurut 
Sumardiono, istilah homeschooling melekat pada 
keluarga, bukan pada lembaga tertentu. Sebab, jika 
melekat pada lembaga, sebutannya adalah sekolah, 
akademi, kursus, bimbingan belajar, pusat kegiatan 
belajar masyarakat, atau sebutan-sebutan lainnya 
yang sesuai.( Sumardiono)

Berdasarkan data yang diperoleh dari 
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KERANGKA TEORI

Dalam pemakaiannya sehari-hari istilah 
kurikulum digunakan untuk pengertian: pertama, 
sederet mata pelajaran pada suatu jenjang 
pendidikan; kedua, silabus; ketiga, program 
pendidikan. Menurut Ahmad Tafsir, pengertian yang 
ketiga inilah yang dimaksud dalam Ilmu Pendidikan. 
(Tafsir, 2008) Penelitian ini menggunakan pengertian 
kurikulum yang ketiga ini.

Menurut Hasan Langgulung, ada empat unsur 
utama kurikulum, yaitu: (1) Tujuan yang ingin dicapai 
oleh pendidikan, (2) Pengetahuan dan informasi, 
data, aktivitas, dan pengalaman yang membentuk 
kurikulum itu, (3) Metode atau cara mengajar yang 
digunakan untuk mengajarkan dan mendorong 
anak belajar serta membawa mereka ke arah yang 
dikehendaki oleh kurikulum, dan (4) Cara penilaian 
yang digunakan dalam mengukur dan menilai 
kurikulum serta hasil pembelajaran pendidikan yang 
dirancang dalam kurikulum. (Langgulung, 2004)

Berdasarkan unsur kurikulum tersebut, 
kurikulum homeschooling yang akan dirumuskan 
dalam penelitian ini difokuskan pada empat 
komponen, yaitu tujuan, isi kurikulum, metode, dan 
evaluasi.

1. TUJUAN 

Menurut al-Hāzimī, apa yang harus 
dicapai dalam pendidikan Islam meliputi 
pembinaan keilmuwan, pembinaan akidah, 
pembinaan ibadah, pembinaan akhlak, 
pembinaan keahlian, dan pembinaan jasmani. 
(al-Hāzimī, 2000)

Senada dengan al-Hāzimī, menurut 
al-Qardhawi, tujuan pendidikan Islam ialah 
pendidikan manusia seutuhnya, akal dan 
hati, rohani dan jasmaninya, serta akhlak 
dan keterampilannya. Tujuan tersebut akan 
menyiapkan manusia untuk hidup dalam 
kondisi damai maupun perang, dan menyiapkan 
manusia untuk menghadapi berbagai kondisi 
masyarakat, baik dan buruknya. (al-Qardhawi, 
1980)

2. ISI KURIKULUM 

Menurut al-Abrasyī, sebagaimana dikutip 
oleh Ahmad Tafsir, bahwa dalam merencanakan 
isi kurikulum bagi pendidikan Islam, seharusnya 
mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut: 
(Tafsir, 2001)
a. Harus ada mata pelajaran yang ditujukan 

mendidik rohani atau hati. Ini berarti 
perlu diberikan mata pelajaran akidah;

b. Mata pelajaran harus ada yang berisi 
tuntunan cara hidup, yaitu ilmu fikih dan 
ilmu akhlak;

c. Mata pelajaran yang diberikan hendaknya 
mengandung kelezatan ilmiah, yaitu 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud), tercatat ada 11.000 anak usia 
sekolah yang memilih homeschooling atau metode 
belajar di rumah daripada berada di sekolah formal 
seperti anak pada umumnya. (http://pendis.
kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=7210#.
VrLUmqulbIU, 2016) Munculnya homeschooling ini 
dapat dikategorikan dalam tiga konteks. Pertama, 
homeschooling tumbuh di kalangan keluarga intelek 
yang memahami falsafah pendidikan. Umumnya, 
mereka memilih homeschooling sebagai jawaban atas 
sulitnya memperbaiki berbagai kelemahan pendidikan 
formal. Kedua, homeschooling tumbuh di kalangan 
keluarga miskin yang kesulitan mengakses pendidikan 
formal yang cukup mahal. Ketiga, homeschooling 
tumbuh di kalangan keluarga yang anaknya memiliki 
aktivitas padat dan sering berbenturan dengan jam 
sekolah formal. Hal ini biasa terjadi pada artis, atlet, 
penyanyi dan yang sejenisnya. (Muhtadi, 2008)

Homeschooling sebagai model pendidikan yang 
berbasis keluarga sejatinya memiliki kedudukan yang 
sangat penting, karena keluarga adalah institusi 
pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga 
juga diakui sebagai unit terkecil masyarakat yang 
menjadi basis pertama dan terakhir dalam sistem 
pembangunan bangsa. Menurut Khalid Ahmad asy-
Syantut, karakter sosial anak terbentuk di rumah. 
Karakter sosial ini melekat erat pada diri anak 
sepanjang hidup sehingga menjadi suatu kepribadian 
yang kokoh. Skiner berpendapat, “kebanyakan 
penyakit moral, seperti egois, nakal, kehilangan 
kepercayaan diri, acuh tak acuh, iri, bohong, bakteri 
penyebab sebenarnya menyebar dari rumah dan 
sangat sulit bagi lembaga pendidikan dan masyarakat 
untuk mengubahnya.” (asy-Syantut, 2005)

Latar belakang tersebut menjadi pertanda 
bahwa homeschooling sebagai pendidikan informal 
perlu mendapat perhatian yang tak kalah pentingnya 
dengan pendidikan formal. Tapi sayangnya, 
sementara ini belum ada petunjuk baku dalam bentuk 
kurikulum yang dapat dijadikan acuan dasar bagi 
penyelenggaraan homeschooling yang ideal. Karena 
itulah kurikulum homeschooling menjadi penting 
untuk dirumuskan, khususnya yang berciri khas Islam.

Rumusan kurikulum yang dikembangkan 
dibatasi hanya pada bidang keilmuan yang sifatnya 
sangat prinsip (fardhu ‘ain) dalam pandangan Islam, 
sebagai persiapan anak memasuki usia bāligh, 
khususnya untuk usia anak yang setingkat Sekolah 
Dasar. Sebab, ciri khas homeschooling terletak pada 
kegiatan belajar secara mandiri, sehingga satu 
keluarga dengan keluarga yang lain dapat sangat 
berbeda dalam menerapkan dan mengembangkan 
kurikulumnya. Hal itu tergantung pada minat 
dan bakat anak, serta arahan dari orang tua yang 
didasarkan pada nilai/prinsip yang diegang oleh 
masing-masing keluarga.
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maka jenis-jenis ilmu yang diajarkannya pun 
sama di seluruh belahan dunia, sekalipun 
dinamis sesuai dengan perkembangan psikologis 
dan pemikirannya. Sementara kategori ilmu 
fardhu ‘ain yang kedua (duniawi) sifatnya 
dinamis dapat berkembang seiring dengan 
berkembangnya kebutuhan manusia, ditujukan 
untuk membentuk watak mandiri, profesional, 
dan tidak bergantung pada orang lain.

3. METODE

Tafsir menawarkan metode internalisasi 
untuk pembelajaran agama dan akhlak. Metode 
internalisasi ini mencakup peneladanan, 
pembiasaan dan pemotivasian. (Ahmad Tafsir) 
Selain pembelajaran agama dan akhlak, 
metode pembelajaran dapat diturunkan dari 
rumusan tujuan yang berasal dari UNESCO 
(knowing-doing-being). Dengan tujuan yang 
jelas, ketiga tujuan tersebut akan mudah 
menentukan proses pembelajarannya (selain 
pembelajaran mengenai nilai). Misalnya, anak 
diajarkan untuk mengetahui menghitung luas 
bidang (knowing); kemudian anak dibawa ke 
alam nyata untuk menyaksikan luas bidang dan 
mengukurnya secara nyata (doing); ketika anak 
sudah mampu mengukur luas bidang secara 
langsung, maka secara otomatis setiap kali ia 
hendak mengetahui luas ia akan menggunakan 
pengetahuannya itu (being). (Ibid)

Evaluasi
Menurut Tafsir, pada hakikatnya evaluasi 

lebih berkaitan langsung dengan tujuan awal 
yang telah dirumuskan. (Ahmad Tafsir) Konsep 
utama dalam evaluasi adalah harus terus-
menerus dan menyeluruh. Terus-menerus 
dilakukan dalam bentuk menyelenggarkaan tes 
secara rutin dan berkala; menyeluruh dilakukan 
dengan menyelenggarakan pengetesan kepada 
seluruh aspek. (Tafsir, 2007)

Agar evaluasi dapat menghasilkan 
tindakan untuk meningkatkan hasil belajar, 
maka evaluasi itu harus dapat menghasilkan 
informasi sebanyak mungkin yang relevan 
dengan pembelajaran. Dalam hal ini, metode 
evaluasi kurikulum 2013 dapat digunakan. 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil 
Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar 
dan Pendidikan Menengah, menyebutkan 
bahwa untuk mendapatkan evaluasi yang 
akurat menggunakan penilaian autentik dan 
non-autentik. Penilaian autentik adalah 
pendekatan yang utama dalam evaluasi hasil 
belajar. Penilaian autentik ini dianggap lebih 
mampu memberikan informasi kemampuan 
peserta didik secara holistik dan valid. 
Penilaian autentik yang dimaksud adalah 
bentuk penilaian yang menghendaki peserta 

memenuhi rasa ingin tahu anak;
d. Mata pelajaran yang diberikan harus 

bermanfaat secara praktis bagi kehidupan. 
Dengan kata lain, ilmu itu harus terpakai;

e. Mata pelajaran yang diberikan berguna 
dalam mempelajari ilmu lain. Yang 
dimaksud ialah ilmu alat seperti bahasa 
dan semua cabangnya.

Berdasarkan hadits Nabi saw. yang 
menyatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib 
bagi setiap Muslim, (asy-Syāmilah, 1984) Imam 
al-Ghazālī memilah ilmu yang wajib dipelajari 
berdasarkan hukum fardhu ‘ain dan fardhu 
kifāyah. Ilmu fardhu ‘ain, menurutnya adalah 
ilmu-ilmu yang harus diketahui oleh setiap 
Muslim terkait dengan kewajiban dan larangan 
agama (kewajiban individu), sedangkan 
ilmu fardhu kifāyah adalah ilmu-ilmu yang 
wajib dikuasai oleh suatu masyarakat secara 
keseluruhan dan tidak mengikat bagi tiap 
individu (kewajiban kelompok). Ilmu fardhu 
kifāyah ini dibagi lagi menjadi kelompok 
ilmu agama dan kelompok ilmu non-agama. 
Kelompok ilmu agama diambil dari dan berkisar 
tentang wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah, 
dan kelompok ilmu yang non-agama diperoleh 
melalui nalar, pengalaman/percobaan, dan 
konsensus. (Arif, 2013)

Berbeda dengan al-Ghazālī, al-Qardhāwī 
membagi dua kategori ilmu fardhu ‘ain, yaitu 
kategori ilmu-ilmu agama dan kategori ilmu-
ilmu keduniaan. Ia mendefinisikan ilmu  fardhu 
‘ain sebagai kewajiban mendesak seorang 
Muslim yang harus dilakukan untuk kehidupan 
agama dan dunianya. Kebutuhan mendesak 
seorang Muslim dalam kehidupan agamanya 
adalah batas minimal pengetahuan yang 
harus dimiliki untuk mengetahui dasar-dasar 
akidahnya, dapat meluruskan dasar-dasar 
ibadahnya, dapat mengendalikan perilakunya, 
dan mengetahui batas-batas hukum Allah 
mengenai halal dan haram dalam kehidupan 
keseharian. Sedangkan kebutuhan mendesak 
seseorang bagi kehidupan dunianya adalah 
batas minimal pengetahuan yang harus dimiliki 
untuk kepentingan hidupnya di dunia, dan 
hal ini akan berbeda antara satu lingkungan 
dengan lingkungan lainnya, dan juga berbeda 
antara satu fase waktu dengan waktu lainnya. 
Misalnya kemampuan baca-tulis dengan bahasa 
nasionalnya dan kemampuan menguasai dasar-
dasar komputer bagi kehidupan manusia 
modern. (al-Qardhāwī, 2001)

Melihat karakter ilmu-ilmu fardhu ‘ain 
yang demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam 
menginginkan pendidikan tingkat dasar dapat 
membentuk karakter seseorang, baik karakter 
sikap beragama maupun dalam hal menghadapi 
kehidupan sehari-hari. Kategori ilmu fardhu 
‘ain yang pertama (agama) sifatnya universal, 
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di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
yaitu dilaksanakan oleh Yohana Solihati Gustina, 
Yufita Ibrahim, Ully Pitaloka, dan Nur Jalaluddin 
Latif. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kurikulum homeschooling yang 
diterapkan oleh masing-masing keluarga

Yohana 
Solihati 
Gustina

Yufita 
Ibrahim

Ully 
Pitaloka

Nur 
Jalaluddin 

Latif
Tujuan P a h a m Hafal al-

Q u r ’ a n 
usia 10 
tahun

I s i 1. 1. 1. Baca-
tulis

2. 

1. Baca 
tulis 
(Arab-
Latin)

2. A l -
Metode 1. 1. 1. 1. 

1. 1. 1. 

Hal yang patut menjadi perhatian dari 
keempat penyelenggara tersebut adalah tidak 
dimasukkannya isi kurikulum secara komprehensif 
terkait dengan ilmu-ilmu fardhu ‘ain yang 
harusnya dikuasai anak pada tingkat dasar. Paling 
tidak ada dua asumsi untuk hal ini: pertama, 
orang tua belum memiliki konsep yang utuh 
mengenai konsep Islam dan pendidikan Islam, 
khususnya bagi penyelenggara homeschooling 
tunggal. Sebab, keberhasilan pendidikan model 
homeschooling sangat tergantung pada kualitas 
keilmuan, pemahaman keislaman, keshalihan, 
dan kemampuan orang tua dalam mendesain 
program pembelajaran; kedua, orang tua 
cenderung mengikuti kemauan/ minat anak 
dalam proses pembelajarannya. Biasanya hal 
ini dilakukan karena meyakini bahwa belajar itu 
harus dalam keadaan fun.

2. DESAIN MODEL

A. TUJUAN

Homeschooling sebagai sebuah 
model pendidikan pilihan yang telah diakui 
dalam sistem pendidikan nasional, tentu 
penyelenggaraannya tidak terlepas dari 
tujuan umum pendidikan nasional, yaitu 
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.

Secara umum, pendidikan islam pada 
tingkat dasar diarahkan untuk menyiapkan 
anak memasuki fase ‘āqil dan bāligh secara 
bersamaan. Fase ‘āqil yang dimaksud 
adalah kondisi tercapainya kedewasaan 
psikologis yang ditandai dengan kemampuan 
dan kesadaran dalam memikul tanggung-

didik menampilkan sikap, menggunakan 
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 
dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada 
situasi yang sesungguhnya. Bentuk penilaian 
autentik ini mencakup penilaian berdasarkan 
pengamatan, tugas ke lapangan, portofolio, 
projek, produk, jurnal, kerja laboratorium, 
unjuk kerja, dan penilaian diri. Sedangkan 
bentuk penilaian non-autentik mencakup 
tes, ulangan, dan ujian. Untuk memperkuat 
penilaian autentik dan non-autentik dapat juga 
menggunakan penilaian teman sebaya.

Jadi, ada tiga lingkup aspek yang 
dievaluasi yang diharapkan dapat memberikan 
informasi sesuai dengan kenyataannya, yaitu 
aspek sikap (mencakup sikap spiritual dan 
sikap sosial), aspek pengetahuan, dan aspek 
keterampilan.

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 
rumusan model kurikulum homeschooling islami 
setingkat sekolah dasar. Karena itu, penelitian ini 
merupakan penelitian pengembangan. Menurut 
Richey dan Klein, saat ini penelitian pengembangan 
dalam bidang pembelajaran dinamakan design and 
development research (perancangan dan penelitian 
pengembangan). Design and development research 
adalah kajian yang sistematis tentang bagaimana 
membuat rancangan suatu produk, mengembangkan/ 
memproduksi rancangan tersebut, dan mengevaluasi 
kinerja produk tersebut, dengan tujuan dapat 
diperoleh data yang empiris yang dapat digunakan 
sebagai dasar untuk membuat produk, alat-alat dan 
model yang dapat digunakan dalam pembelajaran 
atau non pembelajaran. (Sugiyono, 2015)

Langkah-langkah yang ditempuh dalam 
penelitian ini meliputi studi pendahuluan, studi 
eksploratif, dan desain model. Sumber data primer 
dalam penelitian ini adalah empat keluarga Muslim 
pelaku homeschooling yang berdomisili di wilayah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik dokumentasi, 
observasi, kuisioner, dan wawancara. Model analisis 
yang digunakan adalah model Milles dan Huberman. 
Menurutnya, aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 
terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. 
Model analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan, 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. (Sugiyono)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. STUDI EKSPLORATIF

Studi eksploratif ini memotret praktek 
homeschooling yang ada di tengah masyarakat. 
Model kurikulum homeschooling yang diteliti 
adalah kurikulum homeschooling yang berada 
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e. Membina jasmani, sehingga anak 
dapat menjaga kesehatan dan melatih 
kekuatan fisiknya.

f. Melatih keterampilan hidup, sehingga 
anak memiliki bekal untuk mampu hidup 
mandiri.

B. ISI KURIKULUM

Berdasarkan desain tujuan yang telah 
dirancang, maka dapat dibuat isi kurikulum 
yang harus disiapkan, yaitu:
a. Isi kurikulum yang ditujukan untuk 

menanamkan keimanan, yaitu akidah. 
Pembelajaran akidah berkaitan 
dengan rukun iman yang wajib diyakini 
kebenarannya.

b. Isi kurikulum yang ditujukan untuk 
melatih ketakwaan, yaitu fikih. 
Pembelajaran fikih berkaitan dengan 
perbuatan-perbuatan individu yang 
akan menjadi tanggungjawab anak 
ketika ia sudah bāligh, yaitu mencakup 
thahārah, jenis-jenis shalat (yang wajib 
dan sunnah) dan aturan-aturannya, 
puasa, zakat dan infak, haji dan kurban, 
muamalah dasar, perbuatan-perbuatan 
yang diharamkan, dan makanan/ 
minuman yang diharamkan.

c. Isi kurikulum yang ditujukan untuk 
menanamkan akhlak, yaitu akhlak. 
Pembelajaran akhlak berkaitan dengan 
internalisasi sifat-sifat terpuji dan 
pengenalan sifat-sifat tercela sebagai 
kebalikannya, yaitu mencakup: akhlak 
pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak 
bermasyarakat, dan akhlak terhadap 
lingkungan.

d. Isi kurikulum yang ditujukan untuk 
mengajarkan ilmu pengetahuan, terdiri 
dari:

1. Ilmu yang berguna sebagai pedoman 
hidup, yaitu al-Qur’an dan hadits. 
Pembelajaran al-Qur’an berkaitan 
dengan penguasaan dasar mengenai 
al-Qur’an, yaitu mencakup baca-tulis 
dan menghafal al-Qur’an. Sementara 
pembelajaran hadits berkaitan 
dengan tuntunan-tuntunan praktis 
yang mendasari kehidupan sehari-
hari, yaitu mencakup adab dan doa-
doa harian.

2. Ilmu yang berguna sebagai cermin 
kehidupan, yaitu kisah. Istilah 
“cermin kehidupan” disini adalah 
kiasan, maksudnya ialah ibarat 
sebuah cermin, dimana seseorang 
dapat berkaca; melihat pada sejarah 
manusia masa lalu agar mendapat 
model konkret pelaku kehidupan, 

jawab agama. Sedangkan bāligh adalah 
kondisi tercapainya kedewasaan biologis 
yang ditandai dengan kematangan alat-alat 
reproduksi.

Rumusan umum tersebut jika 
ditaksonomi berdasarkan tujuan pendidikan 
nasional dan konsep pendidikan Islam 
rumusan Yusuf al-Qardhawi, maka diperoleh 
enam konsepsi mengenai “manusia yang 
baik”, yaitu manusia yang hatinya beriman; 
amalnya takwa; akhlaknya mulia; akalnya 
berilmu; jasmaninya sehat dan kuat; dan 
memiliki keterampilan hidup. 

Berdasarkan hal itu, maka rumusan 
tujuan homeschooling islami model 
konseptual adalah: mengembangkan 
kepribadian anak secara seimbang menuju 
Muslim yang sempurna (insan kamil), 
sehingga ia memiliki kesadaran dan mampu 
dalam memikul tanggungjawab agama 
ketika memasuki usia bāligh. Pengertian 
“seimbang” mencakup seimbang antara 
berbagai potensi yang dimiliki dan juga 
seimbang antara kepentingan dunia dan 
akhirat. Dengan demikian, pengertian 
“Muslim yang sempurna” adalah Muslim yang 
hatinya beriman kepada Allah (bertauhid), 
dan menjadikan iman sebagai titik tolak dan 
titik tuju dari semua aktivitasnya; amalnya 
takwa; akhlaknya mulia; akalnya berilmu; 
jasmaninya sehat dan kuat; serta memiliki 
keterampilan hidup. Pengertian “sempurna” 
disini adalah sempurna dalam kapasitas 
seorang anak yang akan memasuki fase bāligh 
agar terhindar dari dosa dan kesengsaraan 
hidup.

Untuk mencapai tujuan umum 
tersebut, diperlukan beberapa tujuan 
turunan (khusus), yaitu:
a. Menanamkan keimanan, sehingga anak 

memahami dasar-dasar akidah dan 
merasa bahwa Allah senantiasa melihat 

perbuatannya. 
b. Melatih ketakwaan, sehingga anak 

terbiasa menjalankan kewajiban-
kewajiban agama dan menghindari 
larangan-larangan agama.

c. Menanamkan akhlak, sehingga anak 
terbiasa berperilaku islami dalam 
keseharian.

d. Mengajarkan ilmu pengetahuan, 
sehingga anak memiliki pijakan ilmu 
yang kokoh yang berguna bagi hidupnya 
dan bagi pengembangan keilmuannya 
kedepan.
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kemandirian diri. Pembelajaran 
kemandirian diri berkaitan dengan 
kemampuan melakukan segala 
sesuatu secara mandiri.

2. Keterampilan adaptasi. 
Pembelajaran adaptasi berkaitan 
dengan kemampuan menyesuaikan 
diri dalam lingkungan masyarakat 
dan alam sekitarnya.

Berdasarkan hadits Rasulullah Saw 
yang berbunyi: “perintahkanlah anak-anak 
kalian untuk mendirikan shalat pada usia 
7 tahun, dan pukullah mereka pada usia 
10 tahun (jika belum mau shalat), serta 
pisahkan tempat tidur mereka (antara laki-
laki dan perempuan)” (Abu Daud, 2002) maka 
isi kurikulum untuk tingkat sekolah dasar 
dapat dibagi dua, yaitu isi kurikulum untuk 
usia 7-9 tahun dan untuk usia 10-12 tahun. 
Dengan kata lain, hanya ada dua tingkat 
usia, berbeda dengan model pendidikan 
formal yang dibuat 6 tingkat.

Dua kelompok usia pembelajaran ini 
juga sesuai dengan fase perkembangan anak, 
yaitu: pertama, kelompok usia 7-10 tahun, 
dimana usia ini merupakan usia tamyīz 
yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 
dan perkembangan kognitif pada tahap 
operasional konkret (mampu berfikir logis 
mengenai hal-hal yang konkret); dan kedua, 
kelompok usia 10-12 tahun, dimana usia 
ini merupakan usia mendekati bāligh (pra 
bāligh) dan perkembangan kognitif sudah 
pada tahap operasional formal (mampu 
berfikir abstrak, logis, dan idealis). 

Atas dasar itu, tujuan dan titik tekan 
pembelajaran pada tiap fase juga dibedakan. 
Pada usia 7-10 tahun, tujuan pembelajaran 
lebih kepada pengenalan terhadap hal-
hal yang konkrit dan amalan dalam rangka 
membiasakan hal-hal yang sifatnya 
praktis. Dan pada usia 10-12 tahun, tujuan 
pembelajaran lebih kepada pemahaman 
dalam rangka membangun kesadaran. Agar 
lebih jelas, tujuan pembelajaran untuk 
masing-masing kelompok usia dirumuskan 
sebagai berikut:
a. Untuk usia 7-10 tahun:

1. Mengenal dasar-dasar iman, 
kewajiban dan larangan, akhlak 
terpuji dan tercela, ilmu-ilmu dasar, 
dan mengenal pola hidup sehat.

2. Mempraktekkan ibadah-ibadah 
mahdhah, akhlak terpuji, teori-teori 
ilmu dasar, pola hidup sehat, dan 
mempraktekkan kemandirian.

b. Untuk usia 10-11 tahun:
3. Memahami konsekuensi iman, 

konsekuensi perintah dan larangan, 

sehingga dapat dijadikan pelajaran 
bagi diri di masa kini. Pembelajaran 
kisah dapat diambil dari kisah-kisah 
shahih atau nyata yang mencakup 
kisah-kisah teladan dan kisah-kisah 
orang durhaka yang perlu diambil 
hikmahnya, yang disebutkan dalam 
al-Qur’an serta riwayat-riwayat yang 
shahih.

3. Ilmu yang berguna untuk 
mengembangkan logika dan 
kemampuan berpikir, yaitu 
matematika. Bahan pembelajaran 
matematika dapat mengadopsi 
dari kurikulum formal, antara lain 
mencakup berhitung, ilmu ukur, dan 
aljabar.

4. Ilmu yang berguna untuk mengenal 
lingkungan alam dan sekitarnya, 
yaitu pengetahuan alam. Bahan 
pembelajaran pengetahuan alam 
dapat mengadopsi dari kurikulum 
formal, antara lain mencakup fisika, 
biologi, dan kimia.

5. Ilmu yang berguna untuk mengenal 
kondisi sosial masyarakat, yaitu 
pengetahuan sosial. Bahan 
pembelajaran pengetahuan sosial 
dapat mengadopsi dari kurikulum 
formal, antara lain mencakup 
ilmu bumi, sejarah, ekonomi, dan 
sebagainya.

6. Ilmu yang berguna sebagai alat 
komunikasi, yaitu bahasa. Ada tiga 
pengetahuan bahasa yang penting, 
yaitu bahasa ibu sebagai bahasa 
komunikasi keluarga dan lingkungan, 
bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional, dan bahasa Arab sebagai 
bahasa al-Qur’an. Pembelajaran 
bahasa harus mencakup empat 
kemampuan berbahasa, yaitu 
mendengar, berbicara, membaca, 
dan menulis.

7. Ilmu yang berguna untuk mengenal 
negara, yaitu kewarganegaraan. 
Pembelajaran kewarganegaraan 
mencakup pengenalan negara dan 
struktur pemerintahan.

e. Isi kurikulum yang ditujukan untuk 
pembinaan jasmani, yaitu pendidikan 
jasmani. Pembelajaran pendidikan 
jasmani berkaitan dengan sehat dan 
sakit, yaitu mencakup pola hidup sehat 
dan pengobatannya secara islam.

f. Isi kurikulum yang ditujukan untuk 
melatih keterampilan hidup, terdiri 
dari:
1. Keterampilan yang berkaitan dengan 
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tentang informasi yang belum dipahami, 
tentang informasi tambahan yang ingin 
diketahui, atau sebagai klarifikasi.

c. Mengumpulkan informasi/
mencoba, mencakup kegiatan 
mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, 
mendemonstrasikan, meniru bentuk/
gerak, melakukan eksperimen, membaca 
dari berbagai sumber, mengumpulkan 
data dari nara sumber melalui angket, 
wawancara, dan memodifikasi/
menambahi/ mengembangkan.

d. Menalar/mengasosiasi, mencakup 
kegiatan mengolah informasi yang 
sudah dikumpulkan, menganalisis data 
dalam bentuk membuat kategori, 
mengasosiasi atau menghubungkan 
fenomena/informasi yang terkait dalam 
rangka menemukan suatu pola, dan 
menyimpulkan.

e. Mengomunikasikan, mencakup kegiatan 
menyajikan laporan dalam bentuk 
bagan, diagram, atau grafik; menyusun 
laporan tertulis; dan menyajikan laporan 
meliputi proses, hasil, dan kesimpulan 
secara lisan.

Bentuk pembelajaran mandiri yang 
dilakukan atas upaya orang tua dapat 
dilakukan dengan metode sebagai berikut:
a. Peneladanan. Yang dimaksud 

peneladanan disini ialah upaya 
memberikan keteladanan kepada anak 
secara berkesinambungan. Dengan 
adanya peneladanan dari orang tua akan 
terbentuk lingkungan keluarga yang 
kondusif untuk internalisasi nilai-nilai 
keislaman. Hal ini menjadi prasyarat 
mutlak bagi keberhasilan homeschooling 
islami.

b. Pengajaran. Yang dimaksud pengajaran 
disini ialah upaya mengajarkan suatu 
pengetahuan, sikap atau perbuatan yang 
dilakukan dalam teknik:
1. Penjelasan, yaitu upaya pengajaran 

yang dilakukan dengan cara 
ceramah (satu arah) untuk memberi 
pemahaman, termasuk memberi 
contoh atau memperagakan, baik 
dengan atau tanpa alat.

2. Bimbingan, yaitu upaya pengajaran 
yang dilakukan dengan cara 
membimbing, menuntun, mengajak 
dan termasuk melibatkan anak 
dalam suatu kegiatan.

3. Dialog, yaitu upaya pengajaran yang 
dilakukan dengan cara interaktif 
(dua arah) dengan model tanya-
jawab atau diskusi.

4. Penugasan, yaitu upaya pengajaran 
yang dilakukan dengan cara memberi 

akhlak terpuji dan tercela, ilmu-
ilmu dasar, pola hidup sehat, dan 
memahami cara beradaptasi

4. Membiasakan ibadah-ibadah 
mahdhah, akhlak terpuji, 
menerapkan teori-teori ilmu dasar, 
pola hidup sehat, dan membiasakan 
mandiri dan beradaptasi.

Penyusunan isi kurikulum yang 
didasarkan pada karakter ilmu-ilmu fardhu 
‘ain lebih banyak pengetahuan aplikatif 
yang menekankan pada aspek keterampilan 
dan sikap. Pada kategori ilmu-ilmu agama, 
seorang anak hanya diwajibkan mengetahui 
aspek-aspek agama secara benar untuk 
bisa segera diamalkan, tanpa diharuskan 
mengetahuinya secara detail. Pada kategori 
ilmu-ilmu dunia, seorang anak hanya dituntut 
untuk menguasai pengetahuan sesuai dengan 
kondisi lingkungannya dimana ia tinggal. 
Perumusan isi kurikulum berdasarkan hal 
ini cukup fleksibel, sangat tergantung pada 
konteks lokal, karena itu dapat disesuaikan 
dengan tuntutan lingkungan yang lebih 
tepat. Misalnya, anak yang tinggal di 
daerah kepulauan, ia wajib mempelajari 
pengetahuan yang dapat mempertahankan 
hidupnya di lingkungan laut seperti 
berenang, menangkap ikan, dan ilmu-ilmu 
praktis lainnya yang berkaitan dengan 
laut. Sementara bagi anak yang hidup di 
pegunungan, berenang bukan prioritas. Yang 
lebih prioritas adalah ilmu memanjat dan 
segala ilmu yang berkenaan dengan karakter 
pegunungan.

C. METODE

Pada prinsipnya, karakteristik 
homeschooling didasarkan pada model 
pembelajaran mandiri. Maka, pembelajaran 
mandiri dapat didefinisikan sebagai 
pembelajaran yang dilakukan atas upaya 
orang tua sendiri atau atas inisiatif anak itu 
sendiri.

Bentuk pembelajaran mandiri yang 
dilakukan oleh anak dapat dirumuskan 
sebagai upaya anak yang berasal dari 
inisiatif sendiri untuk menggali pengetahuan 
dari sumber-sumber belajar dengan 
mengandalkan kemampuannya sendiri. 
Metode pembelajaran mandiri adalah 
sebagai berikut:
a. Mengamati dengan indra, mencakup 

kegiatan membaca, mendengar, 
menyimak, melihat, menonton, dan 
sebagainya, baik dengan atau tanpa 
alat.

b. Menanya, mencakup kegiatan 
mengajukan pertanyaan, berdiskusi 
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idealnya digunakan mulai usia 10 
tahun ke atas. 

Penggunaan metode-metode tersebut 
disesuaikan dengan karakteristik ilmu yang 
hendak diajarkan, tujuan pembelajaran 
serta isi kurikulum yang disiapkan. Pada 
ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan, 
metode pembelajaran dapat lebih banyak 
mengandalkan kemampuan belajar atas 
inisiatif sendiri. Tapi, untuk pembelajaran 
ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan, metode 
pembelajarannya harus lebih banyak 
mengandalkan inisiatif orang tua.

Implikasi metodologis dari perancangan 
isi kurikulum homeschooling yang didasarkan 
pada karakter ilmu-ilmu fardhu ‘ain adalah 
ilmu-ilmu ini harus diajarkan dengan lebih 
banyak melibatkan aspek keterampilan 
dan lalu aspek sikap. Aspek pengetahuan 
digunakan seperlunya sebagai pelengkap. 
Pembelajaran harus lebih banyak dilakukan 
dengan pengalaman lapangan langsung atau 
didasarkan pada pertemuannya dengan 
lingkungan dunia nyata sehingga anak 
memiliki kemampuan mempraktikkan, 
kemampuan memahami dunia nyata dan 
kemampuan menyikapi keadaan. Hal ini jika 
dilakukan terus menerus akan membentuk 
kebiasaan. Kebiasaan inilah yang akan 
menjadi karakter anak di masa depan.

Karena adanya pembedaan fokus 
pembelajaran pada dua kelompok usia, maka 
titik tekan metode yang digunakan juga 
dibedakan. Pada usia 7-10 tahun, metode 
pembelajaran yang digunakan lebih kepada 
peneladanan, pengajaran dan pemotivasian. 
Sedangkan pada usia 10-12 tahun, metode 
pembelajaran yang digunakan lebih kepada 
pembiasaan dan pendisiplinan.

Demikian juga, ada pembedaan 
antara wilayah “pengasuhan” (parenting) 
dan wilayah “pendidikan” (education). 
Pengasuhan adalah wewenang dan 
tugas orang tua, sementara pendidikan 
adalah wewenang dan tugasnya ahli 
ilmu. Pengasuhan ada pada ranah afektif 
(spiritual, sosial) dan psikomotorik 
(keterampilan), sedangkan pendidikan ada 
pada ranah kognitif (pengetahuan). Hal ini 
didasarkan pada asumsi bahwa semua orang 
tua umumnya bisa mengasuh, tapi belum 
tentu memiliki ilmu dalam mendidik aspek 
kognitifnya.

Sebenarnya untuk usia 7-10 tahun, 
tidak perlu ada pembedaan jika orang 
tua mampu berperan pada kedua wilayah 
tersebut. Sebab, pengetahuan yang 
diberikan masih pada tingkat dasar. Namun, 
pembedaan itu tetap dibutuhkan bagi orang 
tua yang mengalami keterbatasan. Dalam 

instruksi (perintah) untuk melakukan 
tugas tertentu. 

5. Praktik, yaitu upaya pengajaran yang 
dilakukan dengan cara meminta atau 
memberi kesempatan kepada anak 
untuk melakukan suatu perbuatan/ 
keterampilan (unjuk kerja).

c. Pembiasaan. Yang dimaksud pembiasaan 
disini ialah upaya untuk membuat 
anak melakukan suatu perbuatan 
secara berulang, yaitu dengan cara 
mengontrolnya secara rutin.

d. Pemotivasian. Yang dimaksud 
pemotivasian disini adalah upaya 
membangkitkan dorongan positif dari 
dalam diri sendiri yang dilakukan dengan 
teknik:
1. Rangsangan, yaitu upaya memotivasi 

dengan cara membujuk atau 
menjanjikan akan diberikannya 
suatu yang menyenangkan agar 
bersedia melakukan suatu perbuatan 
tanpa paksaan.

2. Cerita, yaitu upaya memotivasi 
dengan cara menceritakan kisah-
kisah yang dapat diambil hikmahnya.

3. Nasihat, yaitu upaya memotivasi 
dengan cara mengingatkan anak 
dengan cara yang lembut dan dengan 
sesuatu yang dapat melembutkan 
hati, diantaranya dengan pahala dan 
dosa.

e. Pendisiplinan. Yang dimaksud dengan 
pendisiplinan disini ialah upaya yang 
dilakukan untuk membentuk kepatuhan 
anak terhadap aturan. Metode 
pendisiplinan digunakan sebagai langkah 
terakhir ketika metode-metode lainnya 
tidak membuahkan hasil sesuai harapan. 
Penerapan pendisiplinan disesuaikan 
dengan perkembangan anak, kecerdasan, 
kepekaan dan pembawaannya. Ada tiga 
teknik pendisiplinan, yaitu:
1. Larangan, yaitu upaya mendisiplinkan 

anak dengan cara memberi instruksi 
agar tidak melakukan sesuatu.

2. Ancaman, yaitu upaya mendisiplinkan 
anak dengan cara memberi 
peringatan keras yang disertai niat 
akan menarik suatu imbalan yang 
dijanjikan, tidak diberinya suatu 
imbalan, atau akan diberinya suatu 
hukuman jika tidak mengindahkan 
perintah atau larangan.

3. Hukuman, yaitu upaya 
mendisiplinkan anak dengan cara 
memberi sanksi berdasarkan tingkat 
pelanggaran yang dilakukan, dapat 
berupa hukuman fisik maupun non-
fisik. Metode hukuman fisik ini 
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melakukan suatu keterampilan.
f. Portofolio, yaitu teknik evaluasi yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan 
hasil karya orisinal anak yang kemudian 
dijadikan acuan dalam mengukur 
perkembangan hasil belajarnya.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, desain model kurikulum 
homeschooling islami setingkat sekolah dasar dapat 
digambarkan sebagai berikut:

 

Gambar 1. Desain model kurikulum homeschooling 
islami
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ahli ilmu. Untuk itu, pembelajaran dapat 
dilakukan dengan mengundang guru atau 
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oleh orang tua maupun oleh anak itu sendiri.

D. EVALUASI

Teknik evaluasi untuk menilai 
hasil pembelajaran homeschooling dapat 
mengadopsi teknik evaluasi pada kurikulum 
2013. Adapun teknik evaluasi yang digunakan 
adalah teknik observasi, penilaian diri, 
penilaian orang lain, tes (tertulis dan 
lisan), unjuk kerja, dan portofolio. Teknik-
teknik tersebut disesuaikan dengan tujuan 
pembelajaran yang hendak dicapai. 
a. Observasi, yaitu teknik evaluasi yang 

mengandalkan pengamatan langsung 
secara alami dan spontan. Observasi 
merupakan teknik evaluasi andalan dalam 
homeschooling karena paling mudah 
dilakukan, valid, dan praktis. Sebab, 
orang tua adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dari anak dan senantiasa 
berinteraksi dengan anak sehingga 
perkembangan sikap dan perilaku anak 
dapat dengan mudah diamati dan dinilai 
setiap saat.

b. Penilaian diri, yaitu teknik evaluasi yang 
dilakukan dengan cara bertanya langsung 
kepada anak mengenai perkembangan 
belajarnya, baik yang mencakup 
aspek sikap, pengetahuan, maupun 
keterampilan

c. Penilaian orang lain, yaitu teknik evaluasi 
dengan cara menggali informasi dari 
orang lain (anggota keluarga, saudara, 
teman, atau masyarakat) mengenai hal 
yang ingin dinilai dari anak.

d. Tes, yaitu teknik evaluasi yang mencakup 
tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis 
adalah evaluasi yang mengandalkan 
tulisan untuk mengukur perkembangan 
kemampuannya, antara lain berbentuk 
penugasan tertulis atau menjawab 
soal-soal uraian. Sedangkan tes lisan 
adalah evaluasi yang mengandalkan 
penyampaian oral untuk menilai 
perkembangan kemampuannya, antara 
lain berbentuk menjawab pertanyaan 
lisan dan setoran hafalan.

e. Unjuk kerja, yaitu teknik evaluasi yang 
dilakukan dengan cara meminta anak 
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JUMINTEN (JUM’AT INTIP ENERGI):
IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI DAN PENGURANGAN EMISI MELALUI 

PENGATURAN JAM OPERASIONAL MESIN SAAT ISTIRAHAT PADA HARI JUM’AT 
DI PT. TIRTA INVESTAMA PANDAAN PASURUAN

YoVi kUrNiAWAN, iVANA MArGAret, AMANG FAthUrrohMAN, LUkMAN hAkiM, ZAiNUL AhWAN
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ABSTRACT: Program Juminten (Jum’at Intip Energi) merupakan satu program efisiensi energi 
yang dikembangkan di PT. Tirta Investama Pandaan melalui pengaturan jam operasional mesin dan 
peralatan elektronik kantor yang tidak digunakan saat istirahat pada hari Jum’at, pukul 11.30-12.30. 
Kegiatan yang dilaksanakan dua minggu sekali ini membentuk tim inspeksi dari seluruh departemen 
yang terdiri dari karyawan perempuan dan laki-laki yang non Muslim untuk mengintip energi dan 
memastikan program ini terlaksana pada area dan standar yang telah ditentukan. Dampak Program 
Juminten ini telah terjadi efisiensi energi pada tahun 2015 sebesar 792 Kwh, tahun 2016 sebesar 
6.075,24 Kwh, dan tahun 2017 (Ytd Juni 2017) sebesar 18.618,73 Kwh. Penurunan emisi tahun 2015 
sebesar 677.160 gr CO2, tahun 2016 sebesar 5.194.330,20 gr CO2, dan tahun 2017 (Ytd Juni 2017) 
sebesar 15.919.014,15 gr CO2. Selain itu program Juminten juga berdampak pada perubahan perilaku 
karyawan untuk mengimplementasikan KPI energy saving dan penurunan emisi, serta membangun 
ruang komunikasi,sharing, dan toleransi antar karyawan, baik petugas inspeksi Juminten, maupun 
karyawan Muslim yang menunaikan kewajiban sholat Jum’at.

KEYWORDS: Efisiensi Energi, Emisi, GRK, Toleransi, Sholat Jum’at

PENDAHULUAN 
Kebutuhan penggunaan energi terus 

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya 
proses industrialisasi. Kondisi ini berpengaruh 
terhadap pola hidup masyarakat dan dunia industri 
dalam penggunaan dan pemanfaatan berbagai bentuk 
energi.Yunus dalam Amang, dkk., menyatakan bahwa 
ketersediaan bahan bakar fosil sebagai pemasok 
utama sumber energi nasional semakin mahal dan 
terbatas(Fathurrohman, S, Adam, & Zukhriyah, 
2015). Hal ini mengharuskan semua pihak berupaya 
mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya 
energi dengan efektif dan efisien.

Hal ini selaras dalam paper Fery Triatmojo 
bahwa sistem energi di Indonesia setidaknya sedang 
menghadapi tiga kelompok besar permasalahan 
energi nasional yaitu tingkat elektrifikasi yang 
masih rendah, ketergantungan pada sumber energi 
fosil, dan rendahnya pemanfaatan energi baru 
terbarukan(Triatmojo, 2013). 

Dengan kata lain, ketimpangan kondisi 

persediaanenergi dengan kebutuhan energi nasional 
dan upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional 
secara berkelanjutan merupakan permasalahan 
utama bangsa ini pada bidang energi. 

Dari data kebutuhan energi dapat dilihat 
dalam fenomena konsumsi energi di sektor rumah 
tangga dalam kurun waktu 1990-2005. Walaupun 
konsumsi terhadap energi komersial (minyak tanah, 
LPG, gas bumi dan listrik) di sektor rumah tangga 
memang masih kecil dari sisi jumlah, namun menarik 
bila dilihat dari sisi rata-rata pertumbuhan per 
tahun terlihat sangat signifikan, yaitu minyak tanah 
sebesar 3,14%, LPG sebesar 7,77%, gas bumi sebesar 
9,45% dan listrik sebesar 10,04%. Sedangkan rata-
rata pertumbuhan per tahun untuk konsumsi kayu 
bakar hanya sebesar 1,70% meskipun secara jumlah 
konsumsinya cukup besar. Untuk arang, rata-rata 
pertumbuhan konsumsi per tahun justru bernilai 
negatif yaitu sebesar -6,80%(Triatmojo, 2013).

Kondisi ini juga ditandaskan dalam Outlook 
Energi Indonesia 2014 diketahui data bahwa pada 



344

Dalam environment target 2014-2018 
sebagaimana grafik berikut, terlihat bahwa PT. Tirta 
Investama Pandaan telah melakukan perencanaan 
terkait dengan efisiensi energi.

Gambar 1.
Grafik Environment Target 2014-2018 PT. Tirta 

Investama Pandaan

Juminten (Jum’at Intip Energi) adalah salah 
satu dari program efisiensi energi yang dikembangkan 
di PT. Tirta Investama Pandaan. Sebagaimana 
digambarkan dalam grafik environment target 2014-
2018 di atas, program Juminten ini telah direncanakan 
pada tahun 2015 dalam bentuk mematikan mesin saat 
istirahat sholat Jum’at.

Ide untuk mematikan mesin pada saat 
istirahat sholat Jum’at digagas dari hasil pengamatan 
bahwa mesin produksi dan peralatan elektronik 
kantormasih dalam kondisi nyala tanpa ada petugas. 
Dengan mematikan mesin pada saat istirahat sholat 
Jum’at, maka akan tercipta energy saving dan 
memiliki kontribusi untuk efisiensi energi, khususnya 
dalam penggunaan energi listrik.

Secara teknis, implementasi mematikan 
mesin pada saat istirahat sholat Jum’at dilakukan 
secara berkala berdasarkan area yang sudah 
ditentukan agar dapat disesuaikan dengan alokasi 
waktu istirahat yang tersedia, yaknijam 11.30 – 12.30 
WIB. Untuk memastikan kondisi mesin yang dimatikan, 
maka dibentuklah tim inspeksi dari tiap departemen 
sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan yang 
tidak melaksanakan sholat Jum’at, yakni karyawan 
perempuan dan atau laki-laki yang non Muslim. 
Setiap dua minggu sekali, program ini dilaksanakan 
secara bergantian berdasarkan area-area yang sudah 
ditetapkan, yang dikawal oleh tim inspeksi yang sudah 
ditentukan dan dijadwalkan secara bergantian. Dari 

tahun 2013, total kebutuhan energi final (energi 
yang langsung dikonsumsi oleh sektor pengguna atau 
end use sector) sebesar 134 MTOE. Sektor industri 
merupakan pengguna energi terbesar dengan pangsa 
sebesar 47,4% (64 MTOE) yang didominasioleh 
batubara, dan diikuti oleh sektor transportasi dengan 
pangsa 35% (47 MTOE) yang didominasioleh BBM. 
Sedangkan sektor rumah tangga mencapai 10,3% (14 
MTOE) didominasi oleh listrik.Untuk sektor komersial, 
penggunaan energi mencapai 4,1% (6 MTOE) 
didominasi oleh listrik,dan sisanya dikonsumsi oleh 
sektor lainnya sebesar 3% (3 MTOE)(Dewan Energi 
Nasional, 2014).

Oleh karena itu maka sangat penting untuk 
dilakukan berbagai upaya strategis dalam bidang 
penciptaanenergi baru dan terbarukan, dukungan 
yang kuat dan sinergi kebijakan pengembangan 
IPTEKS untuk bidang energi, serta efisiensi dan 
konversi energi(Triatmojo, 2013).

Terkait dengan efisiensi energi di bidang 
industri, energi listrik merupakan salah satu energi 
yang sangat penting sebagai penggerak proses 
produksi. Oleh karena itu, maka dalam penggunaannya 
perlu dilakukan secara berkala pengukuran energi 
listrik agar dapat diketahui besaran listrik yang 
digunakan dalam proses produksi sehingga dengan 
mudah proses penghematan dan efisiensi energi bisa 
diimplementasikan(Dinata & Sunanda, 2015).

Hal ini juga disadari oleh PT Tirta Investama 
Pandaan, salah satu industri yang bergerak di 
bidang AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) yang 
memanfaatkan dan membutuhkan energi listrik 
dalam proses produksinya. Oleh karena itu, maka tim 
penulis akan menyajikan hasil dari program Juminten 
(Jum’at Intip Energi) yang dikembangkan oleh PT. 
Tirta Investama Pandaan Pasuruan sebagai salah 
satu bentuk implementasi dari berbagai program 
environment target 2014-2018. Metode pembahasan 
ini dilakukan dalam bentuk kualitatif yang mengupas 
dari data-data dokumentasi program Juminten 
dan dilengkapi dengan observasi dan wawancara 
dengan analisis model Miles dan Huberman, yakni 
pengumpulan data, pemilahan data, reduksi data dan 
penyajian data.

IMPLEMENTASI PROGRAM JUMINTEN (JUM’AT 
INTIP ENERGI)

PT. Tirta Investama Pandaan memproduksi 
Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang berkualitas, 
halal dan aman dikonsumsi melalui proses yang 
ramah lingkungan untuk memenuhi dan memuaskan 
kebutuhan serta harapan pelanggan dalam segala 
aspek. Salah satunya melakukan proses yang ramah 
lingkungan secara berkelanjutan melaluipenggunaan 
sumber daya alam secara efisien dan melakukan 
penghematan pemakaian sumber daya alam melalui 
beberapa program inovasi, seperti konservasi air 
serta 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dan efisiensi 
energi yang dilengkapi dengan system monitoring 
terpadu(Tim Penyusun, 2015).
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penghitungan pemborosan energi, kesempatan 
konservasi energi, sampai beberapa usulan untuk 
melakukan penghematan energi beserta dengan 
analisa dampak usulan tersebut(Mukhlis, 2011).

Apabila dikontekkan dengan paparan data 
di atas, maka diketahui bahwa model audit energi 
dalam program Juminten (Jum’at Intip Energi) pada 
PT. Tirta Investama Pandaan ini lebih berbentuk pada 
survei energi, yaitu pembentukan tim inspeksi dari 
karyawan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 
untuk melihat dan mensurvei penggunaan energi 
pada mesin produksi dan peralatan elektronik di 
kantor selama jam istirahat di hari Jum’at. 

Walaupun begitu, survei energi ini adalah 
salah satu dari beragam program efisiensi energi 
yang dikembangkan oleh PT. Tirta Investama tentang 
penggunaan energi secara keseluruhan. Dan pada 
waktu-waktu yang sudah ditentukan, audit energi 
rinci juga dilakukan dan diverifikasi ERNST &YOUNG 
et Associes untuk menjamin bahwa berbagai program 
yang sudah direncanakan dalam environment target 
dapat terlaksana dengan baik.

DAMPAK PROGRAM JUMINTEN
Energy savingdan Pengurangan Emisi

Secara umum, dampak implementasi dari 
program Juminten adalah mampu memberikan 
salah satu kontribusi dalam efisiensi energi dan 
pengurangan emisi (gas rumah kaca) serta perubahan 
perilaku bagi karyawan dalam mengimplementasikan 
efisiensi energi dan pengurangan emisi.

Dari hasil studi parameter konsumsi energi 
yang ditetapkan oleh WWBU (World Wide Business 
Unit)/Danone Grup yang sudah diverifikasi oleh  
ERNST &YOUNG et Associes, bahwa program Juminten 
ini memberikan kontribusi energy savingsebagaimana 
dalam tabel berikut:

Tabel Energy saving Mematikan Mesin Saat 
Istirahat Sholat Jumaten

Dari tabel di atas,selain mendapatkan 
energy saving, namun yang menarik adalah biaya 
investasi yang diperlukan dalam program ini adalah 
Rp. 0,-. Artinya, melalui program Juminten ini 
tidak memerlukan biaya investasi, tetapi menuntut 
perubahan perilaku bagi karyawan PT. Tirta Investama 
Pandaan dalam mengoperasionalkan berbagai 
peralatan mesin untuk lebih efektif dan efisien 

sinilah istilah Juminten (Jum’at Intip Energi) muncul.
Adapun waktu melaksanakan inspeksi dalam 

pelaksanaan intip energi diserahkan sepenuhnya 
kepada petugas selama jam istirahat, yakni jam 
11.30-12.30. Mereka boleh melakukan inspeksi 
terlebih dahulu lalu istirahat, atau sebaliknya. 

Respon program ini mendapat apresiasi 
positif. Mereka menyadari bahwa program Juminten 
ini merupakan salah satu bentuk KPI Perusahaan 
terkait energy saving, sehingga tim inspeksi dengan 
sukarela mensupport kegiatan tersebut secara penuh. 

Dari paparan data di atas, maka dapat 
diketahui bahwa implementasi Program Juminten 
merupakan salah satu bentuk implementasi dari 
perencanaan environment target 2014-2018 PT. Tirta 
Investama. Hal ini selaras sebagaimana dinyatakan 
oleh Baso Mukhlis yang menyatakan bahwa 
penggunaan energi listrik sebaiknya sudah harus 
dipikirkan dan disepakati sejak perencanaan awal 
antara perencana, pemilik dan pelaksana. Sehingga 
pemilihan peralatan listrik yang akan digunakan 
sampai dengan pengaturan penggunaan berbagai 
peralatan yang membutuhkan energi listrik dapat 
diatur pengoperasiannya dengan baik(Mukhlis, 2011). 

Untuk mensinkronisasi antara perencanaan 
dengan pelaksanaan, Mukhlis mengusulkan diperlukan 
audit energi.Banyak cara untuk melakukan Audit 
Energi dalam rangka efisiensi energi listrik, 
diantaraya:
1. Survei Energi (Energy Survey or Walk Through 

Audit).Survei energi ini biasa juga disebut mini 
audit. Audit yang dilakukan secara sederhana, 
tanpa penghitungan yang rinci, hanya melakukan 
analisa sederhana. Umumnya fokus dari audit ini 
adalah pada bidang perawatan dan penghematan 
yang tidak memerlukan biaya investasi yang 
besar. Pelaksana auditor tidak harus dilakukan 
oleh orang yang profesional dalam bidang audit 
energi.

2. Audit Energi Awal (Preliminary Energy Audit). 
Tujuan dari audit energi awal adalah untuk 
mengukur produktifitas dan efisiensi penggunaan 
energi dan mengidentifikasi kemungkinan 
penghematan energi. Kegiatan audit energi awal 
meliputi identifikasi gedung, analisa kondisi 
aktual, menghitung konsumsi energi, menghitung 
pemborosan energi, dan beberapa usulan.

3. Audit Energi Rinci (Detailed Energy Audit or Full 
Audit). Audit energi rinci adalah audit energi 
yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat 
ukur yang sengaja dipasang pada peralatan untuk 
mengetahui besarnya konsumsi energi. Biasanya 
dilakukan oleh lembaga auditor yang profesional 
dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan audit 
didahului dengan analisa biaya audit energi, 
identifikasi gedung, analisa kondisi aktual, dan 
menghitung semua konsumsi energi. Konsumsi 
energi ini meliputi energi primer, seperti listrik 
dan bahan bakar, juga energi sekunder; seperti 
air, telepon, dan lain-lain. Selain itu, melakukan 
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Dari uraian data di atas, dapat diketahui 
bahwa melalui program Juminten secara tidak 
langsung telah mengembangkan sikap toleransi 
antar karyawan di PT. Tirta Investama Pandaan. 
Pengembangan sikap toleransi (tasamuh) terlihat dari 
penghargaan karyawan untuk tetap melaksanakan 
kewajibannya dalam sholat Jum’at bagi karyawan 
laki-laki Muslim. Sedangkan yang non Muslim 
atau karyawan perempuan dengan sukarela tetap 
menjalankan tugas dalam program Juminten. 
Tentu hal ini juga berimplikasi kepada karyawan 
Muslim yang laki-laki untuk lebih menghargai dan 
menghormati para petugas inspeksi atas dedikasi 
mereka dalam melaksanakan Program Juminten. 
Disisi lain, atmosfer kerja yang kondusif serta 
terbangunnya pola komunikasi yang lebih beragam 
dalam peningkatan semangat bekerja antar karyawan 
akan sangat menguntungkan bagi perusahaan dalam 
peningkatan kualitas dan produktifitas perusahaan. 
Dengan demikian, tasammuh tidak hanya terjadi 
dalam ruang dialog agama ansich(Naim, 2014), 
namun dalam implementasinya sangat mungkin 
terjadi dalam ruang kehidupan manusia, termasuk 
dalam dunia industri.

KESIMPULAN
Pada dasarnya program Juminten ini adalah 

salah satu program efisiensi energi yang dikembangkan 
di PT. Tirta Investama Pandaan, dengan cara 
mematikan mesin dan peralatan elektronik kantor 
yang tidak digunakan selama masa waktu istirahat di 
hari Jum’at. 

Implementasi Juminten ini dilakukan dua 
minggu sekali dengan membentuk tim inspeksi dari 
seluruh departemen yang terdiri dari karyawan 
perempuan dan laki-laki yang non Muslim. Mereka 
secara bergantian dan berkala bertugas pada 
area-area tertentu yang sudah ditentukan untuk 
memastikan kondisi mesin dan peralatan elektronik 
kantor  yang dimatikan sesuai dengan standar yang 
telah ditentukan.

Program Juminten juga berdampak pada 
efisiensi energi pada tahun 2015 sebesar 792 Kwh, 
tahun 2016 sebesar 6.075,24 Kwh, dan tahun 2017 
(Ytd Juni 2017) sebesar 18.618,73 Kwh. Penurunan 
emisi tahun 2015 sebesar 677.160 gr CO2, tahun 2016 
sebesar 5.194.330,20 gr CO2, dan tahun 2017 (Ytd Juni 
2017) sebesar 15.919.014,15 gr CO2.Selain itu program 
Juminten juga berdampak pada perubahan perilaku 
karyawan untuk mengimplementasikan KPI energy 
saving dan penurunan emisi, serta membangun ruang 
komunikasi,sharing, dan toleransi antar karyawan 
khususnya bagi petugas inspeksi Juminten antar 
departemen di PT. Tirta Investama Pandaan.

melalui program Jumintenini.
Sedangkan dampak pengurangan gas rumah 

kaca melalui program Juminten ini pada tahun 
2015 sebesar677.160 gr CO2, tahun 2016 sebesar 
5.194.330,20 gr CO2, dan tahun 2017 (Ytd Juni 
2017) sebesar 15.919.014,15 gr CO2. Besaran nilai 
ini didapatkan berdasarkan parameter dan standar 
faktor emisi ditetapkan oleh WWBU (World Wide 
BusinessUnit) / Danone Grup berdasarkan referensi 
standar seperti IPCC, UEC, dan lain lain yang sudah 
diverifikasi kebenaran data oleh auditor ERNST 
& YOUNG etAssocies. Kategori parameter dalam 
Program Juminten ini termasuk perhitungan emisi gas 
rumah kaca tak langsung didapat dari data pemakaian 
energi listrikyang selanjutnya dihitung terhadap 
faktor emisi CO2dengan menggunakan program CWFP 
(CarbonWater Foot Print dengan verifikator eksternal 
Verteego).

INKULTURASI TOLERANSI (TASAMUH) DALAM 
PROGRAM JUMINTEN

Walaupun pada awalnya ide Juminten 
ini murni tentang efisiensi energi, namun dalam 
perkembanganya mendapat apresiasi yang baik 
dan tercipta komunikasi antar karyawan yang lebih 
intens. Karyawan yang tidak melaksanakan sholat 
Jum’at, baik karyawan perempuan dan laki-laki yang 
non Muslim, pada seluruh departemen, mereka dipilih 
untuk membantu menginspeksi berbagai peralatan 
dan mesin yang sedang dimatikan pada area-area 
yang sudah ditentukan. Dengan demikian, melalui 
program ini, karyawan laki-laki yang Muslim tetap 
bisa melaksanakan sholat Jum’at dengan baik.

Melalui program Juminten yang rutin 
dilaksanakan dua minggu sekali ini memberikan 
dampak perubahan perilaku dalam efisiensi energi 
dan penurunan emisi(Tim, 2016). Selain itu, Program 
Juminten ini juga memberikan ruang komunikasi 
dan media untuk membangun kebersamaan, dan 
toleransi antar karyawan lintas departemen. Pada 
saat karyawan laki-laki Muslim sedang melaksanakan 
ibadah sholat Jum’at, maka karyawan lain, khususnya 
petugas inspeksi yang terdiri dari karyawan perempuan 
dan laki-laki non Muslim, memberikan waktu dan 
tenaga mereka untuk mensupport mengintip energi 
dari berbagai mesin-mesin produksi dan peralatan 
elektronik kantor  yang dimatikan sesuai dengan 
standar yang sudah ditentukan. Hal ini sebagaimana 
hasil interview sebagai berikut:

Jadi teman-teman A dan teman-teman B, 
tidak setiap hari ketemu untuk jalan bareng untuk 
melakukan sesuatu. Melalui Juminten ini, mereka 
ketemu di jam dan waktu yang sama, inspeksi 
bareng-bareng, dan membuahkan hasil. Juminten ini 
juga menjadi media untuk membangun kebersamaan. 
Pada hari-hari biasa mereka sibuk masing-masing, 
“mau diminta ini, aku sibuk ini, mau diminta ini 
aku sibuk ini”. Dengan adanya Juminten, mereka 
bisa diajak karena mereka punya waktu agak luang, 
sehingga mereka bisa ngumpul bareng.
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ABSTRACT: Penelitian ini mengungkapkan tentang budaya religius masyarakat muslim penghatam 
al-Qur’an dalam menanggulangi kegelisahan jiwa karena candu media sosial. Hal ini terus dilakukan 
karena mampu menjadi problem solving dalam menyeimbangkan pengalaman ibadah ritua 
sekaligus ibadah sosial. Penelitian ini merupakan penelitian etnografi virtual dengan pendekatan 
fenomenologi dan didasarkan pada landasan keilmuan komunikasi khususnya kajian terkait media 
siber.Objek lapangan yang dimaksud adalah lapangan online di media sosial Whatsapp, grup 
sanggar pramuka lebih dari 100 anggota, dua orang administrator sebagai narasumber. Pertanyaan 
penelitian adalah bagaimana pelaksanaan khataman al-Qur’an dikalangan komunitas alumni 
lintas angkatan pramuka Sunan Ampel Surabaya di media sosial whatsapp Juni-Juli 2017?. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan tilawah khotmil Qur’an dilakukan berdasar kesedian 
warga komunitas, berkesinambungan dan tercipta suasana religiusitas. (2) Warga siber mampu 
meningkatkan emosional, solidaritas, antara sesama komunitas muslim merealisir konsep amar 
ma’ruf. (3) Komunitas mempercayakan administrator dengan membagi warga komunitas kedalam 
dua grup. Setiap grup terdiri 30 warga membaca  dalam perminggu. (4) Kendala yang dihadapi 
warga komunitas dibicarakan dan dicarikan solusinya secara musyarawah-mufakat di media sosial. 
(5) Administrasi pelaksanaan tilawah katmil Qur’an tertib dokumentatif siber.

KEYWORDS: Budaya Religius, Komunitas online, Media Sosial, Amar Ma’ruf 

PENDAHULUAN

Perkembangan media teknologi abad ke-
19 semakin mengalami kemajuan pesat. Produksi 
alat komunikasi memang didominasi negar-negara 
maju. Penemuan dan pengembangan internet 
tahun di Amerika telah memunculkan media-
media telekomunikasi baru seperti handphone 
yang beraneka macam. Sehingga interaksi sosial 
masyarakat teknologi pun mengalami perubahan 
menyesuaikan media baru yang ada. Masyarakat 
kini telah disuguhi aneka informasi yang terus 
mengalir. Dalam masyarakat Informasi, menurut 
Novi, kebutuhan akan informasi menjadi kebutuhan 
mutlak. Masyarakat tidak lagi menilai harga yang 
harus dibayarkan untuk bisa mengikuti perkembangan 
teknologi komunikasi, (Kurnia, 2005). Bahkan seluruh 
lapisan masyarakat pedesaan pun terkontaminasi 
memperbaharui alat komunikasi yang mengikuti tren 
masyarakat perkotaan demi mengikuti perkembangan 

arus informasi. Betapa media baru mengalami 
perkembangan, McQuil dikutip Novi mengkategorikan 
media baru tersebut kedalam empat kriteria; (1) 
media komunikasi interpersonal meliputi telpon, 
handphone, e-mail, (2) media bermain interaktif 
seperti komputer, videogame, permainan dalam 
internet, (3) media pencarian informasi yang berupa 
portal/search engine, (4) media partisipasi kolektif 
seperti penggunaan internet untuk berbagi dan 
pertukaran informasi, pendapat, pengalaman dan 
lainnya.

Interaksi yang terjalin antar pengguna media 
telekomunikasi telah bergeser dari tradisi murni 
bertatap muka secara fisik, kini cukup dilakukan 
dengan dukungan media yang terkoneksi jaringan 
internet baik secara gratis maupun berbayar. Tidak 
mengherankan bila MacLuhan menyebut istilah 
‘Global Village’ sebagai simbol kesamaan yang nyaris 
tanpa batas antara kehidupan desa maupun kota 
bahkan antar benua, (MacLuhan, 1962). Bahkan, 
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Terlebih, bila budaya tersebut selaras dengan norma-
norma agama yang dianut oleh organisasi. Asumsi 
penulis, melalui landasaran perspektif keilmuan 
komunikasi Islam, kebaikan dan kebajikan yang 
diterapkan dan kembangkan oleh organisasi pramuka 
dalam mewujudkan manusia paripurna dan berguna 
bagi diri, bangsa dan negara patut dikaji sebagai objek 
pengembangan akademik. Karenanya, penulis ingin 
menjawab sebuah pertanyaan tentang bagaimana 
budaya religius masyarakat muslim di media sosial 
whatsapp sanggar pramuka gugus depan 1261-1262 
UIN sunan ampel surabaya?  

RELIGIUSITAS MASYARAKAT DITENGAH MEDIA 
MODERN 

Religiusitas atau keberagamaan seringkali 
dipahami sebagai sebuah aspek profan yang 
bersumber dari diri pribadi setiap penganut agama. 
Lebih menitikberatkan pada sikap personal yang 
misterius dan merupakan intimitas jiwa. Karena itu, 
pada dasarnya religiusitas lebih dari agama (religius) 
yang tampak formal dan resmi, (Muhaimin, 2002). 
Dalam bahasa lain aspek religiusitas merupakan 
aspek yang dihayati setiap individu dalam lubuk hati 
nuraninya,(Mangunwijaya,1982). Maka, apapun yang 
dimaksudkan untuk menjalani kewajiban-kewajiban 
agama dan menjauhi larangan sang pencipta 
merupakan perilaku religius yang ditunjukkan 
setiap muslim dalam aktivitas kehidupan sehari-
harinya. Dalam bahasa komunikasi Islam, religius 
terjewantahkan dalam konsep amar ma’ruf wa nahyi 
al-munkar. Demikian yang dikemukakn Majid, bahwa 
agama bukan sekeda tindakan ritual seperti sholat 
dan membaca al-Qur’an, lebih dari itu seluruh tingkah 
laku dimaksudkan semata-mata untuk mendapatkan 
ridlo Allah, (Madjid, 1997).  

Masyarakat modern dengan fasilitas media 
yang semakin canggih, menuntut pemenuhan ibadah 
ritual berimbang dengan ibadah sosial. Hal itu 
dilakukan sekaligus sebagai sebuah  tantangan dalam 
menjaga eksistensi budaya religiusitas ditengah-
tengah kehidupan modern yang cenderung mengikis 
konsistensi perilaku religius. Karenanya, penggunaan 
media komunikasi merupakan bagian dari tantangan 
dan peluang dalam menjalankan kewajiban dakwah. 

Media dakwah klasik mempergunakan surat 
kabr (cetak), radio (audio), televisi-film (audio-
visual), maka media modern saat ini pun semakin 
berkembang mengikuti tren budaya modern berupa 
media elektronik yang terkoneksi dengan jaringan 
internet yang kemudian disebut media sosial 
seperti facebook, twitter, BBM, whatsapp, istagram 
dan lainnya yang semakin ngetren dan penuh 
dengan aplikasi beragam. Semua media tersebut 
menjadi sarana menyampaikan pesan-pesan agama. 
Pendeknya dijadikan sebagai media menyampaikan 
amar ma’ruf nahi al-munkar (Suharto, 2013). Maka, 
menurut Sunarto komunikator dakwah dituntut 
mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik 
dn profesional, menjalankan dakwah secara efektif 

tradisi-tradisi baru sebagai masyarakat pedesaan 
pun mengalami perubahan yang signifikan dan 
tampak dalam perilaku sehari-hari. Baik itu cara 
berbicara, pakaian gaya modern hingga cara berpikir 
(paradigma) masyarakat. Faisal mengungkapkan 
setidaknya ada lima hal yang menjadi tantangan dan 
peluang masyarakat mengiringi kemajuan teknologi 
yaitu food, fun, fantacy, facilities, dan fashion, 
(Bakti, 2015).

Masyarakat muslim pun mengikuti tren 
tradisi interaksi sosial sesuai perkembangan media 
telekomunikasi, dengan tetap berupaya menjaga 
tradisi-tradisi lama yang relevan, ditengah maraknya 
media sosial yang semakin beranekaragam -Facebook, 
Whatsapp, Istagram, BBM, Line, Telegram, dan 
seterusnya- menuntut masyarakat muslim bersikap 
cerdas memahami dampak positif dan negatifnya. 
Pengguna media sosial setiap tahun terus mengalami 
peningkatan. Bahkan merambah pada dunia ana-anak 
yang usianya dibawah 13 tahun, (Kominfo, 2017). 
Data tahun 2014 menyebutkan, pengguna internet 
di Indonesia rangking ke enam di dunia setelah 
Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, dan Jepang. 
Pada tahun 2016,  hasil survey asosiasi penyelenggara 
jaringan internet Indonesia dari total penduduk 256,2 
juta orang sebanyak 132,7 telah terhubung dengan 
internet (APJII dalam Kompas.com, 2016). 

Fakta tersebut menunjukkan betapa besar 
animo masyarakat Indonesia terhadap perkembangan 
telekomunikasi yang beredar dengan dampak 
positif dan negatifnya. Sehingga, memerlukan 
perhatian yang amat serius baik pemerintah dalam 
menanggulangi budaya-budaya baru masyarakat 
melek telekomunikasi tersebut. Karenanya peran 
para sarjana dan para tokoh masyarakat menjadi 
bagian yang penting dalam merealisasikan menjaga 
sakralitas agama khususnya Islam ditengah kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sebut saja misalnya, para sarjana alumni 
perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 
sunan ampel surabaya, yang hidup dengan budaya 
organisasi pramuka yang kental dengan interaksi dan 
komunikasi yang mengokohkan dimensi persatuan 
dan kesatuan ditengah keberagaman, akan tetap 
berupaya menjalin komunikasi secara intensif 
melalui media-media yang ada. Sebagaimana yang 
diungkapkan Wibowo, inti dari budaya organisasi 
adalah nilai-nilai dan kebiasaan yang diterima sebagai 
acuan bersama yan diikuti dan dihormati bersama 
dalam meningkatkan sumber daya manusia, (Wibowo, 
2008).  Demikian halnya, organisasi gerakan pramuka 
yang telah memiliki sejarah panjang dalam negara 
kesatuan republik Indonesia ini, masih relevan untuk 
dikaji karena memiliki budaya organisasi yang dalam 
hemat penulis, seorang pramuka yang baik akan terus 
mengupayakan tradisi organisasinya dimanapun dan 
kapanpun. 

Budaya organisasi yang baik dan seiring 
dengan kesejatian diri manusia tentu akan terus 
diterima dan dikembangkan oleh warga organisasi. 
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atau pun mempermalukan-dipermalukan pengguna 
lainnya. (Eni dan Hadi, 2012). 

Keberadaan komunitas di media siber lambat 
laun akan terus bertambah.betatapun media sosial 
bertambah mahal pembayaran kuota internetnya, 
akan tetap diminati. Karena tipologi masyarakat 
modern era digital ini berinteraksi sosial dengan gaya 
online atau ruang maya secara kompetitif. Eksistensi 
identitas individu satu dengan lainnya menjadi 
semakin kuat dan saling memperkuat. Rulli mengutip 
Jones ruang siber (cyberspace) pada dasarnya 
menyediakan apa yang disebut ‘new public space atau 
virtual space’. Ibarat alun-alun. Meski siapa saja bisa 
berada dalam alun-alun; tapi kita tidak bisa begitu 
saja masuk dalam kelompok mereka, (Nasrullah, 
2014). Dibutuhkan prosedur virtual yang dikelola oleh 
administrator online di setiap grup yang terbentuk. 
Kecuali grup-grup virtual yang memang diciptakan 
untuk diikuti secara publik oleh masyarakat siber 
tidak membutuhkan prosedur yang rumit.

Komunitas siber dalam bidang politik 
misalnya, dikembangkan sebagai media pendidikan 
dan tukar pikiran tentang wacana yang berkembang. 
Melalui medium komunikasi alternatif seperti 
internet setidaknya entitas diberi kesempatan 
luas berbagi gagasan dan ide, sekaligus menjaga 
kebijakan publik apakah menguntungkan warga 
atau sebaliknya merugikan.(Nasrullah,2014). 
Begitupun dalam komunitas siber yang memiliki visi 
misi menjunjung tinggi pengamalan agama Islam 
misalnya. Seluruh komunitas dalam media siber 
tersebut saling mendukung akan pentingnya berbagi 
dan mengingatkan kewajiban akan kewajiban 
mengamalkan ibadah dalam perilaku kehidupan 
sehari-hari. Sehingga tetap terjalin interaksi yang 
kondusif, rukun dan harmonis antar pemelik agama. 

METODE PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan budaya religius khataman al-Qur’an 
anggota purna pramuka perguruan tinggi keagamaan 
Islam sunan Ampel Surabaya yang dikoordinir melalui 
grup media sosial Whatsapp. Penelitian ini merupakan 
penelitian etnografi virtual dengan pendekatan 
fenomenologi dan didasarkan pada landasan keilmuan 
komunikasi islam. Objek lapangan yang dimaksudkan 
peneliti adalah lapangan online di media sosial 
Whatsapp (WA), dimana anggota grup di media sosial 
tersebut terdiri dari 108 warga, dengan administrator 
grup sebanyak 8 orang. Anggota grup yang mengikuti 
kegiatan khataman al-Qur’an menjadi objek 
penelitian. Data yang terkumpul di analisis dengan 
teknik etnografi virtual melalui Analisis media siber. 
Sebagaimana dikutip Rulli dari Creswell (2016: 115) 
etnografi dipahami sebagai sebuah desain penelitian 
yang mendeskripsikan dan menginterpretasi pola-
pola yang saling dipertukarkan dan dipelajari dari 
kelompok budaya tentang nilai-nilai, kebiasaan, 
kepercayaan ataupun bahasa.

Sedangkan etnografi virtual dipahami sebagai 

dan berkualitas serta relevan dengan objek dakwah. 
Begitupun yang disampaikan Andi Faisal, semua media 
yang berkembang ini harus dijadikan sebagai media 
sekaligus objek dakwah dengan melakukan ‘islamisasi 
media’. Dengan demikian, merealisasikan konsep 
dakwah di era modern pun menjadi singkron dengan 
konsep komunikasi islam itu sendiri, baik tabligh, 
taghyir, dan takwin al-Ummah. Perlunya mengambil 
manfaat dari perkembangan media. Dakwah melalui 
jaringan internet sangat efektif dan potensial dalam 
menyebarkan tata nilai, etika dan moral yang luhur 
dan mulia, (Bakti, 2012). 

Budaya religiusitas yang harus terus menerus 
dijaga meluputi lima dimensi; (1) kewajiban ritual 
seperti shalat, zakat, puasa dan lainnya (religious 
practice), (2) keimanan yang didasarkan pada dogma 
agama, seperti rukun iman yang enam (religious 
belief), (3) pemahaman dan pengetahuan tentang 
ajaran, baik berupa perintah-larangan dan seterusnya 
(religious knowladge), (4) perasaan tentang 
pengalaman agama yang dirasakan, seperti merasa 
selalu diawasi oleh Allah SWT (religious feeling), dan 
(5) bersikap dan bertingkah laku yang sesuai dengan 
pedoman hidup umat Islam dalam seluruh aspek 
kehidupan baik ekonomi, sosial, politik dan lainnya 
(religious effect). (Glock dan Strak dalam Amru, 
2016). Karena itu, Amru meyakini, bahwa budaya 
religius mampu dioptimalisasikan kedalam kehidupan 
akademis sekaligus non akademis, baik sebagai 
orientasi moral, sebagai internalisasi nilai agama 
maupun sebagai etos kerja dan keterampilan sosial. 

Budaya religius dapat diketahui setidaknya 
melalui beberapa indikator antara lain, pertama; 
komitmen terhadap perintah dan larangan agama, 
kedua; semangat mengkaji ajaran agama, tiga; 
aktif dalam kegiatan agama, empat; menghargai 
simbol-simbol agama, lima; akrab dengan kitab 
suci. (Alim dalam Amru, 2016). Karena itu, setiap 
pemeluk agama harus pandai mensinergikan semua 
aspek dalam aktifitas kehidupan baik di ranah publik 
maupun dalam ruang privasi. Karena pengawasan 
terhadap pengamalan keagamaan bersumber dan 
bermuara pada diri setiap pemeluk agama.  

KOMUNITAS DI MEDIA SOSIAL 
Fenomena munculnya komunitas baru di media 

sosial seiring dengan penerimaan media tersebut 
di tengak masyarakat. Mulanya, masyarakat yang 
memiliki akses menikmati jaringat internet lah 
sekaligus sebagai pengguna media sosial. Pengguna 
media sosial di kalangan remaja pun menjadi 
dominan, terutama di perkotaan. Penelitian tahun 
212 terhadap remaja mengungkapkan  indikasi 
penggunaan media sosial meliputi; (1)  Menjadi 
sarana eksistensi diri, hiburan dan membangun 
jejaring sosial, (2) Efektif membentuk komunitas, 
publikasi karya, (3) Memberikan kebebasan dan 
melepaskan seorang narasumber dari ikatan nilai 
atau norma budaya (4) menjalin dialogis dengan 
berargumen, berdebat, mendapat apresiasi dan 
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dalam bahasa Dawkins sebagaimana dikutip Rulli bisa 
mewakili keinginan entitas pengguna internet.  Hal 
itu meliputi; nilai material, nilai pendidikan, tentang 
religius, tentang kesempurnaan fisik pasangan calon 
suami-istri, dan tentang kesiapan masa menikah 
disegerakan ataukah ditunda. Begitu pula dalam 
karya tulis Rulli Nasrullah lainnya “Komunikasi 
Antarbudaya di Era Budaya Siber” buku terbitan 2012 
ini mengurai tentang terjadinya eksistensi komunikasi 
baik, personal, komunal sampai antarbudaya yang 
semakin unik dan memiliki karakteristik tersendiri 
di media siber yang ada. Sehingga, budaya apapun 
yang terjadi dalam masyarakat siber menjadi bagian 
masing-masing siber dengan aneka macam aplikasi 
yang mengiringinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Tilawah al-Qur’an     

Berikut ini adalah gambar screenshot edisi 
ke-16 yang dilaksanakan kurun waktu 09 
sampai 15 Juni 2017, sanggar pramuka 
gudep 1261-1262 Sunan Ampel Surabaya 

sebuah metodologi penelitian yang digunakan untuk 
meneliti internet dan melakukan eksplorasi terhadap 
entitas penggunanya, (Hine dalam Rulli, 2016). Begitu 
pun analisis media siber disebutkan sebagai alat 
analisis yang mmberikan panduan dalam mengurai 
realitas baik online maupun offline serta bagaimana 
perangkat teknologi media siber itu digunakan dan 
atau memberi pengaruh. Dimana ada empat unit 
analisis melalui metode ini yaitu ruang media (media 
space), dokumen media (media archive), objek 
media (media object) dan pengalaman (ecperiential 
stories). Menurut nasrullah dalam Rulli, setiap level 
dipandang sebagai objek penelitian yang mandiri, 
kendatipun ada keterkaitan antar teks dan konteks, 
terutama objek media dan pengalaman harus pula 
melibatkan data-data yang ada di ruang media dan 
dokumen media juga (Nasrullah, 2014)    

Penelitian tentang budaya religius, komunitas 
di media sosial, dan organisasi alumni secara 
parsial memang telah banyak dilakukan. Sepanjang 
pencarian peneliti, budaya religius ini memiliki 
keterkaitan dengan banyak aspek, baik  dikaitkan 
secara langsung dengan agama, pendidikan, ekonomi, 
sosial, politik dan sebagainya. namun yang secara 
integratif mengaitkan budaya religius masyarkat 
muslim di media sosial khususnya pada komunitas 
alumni pramuka lintas angkatan sanggar pramuka 
Sunan ampel surabaya ini belum peneliti temukan. 

Dari sekian hasil penelitian menurut penulis 
ada beberapa yang relevan, antara lain: penelitian 
Amru, tentang penciptaan budaya religius di perguruan 
tinggi. Amru menjelaskan bahwa untuk menciptakan 
budaya religius di perguruan tinggi perlu dilakukan 
empat model budaya agama yaitu; model struktural, 
model formal, model mekanik dan model organik. 
Misalnya, model pertama lebih menekankan upaya 
topdown dari pimpinan atau atasan dalam sebuah 
organisasi. Sedangkan model organik menempatkan 
al-Qur’an dan al sunnah sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari 
setiap pemeluk agama. Sebagai intinya adalah budaya 
religius dipahami sebagai pengamalan ajaran agama 
secara menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan, 
sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia 
universitas yang berkualitas. (Amru, 2016). Berbeda 
dengan penulisan ini, penelitian dilakukan pada 
komunitas alumni perguruan tinggi tertentu yang 
memiliki wadah khusus dalam media online sebagai 
bagian dari komunikasi harian dan kemudian 
memunculkan kesepakatan dalam merealisir sebuah 
budaya religius melalui media siber.  

Penelitian yang dilakukan Rulli Nasrullah 
(2016) berjudul “Aplifikasi Islam dalam MEME; 
‘Mengajak Nikah ke KUA”. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa meme memiliki nilai-nilai 
yang dalam konteks ampifikasi nilai-nilai keislaman. 
Jadi, bukan sebatas pada sindiran dan satire semata, 
melainkan juga realitas online menunjukkan bahwa 
meme jga menjadi medium menyampaikan pesan 
secara online sekaligus bahasa visual secara online 
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membantu dan gotong royong, dan ini yang terus kita 
lakukan, walupun sudah jarang bertemu dalam satu 
kegiatan organisasi seperti dulu” (Wawancara, Luluk; 
23 Juli 2017)   

Sebagaimana tercantum pada screenshot 
diatas merupakan hari ke-5 dari Tilawah al-Qur’an. 
Berdasarkan gambar tersebut tampak ada beberapa 
juz yang masih belum menyelesaikan bacaannya, 
yaitu;  juz ke-10 dan juz ke-26 yang bertanda halangan 
syar’i, juz ke-25, 27, dan 28 tanpa tanda yang 
menunjukkan masih belum selesai. Sedangkan grup 
A, pelaksanaan tilawah berjalan cukup lancar. Hal ini 
sebagaimana pada gambar dalam screenshot berikut:  

Pada edisi ke-16 ini, keberadaan anggota 
sukarela tilawah Al-Qur’an saling mengingatkan satu 
sama lainnya menyelesaikan bacaannya. Seperti 
terlihat dalam gambar screenshot diatas, terdapat 
beberapa nama yang terbantu menyelesaikan 
bacaannya. Hal itu di tandai dengan nama tambahan 
disebelah nama urutan setiap juz. Misalnya, ada Mb 
Chol terbantu oleh Wiwin menyelesaikan juz ke-4, 
dan membantu Mustofa 02 menyelesaikan juz ke-
9. Begitu  pula yang dilakukan ka Gama, pada edisi 
ke-16 telah melakukan kegiatan sukarela membantu 
sahabatnya menyelesaikan bacaan, karena kendala 
dan alasan tertentu baik karena halangan syar’i 
ataupun sibuk, secara berurutan membaca juz ke-
14, ke-15, dan ke-16 yang seharusnya di baca oleh 
k Firdaus, Yana 02, dan Luluk 02. Sedangkan peneliti 
(Farhan 03) telah menyelesaikan juz ke-13, dan 
juga membacakan juz ke-26 sebagaimana telah 
dimohonkan oleh pembacanya Sri 03. (Dokumentasi: 
09-15 Juni 2017)

Keberlangsungan interaksi sosial antar 
sesama warga dalam komunitas sanggar pramuka 
ini, menurut narasaumber, betul-betul sekaligus 
menunjukkan gotong royong dan saling membantu 
satu sama lainnya. Sebagaimana di tunjukkan dalam 
komunitas bahwa terutamanya pada hari kedua jelang 
pembacaan doa sudah mulai di chek betul juz mana 
yang sudah dan yang belum. Ini dilakukan rutin setiap 
hari, jadi dalam grup hampir terjalin komunikasi 
interaktif yang saling menguatkan emosional. 
Narasumber juga menyampaikan, kendala-kendala 
yang di hadapi anggota terbantu oleh anggota lainnya. 
”Sejak masih di pramuka kita sudah dibiasakan saling 
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sebelumnya tidak tergabung mulai mendaftarkan diri 
sebagai peserta aktif Tilawah al-Qur’an. Sehingga 
pelaksanaan tilawah khatmil Qu’ran tiada mengalami 
hambatan berarti setiap minggunya. 

Hingga akhir Juli 2017 sanggar pramuka 
1261-1261 telah melangsungkan tilawah sampai edisi 
ke-22.  Berikut waktu pelaksanaan tilawah khatmil 
Qur’an selama selama 22 edisi tahun pertama:

Waktu Waktu
2 4 

F e b r u a r i - 0 2 
Maret 2017

12 - 18 
Mei 2017

0 3 - 0 9 
Maret 2017

19 - 25 
mei 2017

1 0 - 1 6 
Maret 2017

26 Mei - 
01 Juni 2017

1 7 - 2 3 
Maret 2017

02 Juni 
- 08 Juni 2017

2 4 - 3 0 
Maret 2017

0 9 
sampai 15 
Juni 2017

31 Maret 
- 06 April 2017

1 6 
sampai 22 
Juni 2017

0 7 - 1 3 
april 2017

2 3 
sampai 29 
Juni 2017

14 - 20 
April 2017

30 Juni 
sampai 06 Juli 
2017

2 1 - 2 7 
april 2017

0 7 
sampai 13 Juli 
2017

28 April - 
04 Mei 2017

1 4 
sampai 20 Juli 
2017

05 - 11 
Mei 2017

2 2 
sampai 28 Juli 
2017

 Sumber: Dokumentasi online Tilawah al-Qur’an 
Sanggar Pramuka 2017

 Berdasarkan tabel pelaksanaan tilawah 
diatas, dapat diketahui bahwa tilawah terlaksana 
secara rutin, berkesinambungan dan memotivasi 
warganya di grup komunitas online. Sebagai media 
interaksi sosial, whatsapp dikalangan alumni pramuka 
sanggar cukup berarti, karena mampu menjadi 
penghubunga antara satu angkatan dengan lainnya. 
Narasumber mengungkapkan keberadaan komunitas 
online alumni ini sangat positif. 

“Saya senang sekali di grup ini bisa 
mengenal kakak-kakak yang belum pernah 
saya tahu selama berada di sanggar dulu 
sekarang jadi tahu. Saya angkatan 2003, 
Alhamdulillah bisa mengenal lebih akrab 
dengan angkatan tahun 90an. Apalagi di 
grup ini juga ada tilawah mingguan, jadi 
sering mengikuti perkembangan di grup”, 
(Wawancara, Dila: 25 Juli 2017) 

 Narasumber, sebagai alumni yang memiliki 
pengalaman cukup berarti dan berkesan di sanggar 
pramuka selama masa kuliah pun merasakan 
kegembiraan menjadi bagian dari komunitas online di 
whatsapps sanggar pramuka. Walaupun sudah 10 tahun 

Sumber: Dokumentasi online Tilawah al-Qur’an 
Sanggar Pramuka 2017

 Pelaksanaa tilawah pada grup A hampir 
tidak ada beda dengan pelaksanaan yang dilakukan 
pada grup B. Bahwa masing-masing anggota tilawah 
menyelesaikan setiap satu juz dari al-Qur’an yang 
telah ditentukan sebelumnya. Kalaupun ada yang 
berhalangan hadir, akan memberitahukan baik di 
dalam grup, maupun melalui jaringgan pribadi 
‘japri’. Berdasarkan data, pelaksanaan tilawah pada 
grup A ini tidak banyak didapatkan pengganti (badal) 
yang membantu tilawah. Hanya ada dua juz yang 
dibantu secara sukarela oleh anggota lainnya, yaitu 
juz ke-9 dan ke-19, masing-masing atas nama ima 
dan mb azizah. Keduanya dibantu oleh umi dalam 
menyelesaikan bacaan karena kedua patnernya 
berhalangan syar’i. (Dokumentasi online, 09-15 Juni 
2017). 

Begitupun, bila ada anggota grup yang 
tertarik mengikuti tilawah, akan mengajukan usulan. 
Sebagaimana yang dikemukakan Liana salah satu dari 
delapan administrator mengatakan bahwa anggota 
grup yang tertarik mengikuti kegiatan ini terkadang 
disampaikan pada jaringan grup whatsapp, tapi juga 
ada yang melakukan jaringan pribadi. (Wawancara, 
Liana: 24 Juli 2017)   

 Pada tahap berikutnya, pelaksanaan tilawah 
dilakukan sesuai edaran administrator berdasarkan 
pembagian juz, dan dibatasi sesuai ketentuan 
dan batas akhir bacaan tilawah. Pada edisi ke-
17 yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 22 
Juni 2017, beberapa anggota yang berpartisipasi 
mengalami sedikit perubahan. Berdasarkan data yang 
terkumpul, ada beberapa nama baru yang pada edisi 
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setelah berhasil menghatamkan 1 juz, 
bahagianya itu.. kadang menyalahkan diri 
sendiri juga. Dunia telah mengalihkanku 
dari membaca ayat-ayat Tuhanku, jadi 1 
juz 1 minggu itu benar-benar bermakna” 
(Dokumentasi Online, 28 Juli 2017. 13.31).
 Dari pendapat 

narasumber diatas, dapatlah dipahami bahwa 
keberadaan tilawah bisa mendorong pelaksanaan 
ibadah ritual meningkat. Ada paradigma religius 
yang ditopang dengan perilaku harian sebagai 
pemeluk agama Islam yang harus menjalankan 
kewajiban sebagai muslim kaffah. Dalam Islam, inilah 
pelaksanaan Amar’ Ma’ruf Nahi Munkar (perintah 
berbuat baik, dan mencegah keburukan) diantara 
sesama pemeluk agama Islam dalam menjalani 
kewajiban dakwah, baik secara personal maupun 
komunal. Betapapun semakin maju perkembangan 
teknologi media komunikasi, tidak menyurutkan 
pengamalan ibadah baik ritual maupun sosial. 
Karena pengaruh dampak negatif teknologi bisa 
mengkaburkan hati nurani manusia berbuat yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyalahgunaan 
media komunikasi bisa merusakkan nilai kemanusian, 
karena itu, menurut Hamka kebutuhan akan dakwah 
menanggulangi keburukan manusia dapat dicegah 
melalui amar ma’ruf nahi munkar. (Hamka, 1992: 
52). Semua yang baik dan diterima masyarakat akan 
diterima, sebaliknya segala yang buruk tidak bisa 
diterima. Bila perintah agama mampu diwujudkan 
dalam kehidupan sehari-hari maka kebahagian akan 
mengiringi kehidupan umat muslim. Karena Islam 
sejatinya memang agama dakwah. (Amin,1997: 8).

Aktivitas dakwah saat ini bisa dibilang 
cukup menggembirakan. Dakwah telah dan sedang 
dilakukan dengan multimedia. Baik itu dakwah Era 
digital, dakwah kontemporer, dakwah era milenia, 
dakwah online dan seterusnya, merupakan gagasan  
para pelaku dan pemerhati dakwah menjalankan 
amar ma’ruf nahi munkar. (Aziz, 2005: 45, Arifin, 
2011: 11, Amien, 2010: 283). Pada intinya adalah 
menggambarkan upaya aktif dan proaktif pelaku 
dakwah dalam melakukan dakwah menyesuaikan 
keadaan masyarakat masakini yang serba terknologis. 
Diiringi aneka macam produk teknologi yang memiliki 
dampak positif dan negatif yang menyertainya. 
Pentingnya dakwah kolaboratif dalam menjawab 
tantangan dakwah masakini agar dakwah berjalan 
dinamis dan fleksibel, (Bachtiar, 2013:152). Bahwa 
tugas dakwah Islam harus tetap berlaku disepanjang 
masa dan zaman, harus adaptif, inovatif, dan 
akulturatif dengan keadaan masyarakat sebagai 
objek dakwahnya. Termasuk menjadikan media siber 
sebagai objek.

 Tradisi tilawah khataman Qu’ran sanggar 
pramuka ini selaras dengan  penelitian Amru, 
yang mengurai tentang pentingnya religiusitas di 
perguruan tinggi bagi para akademisi dosen dan 
mahasiswa. Semakin membumisasi tradisi religius 
dikalangan perguruan tinggi guna peningkatan 

tidak bertemu dalam organisasi sejak menyelesaikan 
pendidikan, dirinya masih merasa dekat dan senang 
bertemu dalam dunia siber atau media sosial. 
Termasuk saling berbagi kebahagian dengan saling 
memberikan ucapan selamat memperingati hari 
ulang tahun. 

Seperti ucapan selamat yang disampaikan Dila 
kepada mbak Er yang merayakan ultah pada 30 Juni 
2017. Termasuk Ultahnya mbak Ephi tanggal 26 Juli 
2017, diiringi ucapan selamat misalnya dari kak Ali 
Mahfud, kak Liana, kak Luluk, k Dila, kak Ismail Waji, 
k Sonif Dwi Fidiantoro dan kakak-kakak lainnya. “hepi 
besde ephi.. mugo panjang umur seger kewarasan 
lancar rejeki”. Pesan diupload pada jam 09.45. beda 
pesan dari Capoonk Aja “ met mila phi... Smgoa 
sehat.. rejeki lancar dan barokah . keluarga samawa.
bahagia dan mendapatkan anak keturunan yang 
sholih sholihah yang taat pada Allah dan RosulNya” 
pesan diunggah jam 11.21. (lihat Screenshot kesatu 
dibawah). Narasumber lain memberikan apresiasi 
spesial terhadap grup tilawah yang tetap berlangsung 
hingga kini. Misalnya komentar dari kak Roma. Lihat 
screenshoot:

“Saya belum pernah komen ya tentang 
khataman, jujur saya beruntung sekali ikut 
khataman disinii, krn bisa membuat saya, yang 
malas, menjadi terdorong membaca qu’an 1 
juz seminggu. Memang tidak gampang sih, 
karena harus mencari waktu kosong diantara 
kesibukaan dunia. Tapi inilah keindahannya, 
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Sampai edisi ke-22, seluruh anggota tilawah 
tetap melakukan tugas dengan penuh tanggung 
jawab. Sebagaimana kebiasaan di organisasi yang 
telah dilalui bersama sebagai seorang praja muda 
karana (pramuka). Berupaya mengamalkan tri satya 
dan dasa dharma dimanapun dan kapanpun berada.

 

sumber daya manusia berkualitas (Amru, 2016: 106-
120). Sehingga, harapan besar sumber daya tersebut 
mampu mempengaruhi realitas masyarakat non 
akademis kearah yang lebih baik. Terlebih sebagai 
lulusan perguruan tinggi Islam, sarjana muslim 
bertugas mengemban amanah sebagai agent of 
change pula ditengah kehidupan masyarakat. Oleh 
karenanya, keberadaan komunitas alumni yang tetap 
berupaya memberikan peran-peran positif ditengah 
kehidupan bermasyarakat tersebut merupakan 
bentuk keberhasilan perguruan tinggi menciptakan 
sumber daya manusia yang berkualitas.  

Tilawah al-Qur’an oleh komunitas muslim 
di media sosial whatsapp  oleh alumni sanggar 
pramuka Sunan Ampel Surabaya, merupakan sebuah 
akumulasi kegairahan interaksi antaranggota dalam 
satu grup medsos. Dimana satu sama lainnya saling 
mengingatkan akan pentingnya sebuah pelaksanaan 
ibadah ritual -memuliakan kitab suci agama Islam 
dengan rutinitas membacanya- sampai mencoba 
mengamalkan makna sebuah istiqomah (kontinuitas), 
dengan dasar kesukarelaan dan atau keikhlasan. 
Tilawah al-Qur’an di media sosial WA grup sanggar 
pramuka sunan ampel ini kali pertama dimulai sekitar 
awal tahun 2017. Kendatipun, menurut  narasumber 
mengungkapkan bahwa tidak diketahui pasti siapakah 
yang memulai mengusulkan kegiatan pembacaan al-
Qur’an secara bersama dalam kurun batas waktu 
tertentu. Yang pasti, grup alumni sanggar pramuka 
ini sudah dibentuk 31 Januari 2015, yang jumlah 
keanggotaannya hingga hingga akhir Juli 2017 lebih 
dari 100 alumni. Kali pertama tilawah diberlakukan 
tilawah sebenarnya bermula dari diskusi online secara 
spontan kemudian diberlakukan khataman al-Qur’an 
berdasarkan kesepatan bersama dalam musyawarah 
mufakat . (Wawancara, Liana dan Luluk; 24-25 Juli 
2017). Bahkan keberadaan alumni yang tergabung 
kedalam anggota komunitas muslim di media sosial 
tersebut akan terus bertambah.  

Kendati tidak semudah membalikkan kedua 
telapak tangan, menjadi administrator menurut 
narasumber tetap membutuhkan  saling pengertian, 
saling kerjasama, saling memercayai dan toleransi 
antara sesama warga siber. Karenanya, setiap hari 
saling mengingatkan bacaan yang sudah dan yang 
belum lapor. Bahkan terkadang saling memotivasi 
dengan membantu menjadi badal. Seperti yang 
dilakukan kak Luluk membadali kak Chol edisi ke- 20 
pada 8 Juli 2017. Begitu pula upaya mengingatkan 
pada edisi ke-21 jelang hari terakhir 20 Juli yang 
kurang juz 3, 12, 16, solusinya dibadali yang lain. 
(Dokumentasi, Juli 2017). Lihat juga screenshot 
berikut: 
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juz berikutnya menyesuaiakan urutan juz yang akan 
dibaca pada edisi berikutnya. Satu sama lain saling 
mengingatkan dalam grup media sosial whatsapp 
untuk membaca al-qur’an terutama di waktu malam 
menjelang ataupun sesudah bangun tidur di malam 
hari. Kesepakatan bersama dalam musyawarah visual 
di media sosial menurut narasumber dilakukan secara 
spontan dan tanpa undangan resmi sebagaimana rapat 
organisasi dalam menentukan keputusan bersama. 
Misalnya, setiap anggota memiliki kebebasan dalam 
menerima dan mengusulkan nama badal (pengganti) 
untuk membantu membaca satu juz dalam setiap 
edisi dikarenakan halangan -haid, kesibukan, dan 
lainnya- sehingga pada batas yang ditentukan tidak 
menyelesaikan tugasnya. 

Semua simbol yang mengiringi tampilan-
tampilan dalam media sosial whatsapp dalam realitas 
komunitas muslim di media siber merupakan bagian 
dari stimulus religius. Religiusitas yang diciptakan 
masing-masing pengguna online merupakan sebuah 
ekspresi identitas yang demokratis dan menggugah 
kebebasan berpendapat sekaligus perwujudan 
harmonisasi kerukunan sesama umat beragama. 
Hasil penelitian Rulli, tentang Meme tentang ajakan 
menikah ke KUA melalui pesan media sosial, secara 
kontekstual mengindikasikan integrasi paradigma 
masyarakat muslim tentang pentingnya media 
informasi wahana saling mengingatkan antar sesama 
anggota, khususnya yang belum menikah, agar 
segera mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Berupa 
pelaksanaan Nikah.   

KESIMPULAN
 Komunitas online di media siber yang 
didasarkan kedekatan emosional melalui kesamaan 
visi misi organisasi di masa lalu, mampu menciptakan 
tradisi baru selain rutinitas personal kearah 
pengamalan ibadah secara ritual sekaligus sosial. 
Grup whatsapp ‘Sanggar pramuka 1261-1262’ sekaling 
sebagai media berdakwah diantara senior dan yunior, 
terjalin kerukunan yang tergambar dalam ruang 
siber sebagai motivasi pengamalan perilaku religius 
sebagai pemeluk agama.

 Manajemen personal dan komunal di media 
siber merepresentasikan hak-hak asasi manusia 
secara kodrati sesuai karakteristik jenis kelamin 
masing-masing. Dimana satu sama lainnya sudah 
memiliki pemahaman dan sikap toleransi yang 
saling menguatkan dan mengoptimalkan potensi 
masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan 
hidup yang dihadapi. Semakin meningkatnya jumlah 
komunitas siber yang mengamalkan sikap dan perilaku 
religiusitas yang berkesinambungan dikalangan 
komunitas muslim melalui khataman mingguan. 
Akan berdampak positif bagi lingkungan keluarga 
dan tempat tinggalnya. Karena pengaruh ketenangan 
batin atau rohani melalui penguatan spiritualitas 
kehidupan beragama dijalani secara konsisten.     

Penelitian ini mengungkapkan tentang 
budaya religius masyarakat muslim penghatam 

Berdasarkan dokumentasi virtual yang 
dijadwalkan oleh adminitrasi grup yang disesuaikan 
dengan pembagian juz dari 30 juz al-Qur’an. Hanya 
dijadwalkan berdasarkan kesedian dan kesukarelaan. 
Sehingga dari 100 alumni sanggar pramuka 1261-1261 
Sunan Ampel Surabaya ini terbagi kedalam dua grup 
yaitu 30 orang di grup A dan 30 orang di grup B. Jadi, 
ada 60 anggota yang rutin dengan sukarela dijadwalkan 
dalam pelaksanaan kegiatan ini,. (Dokumentasi 
online, Juli 2017). Pelaksanaan khataman dilakukan 
setiap hari sampai batas waktu yang ditentukan. 
Pada edisi berikutnya, anggota dijadwalkan kedalam 
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al-Qur’an dalam menanggulangi kegelisahan jiwa 
karena candu media sosial. Hal ini terus dilakukan 
karena mampu menjadi problem solving dalam 
menyeimbangkan pengalaman ibadah ritual sekaligus 
ibadah sosial. Berdasarkan analisa tersebut penulis 
menyimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan tilawah 
khotmil Qur’an dilakukan berdasar kesedian warga 
komunitas, berkesinambungan dan tercipta suasana 
religiusitas. (2) Warga siber mampu meningkatkan 
emosional, solidaritas, antara sesama komunitas 
muslim merealisir konsep amar ma’ruf. (3) Komunitas 
mempercayakan administrator dengan membagi 
warga komunitas kedalam dua grup. Setiap grup 
terdiri 30 warga membaca  dalam perminggu. (4) 
Kendala yang dihadapi warga komunitas dibicarakan 
dan dicarikan solusinya secara musyarawah-mufakat 
di media sosial. (5) Administrasi pelaksanaan tilawah 
katmil Qur’an tertib dokumentatif siber. 

Sebagai sebauh refleksi bagi penelitian 
berikutnya, keberadaan komunitas online di semua 
media siber cukup sulit dideskripsikan, mengingat 
identitas dunia maya yang masih ambigu. Apakah 
pesan religius mampu merubah perilaku setiap 
individu yang tidak baik kemudian secara bertahap 
bisa diubah menjadi sikap yang positif?. Ataukah 
perilaku baik itu tetap terjaga  dengan meningkatnya 
keimanan dan ketakwaan?, ataukah sebaliknya 
perilaku baik itu terpengaruh oleh media siber yang 
didominasi pesan jelek dan berdampak negatif?.   
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ABSTRACT: This paper discusses the strategy of mnemonic learning to memorize Al-Qur’an. The 
Qur’an is the soul for the Muslims, if the soul is lost then just as Muslims are dead. Therefore, the 
Qur’an becomes very important for Muslims to memorize, learn it, and practice it. Memorizing is 
the realm of the brain, associated with remember and forget. To achieve maximum maximal recall, 
it takes a method to achieve the goal, because if the way has been wrong then of course the goal 
will be difficult to achieve. Mnemonic Learning as a method of memorization has many strategies for 
improving rote learning, among which there are five Mnemonic strategies implemented in Pesantren 
Supercamp Hanifida, namely Method of Figures and Shapes, Visual Imagery Method, Narrative 
Technique, Word Link), and loci Method.

KEYWORDS: Mnemonic Learning, Memorize Al-Qur’an, Hanifida Method 

PENDAHULUAN 

Memutar kembali cuplikan sejarah para tokoh 
islam terdahulu, yang tentunya sudah tidak diragukan 
lagi kredibilitasnya, ternyata mereka  menempatkan 
Al-Qur’an dalam posisi pertama dalam hidup mereka, 
menghafal Al-Qur’an dan memahaminya menjadi 
sebuah syarat mutlak sebelum mulai mempelajari 
pokok ilmu yang lainnya. Sebut saja seperti Ibnu 
Sina, Ibnu Rusyd, Al-Ghozali dan lain sebagainya, 
mereka semua selain sebagai ilmuan juga penghafal 
Al-Qur’an. 

Al-Qur’an sangatlah penting, ia bukan 
sekedar undang-undang hidup, lebih dari itu Al-
Qur’an adalah ruh bagi umat islam, jika ruh itu hilang 
maka sama halnya umat islam telah mati. Maka dari 
itu, Al-Qur’an menjadi sangat penting bagi umat 
islam untuk menghafalnya, mempelajarinya, maupun 
mengamalkannya. 

Indonesia yang tercatat sebagai negara 
dengan umat muslim terbesar di dunia, menaruh 
perhatian cukup serius terhadap penghafal al-
Qur’an. Hal ini dapat dibuktikan dengan  keberadaan 
beberapa perguruan tinggi Al-qur’an dan pesantren-
pesantren khusus al-Qur’an di berbagai daerah di 
Indonesia. bahkan banyak sekali lembaga-lembaga 
yang menawarkan beasiswa bagi para huffadz yang 
ingin melanjutkan studinya namun tak memiliki 
biaya. Bukan sekedar itu saja,  program-program 

cepat menghafal Al-Qu’an guna menjaga kelestarian 
Al-Qur’an juga berkembang dengan pesat di Indonesia 
hingga melahirkan banyak hafidz-hafidz baru yang 
inspiratif.

Deden Muhammad Makhyaruddin, seorang 
huffadz peraih juara satu internasional Lomba Tahfidz 
30 Juz dan tafsirnya di maroko pada tahun 2011 
mengatakan bahwa menghafal al-Qur’an sangatlah 
mudah, semudah bernafas, ibarat orang makan akan 
nikmat jika yang dimakan sesuai kebutuhan suapan 
(Hidayatullah.com).

Selain itu, banyak sekali para huffadz yang 
bisa dijadikan inspirasi betapa mudahnya menghafal 
Al-Qur’an, diantaranya adalah Muhammad Haris 
Busro, ia hanya butuh durasi 4 bulan 20 hari untuk 
mengafal 30 juz al-Qur’an dengan metode turki 
utsmani yang kini mengantarkan dia ke Istanbul Turki 
(Republika.co.id). Faith seferagic, remaja kelahiran 
jerman 2 maret 1995 ini menghafal Al-Qur’an mulai 
umur 9 tahun, 3 tahun kemudian faith belajar sekolah 
khusus menghafal Al-Qur’an di Islamic Society of 
Baltimore, Maryland, Amerika Serkat. Khalid Abu 
Musa, anak berumur 10 tahun asal palestina, seorang 
hafidz yang menderita autism. Muadz, seorang hafidz 
30 juz berumur 11 tahun dengan keterbatasan fisik 
berupa tunanetra. Vera Varinak, muallaf sekaligus 
dikenal sebagai hafidzoh pertama di ukrania. Sayyid 
Muhammad Husein Tabataba’I, hafidz diusia 2 tahun 
dan peraih gelar doctor honoris causa diumurnya 
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Al-Qur’an (Shihab, 2002). Dengan demikian, umat 
islam juga berkewajiban untuk ikut andil menjaga 
kesucian al-Qur’an dengan segenap kemampuannya. 
Implementasi dari penjagaan tersebut diantaranya 
adalah dengan menghafal al-Qur’an. Syaikh 
Muhammad Nashiruddin Al-Albani menerangkan dalam 
fatwanya bahwa menghafal al-Qur’an hukumnya 
adalah wajib kifayah (Al-Albani, 2006), artinya bila 
ada yang sudah hafal dalam satu komunitas maka 
gugurlah kewajiban yang lain, namun jika tidak 
maka berdosalah semuanya (Zaidan, 1396). Dengan 
begitu sangat sulit sekali untuk mengubah, menyalin, 
menambah bahkan mengurangi isi al-Qur’an. 

Kendati begitu, menghafal al-Qur’an 
dianggap oleh beberapa orang  sebagai pekerjaan 
yang sulit dan membosankan. Sulit karena pelajaran 
hafalan memuat banyak materi yang harus diingat 
dan membosankan karena biasanya pelajaran hafalan 
diajarkan secara monoton. Hal tersebut membuat 
materi pelajaran tidak dapat diingat dengan 
maksimal, sehingga berpengaruh pada pencapaian 
target yang cenderung rendah. Apalagi ayat-ayat 
al-Qur’an kurang familiar ditelinga mereka. Padahal 
Allah telah menciptakan bagi kita dua mata, lidah 
dan bibir, namun tidak digunakan dengan maksimal. 

Masalah kesulitan dalam mengingat dan 
menghafal sesuatu tentu menjadi salah satu masalah 
yang cukup serius dan tentu saja harus menjadi 
perhatian khusus dan harus ditemukan segera 
solusinya. Terlebih apabila kondisi seperti ini terjadi 
pada pelajar mahasiswa atau bahkan orang dewasa.

Secara teoritis, Ibrahim Elfiky mengutip 
pernyataan Eric H. Chuldler dari Dpartemen 
Anestesiologi pada University of Washington yang 
mengatakan bahwa otak manusia memiliki lebih dari 
100 miliar sel saraf dengan kapasitas untuk menerima 
informasi sekitar 2 milyar bit per detik dan lebih dari 
60.000 pikiran setiap hari. Setiap pemikiran memiliki 
kecepatan sekitar 180.000 mil per detik (Elfiky, 2014). 
Bahkan sebuah eksperimen membuktikan bahwa 
otak manusia mampu mengingat setiap informasi 
yang pernah tersimpan dalam memorinya (Deporter, 
2015). Dan selama manusia masih punya otak, maka 
ia pasti cerdas, hanya saja butuh stimulus, edukasi 
yang sesuai, pola dan strategi yang tepat, kesabaran 
yang tinggi tanpa kekerasan, kontinuitas fun learning 
yang konsisten dan kesehatan tumbuh kembang yang 
terpelihara memungkinkan anak menjadi genius 
(Budimanjaya, 2015). Dengan adanya teori tersebut, 
maka  anggapan orang-orang bahwa menghafal al-
Qur’an itu sulit secara otomatis bertolak belakang 
dengan teori yang ada. 

Pada satu sisi, ketika berbicara tentang 
hafalan, maka pembahasan tidak akan terlepas 
dari kata ingat dan lupa. Apabila seseorang 
telah menghafal sesuatu kemudian sesudahnya 
menghafalkan sesuatu yang lain dari materi yang 
sama maka akan menyebabkan kurangnya tingkat 
daya hafal sebelumnya. Maka dari itu, perlu adanya 
sebuah terobosan baru untuk mengentaskan masalah  

yang ke 17. Sahar Nakayama, gadis jepang yang 
sudah hafal 26 juz diusianya yang ke 13, sebuah 
prestasi hebat untuk ukuran gadis jepang. Berikutnya 
adala Syarifuddin Khalifah, peria afrika yag mampu 
menghafalkan Al-Qur’an tanpa ada yang mengajari. 
Terakhir adalah putra Indonesia dari bangka, ia 
adalah Musa, peraih juara pertama dalam program 
hafidz Indonesia 2014 (https://ngono.com) . 

Para huffadz dengan berbagai latar belakang 
tersebut adalah gambaran bahwa Menghafal Al-
Qur’an sebenarnya tidaklah sulit. Namun dalam 
perjalanannya, menghafal Al-Qur’an tentu tidak 
semudah menghafalkan lagu-lagu modern saat ini, 
ia memiliki 114 surat dengan jumlah ayat 6.205 
(Athaillah, 2010). Jumlah yang relatif banyak untuk 
sebuah hafalan. Kendati demikian, banyaknya jumlah 
ayat Al-Qur’an tidak membuat surut para penghafal 
a-Al-Qur’an di Tanah air kita, walaupun cobaan 
dan rintangan baik yang bersifat internal ataupun 
eksternal selalu membayangi, seperti anggapa bahwa 
menghafal itu susah, banyak ayat yang serupa, 
masalah mental, lingkungan, kesibukan dan lain 
sebaganya (Ahsin, 2005), sehingga tidak sedikit dari 
para calon huffadz yang berguguran sebelum selesai 
menghafal Al-Qur’an tersebut. Maka bersyukurlah 
bagi para huffadz, karena Allah telah memilih mereka 
sebagai perantara untuk menjaga Al-Qur’an.

Allah Swt. menjamin keeksistensian al-Qur’an 
dengan firman-Nya bahwa Dialah yang menurunkan 
al-Qur’an, dan Dia pula yang akan menjaganya dari 
segala bentuk interferensi manusia:

ِإنَّا حَنُْن نيَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَاِفظُوَن
Artinya:  
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Qur’an 
dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.

Al-Qur’an adalah satu-satunya kitab suci 
yang Allah turunkan dan masih terjaga kebenarannya 
baik secara lafadz maupun isi. Sebagaimana ayat 
diatas, adalah janji Allah untuk menjaga Al-Qur’an 
sampai hari kiamat. Salah satu bentuk penjagaan 
tersebut adalah dengan memuliakan para penghafal 
Al-Qur’an.  Rosulullah SAW. Bersabda “Penghafal Al-
Qur’an akan datang pada hari kiamat, kemudian Al-
Qur’an berkata: Wahai tuhanku, bebaskanlah dia, 
kemudian orang itu  dipakaikan mahkota karomah 
(kehormatan). Al-Qur’an kembali meminta : wahai 
tuhanku tambahkanlah, maka orang itu dipakaikan 
jubah karomah, kemudian Al-Qur’an meminta 
kembali:  Wahai tuhanku Ridailah dia, maka Allah 
SWT Meridainya. Dan diperintahkan kepada orang 
itu, dan eruslah naiki (derajat-derajat surga). Dan 
Allah menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya 
tambahan nikmat dan kebaikan.” (HR. Tirmidzi dari 
Abu Hurairoh)

M. Quraish Syihab dalam tafsir Al-Misbah yang 
menjelaskan bahwa maksud dari kata “kami” (Nahnu) 
dalam ayat tersebut adalah Allah beserta semua 
kaum muslimin yang menjadi penjaga keautentikan 
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Dari definisi-definisi tersebut bisa dikatakan 
bahwa mnemonic adalah sebuah metode atau strategi 
untuk mengingat suatu informasi yang telah tersimpan 
dalam memory dengan cara yang sistematis.

Dengan gaya belajar yang bervariasi, 
tentunya butuh metode yang bervariasi juga dalam 
mengajarkan sebuah materi. Berikut ini adalah 
macam-macam metode mnemonic:
1) Acrostic

Akrostik merupakan penggunaan setiap 
huruf pertama dari suatu kelompok kata dan 
suku kata-suku kata yang lainnya hingga menjadi 
suatu kalimat. Contohnya ketika ingin mengingat 
nama-nama planet yang ada pada galaksi bima 
sakti yakni ; Bumi, Jupiter, Mercurius, Mars, 
Venus, Neptunus, Pluto Saturnus, dan Uranus. 
Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan 
mengambil huruf awal dari setiap kata, yakni B-J-
M-.M-V-N-P-S-U, huruf-huruf tersebut kemudian 
dirangkai menjadi sebuah kalimat yang mudah 
di ingat seperti “Bu Jupri Mencuri Mas Venus, Ni 
Putu Satu Urusan “

2) Acronyms
Akronim adalah singkatan kata, yang 

mana kita menggunakan huruf pertama dari 
suatu kalimat sehingga menjadi suatu kata 
baru. Misalnya kata ABRI yaitu singkatan dari 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 
Namun, sebuah akronim terkadang memasukkan 
huruf pertama dan kedua agar singkatan lebih 
mudah dibaca seperti dalam mengingat warna-
warni pelangi, MErah, JIngga, KUning, HIjau, 
BIru, NIla, Ungu menjadi ME-JI-KU-HI-BI-NI-U. 
Dengan menggunakan teknik akronim ini akan 
lebih mudah untuk mengingat daripada harus 
mengingat satu persatu warna-warna tersebut.

3) Loci
Metode loci adalah metode yang 

menggunakan tempat-tempat khusu dan 
terkenal sebagai sarana penempatan kata dan 
istilah tertentu yang harus diingat. Kata “loci” 
sendiri adalah bentuk jamak dari kata “locus” 
artinya tempat. Biasanya penggunaan metode 
ini melibatkan tempat sebagai ingatan visual, 
kemudian mengingat segala sesuatu yang ada 
di tempat tersebut untuk dihubungkan dengan 
setiap bagiannya sehingga menjadi satu kesatuan 
yang utuh. Penggunaan metode ini mengharuskan 
seseorang memiliki kekuatan imajinasi yang 
kuat untuk menggambarkan segala sesuatu yang 
ingin diingatnya. Contohnya ketika kita ingin 
mengingat daftar belanjaan berupa ; Tomat, 
mie, minyak goreng, terasi dan keju. Kita bisa 
membayangkan daftar belanjaan tersebut 
berada pada mobil kita. Misalnya membayangkan 
saat melihat lantai mobil digenangi dengan 
minyak goreng, kemudian sepion mobil dipenuhi 
mie yang bergelantungan, kemudian pada setir 
mobil ada tomat, lalu pada bagasi mobil penuh 
dengan terasi,   dan saat melihat kaca depan 

hafalan tersebut. Untuk itu mnemonic learning 
sebagai strategi menghafal cepat mungkin bisa 
menjadi solusi permasalahan.

IMPLEMENTASI
Implementasi dalam kamus besar bahasa 

Indonesia adalah penerapan atau pelaksanaan, 
mengimplementasikan berarti menerapkan atau 
melaksanakan.

Menurut Van Meter  dan  Van Horn, dikutip 
dalam wahab, bahwa Implementasi adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, 
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan 
pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam 
keputusan kebijakan (Solichin, 2008).

Menurut Mazmanian Dan Sabatier dalam 
kutipan yang sama bahwa implementasi adalah 
pelaksanaan keputusan, kebijakan dasar, biasanya 
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan 
badan peradilan.

Dari definisi diatas, dapat diambil kesimpulan 
bahwa implementasi merupakan sebuah tindakan 
atau pelaksanaan dari sebuah keputusan rencana 
dengan cara-cara terstruktur.

MNEMONIC LEARNING
Kata “Mnemonic” dibaca Nemonik, berasal 

dari bahasa Yunani, yakni “Mnemosyne”, yang berarti 
Dewi Memori. sebutan nama bagi seorang dewi ingatan 
dalam mithologi Yunani. Dalam Kamus Lengkap 
Psikologi, mnemonic adalah seni meningkatkan daya 
ingat dengan bantuan (Chaplin, 2011). Definisi ini 
selaras dengan pendapat Jhon W Santrock bahwa 
strategi Mnemonic adalah bantuan memori untuk 
mengingat informasi (Santrock, 2014).

Menurut Muhibbin Syah (2013) Mnemonic 
merupakan kiat khusus yang dijadikan “alat pengait” 
mental untuk memasukkan item-iten informasi ke 
dalam akal siswa. Sedangkan Jeffrey P. Bakken (2011) 
dalam jurnalnya mengatakan “Mnemonic strategies 
are systematic procedures for enhancing the memory 
and making information more meaningful.” Strategi 
mnemonic adalah prosedur yang sistematis untuk 
meningkatkan memori dan membuat informasi lebih 
bermakna.

Eric Jeansen (2002), Mnemonics merupakan 
suatu metode untuk membantu mengingat dalam 
jumlah besar informasi yang melibatkan tiga unsur 
yaitu : pengkodean, pemeliharaan, dan mengingat 
kembali.

Oleh karena itu, strategi Mnemonics ini 
menggunakan teknik pengkodean sehingga dapat 
membantu proses penyimpanan dan mengingat 
kembali baik dalam ingatan jangka panjang 
maupun jangka pendek, karena sistem tersebut 
memungkinkan kita menyimpan informasi di dalam 
memori, sehingga akan mampu memperolehnya 
kembali bila dibutuhkan.
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Contohnya ketika kita harus mengingat urutan 
beberapa benda berikut ; Gajah- Gemuk- Kelas- 
Meja- Snack- Kursi. Maka kita bisa membuat 
cerita dengan merangkai benda pertama dengan 
benda kedua dan seterusnya, seperti yang ada di 
bawah ini ;

- Bayangkan seekor gajah
- Gajah tersebut besar dan gemuk
- Lalu gajah tersebut masuk ke dalam 

kelas
- Dan naik ke atas meja
- Gajah tersebut makan snack yang ada di 

atas meja itu
- Karena gajah tersebut kekenyangan, kemudian 

dia duduk di atas kursi.
9) Perumpamaan ( Visual Imagery )

Metode perumpamaan atau visual imagery 
merupakan strategi ampuh untuk meningkatkan 
kemampuan memori. Berbagai penelitian secara 
konsisten membuktikan bahwa proses mengingat 
lebih efektif ketika item-item yang di-recall 
memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Misalnya 
ketika anda diminta untuk mengingat kata gajah 
dan apel, anda akan lebih mudah mengingatnya 
ketika anda mengaitkan kedua item tersebut, 
seperti gajah yang sedang memegang apel 
ketimbang hanya mengulangi kata tersebut 
berulang-ulang, gajah-apel gajah-apel.

10) Teknik Kata Penghubung 
Menghubungkan adalah proses 

mengaitkan atau mengasosiasikan satu kata 
dengan kata yang lain melalui sebuah aksi atau 
gambaran. Hubungan yang dibentuk tidak perlu 
logis atau realistis, yang penting hubungan itu 
memicu ingatan siswa.

John W. Santrock membagi penerapan 
sistem Mnemonics sesuai dengan  tingkatan para 
peserta didik, diantaranya:
·	 Untuk Anak-anak; yaitu dengan menggunakan 

teknik rima atau lagu.
·	 Untuk Anak-anak yang lebih tua; dengan 

menggunakan teknik rima atau lagu, dan 
akronim.

·	 Untuk Remaja; dengan menggunakan teknik 
akronim, metode loci, dan metode kata 
berkait ( link word ).

MENGHAFAL AL-QUR’AN
Al-Qur’an memiliki banyak definisi, 

diantaranya dalam kamus besar Bahasa Indonesia 
dijelaskan bahwa Al-Qur’an adalah kitab suci agama  
Islam (KKBI, 2008)

Menurut Manna’ Al- Qotthon, Al-Qur’an 
adalah Mu’jizat ummat islam yang kekal yang tak 
lekang oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Mu’jizat 
yang diturunkan oleh Allah kepada Rosulullah  
untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan dan 
membimbing manusia pada jalan yang benar.

Dalam kitab Al-Hujaj Al-qot’iyyah Fii 
Sihhati Al-mu’taqidat Wa Al-Amaliyyat Karangan 

mobil penuh dengan keju. Dengan begitu, saat 
kita sampai pasar untuk belanja, tinggal melihat 
mobil untuk mengingat semua daftar belanjaan 
tersebut.

4) Keyword
Kiat Mnemonic yang satu ini relatif baru 

dibandingkan kiat-kiat lainnya. kiat ini mulai 
dikembangkan pada tahun 1975 oleh dua orang 
pakar psikologi, Raugh dan Atkinson. Sistem kata 
kunci biasanya rekayasa secara khusus untuk 
mempelajari kata dan istilah asing, dan konon 
cukup efektif untuk pengajaran bahasa asing, 
Inggris misalnya, sistem ini berbentuk daftar kata 
yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: a) 
kata-kata asing, b) kata-kata kunci yakni kata-
kata bahasa local yang paling mirip dengan kata 
yang dipelajari, c) arti-arti kata asing tersebut. 
Contohnya ketika kita ingin mengingat ayat: نابذكت امكبر ءالا يأبف, 
kita bisa menggunakan kalimat : FBI (ef-bi-ey) 
Ala Robin Kumar Tugas di taliban.

5) Pageword
Sejenis teknik mnemonic yang menggunakan 

komponen yang sebelumnya sudah dikuasai 
seperti pasak (paku) mengingat memori baru. 
Kata komponen pasak ini dibentuk berpasang-
pasangan seperti merah-saga, panas-api. Kata 
ini berguna untuk mengingat kata dan istilah 
yang memiliki watak yang sama seperti: darah, 
lipstik, pasangan langit dan bumi, neraka dan 
kata atau istilah yang memiliki kesamaan watak 
(warna, rasa dan seterusnya)

6) Rima (Rhyme) 
Yakni sajak yang dibuat sedemikian rupa 

yang isinya terdiri atas kata dan yang harus 
diingat oleh siswa. Untuk lebih mudah mengingat 
dengan metode ini, kita bisa mengganti lirik lagu 
yang sudah familiar kita dengar dengan kata-
kata yang ingin dihafalkan, seperti menghafal 
bait alfiah ibnu malik dengan lirik lagu wali band 
dan lain sebagainya.

7) Angka dan Bentuk
Metode angka dan bentuk merupakan 

metode Mnemonics yang digunakan dengan cara 
menghubungkan atau mengaitkan angka dengan 
bentuk yang menyerupai masing-masing angka, 
kemudian dijadikan kata kunci dalam menghafal 
sejumlah daftar atau suatu urutan. Metode ini 
disebut juga dengan Mnemonics Peg Sistem. 
Dengan sistem ini maka susunan angka yang 
hanya dikenali otak kiri dapat diubah menjadi 
rangkaian cerita yang dikenali oleh otak kanan. 

8) Cerita ( Narrative Technique )
Sistem cerita merupakan sistem dasar 

yang harus dikuasai karena merupakan dasar 
untuk menerapkan sistem-sistem lainnya. 
Latihan awal untuk sistem ini adalah dengan 
teknik bayangan kita akan menggabungkan 
aktivitas otak kiri yang membaca urutan huruf 
dengan aktivitas otak kanan yang membayangkan 
benda-benda tersebut (TIM KPI, 2004). 
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(Jensen, 2002).
4) Penyimpanan (storage yaitu penyimpanan 

informasi dalam ingatan, diperkirakan 
proses ini berjalan dengan sendirinya 
tanpa pengarahan langsung dari subjek dan 
biasanya sangat sukar untuk melupakannya  
(Gulo, 1982).

5) Pemanggilan (retrieval), memanggil kembali 
apa yang telah disimpan atau proses 
mendapatkan informasi yang disimpan, 
seperti membawa kembali pengalaman masa 
lalu.

PEMBELAJARAN AL-QUR’AN DI PESANTREN 
SUPERCAMP LA-RAIBA HANIFIDA 

Proses Penerimaan Santri
Proses penerimaan di hanifida dilakukan 

dengan sebuah tes pengelompokan-pengelompokan 
berdasarkan kemampua pesrta didik. Karena adanya 
perbedaan antar peserta didik yang mengharuskan 
layanan pendidika yang berbeda terhadap mereka. 

Alasan pengelompokan peserta didik juga 
dilandaskan pada realitas bahwa peserta didik 
secara terus menerus tumbuh dan berkembang. 
Agar perkembangan peserta didik yang cepat tidak 
mengganggu peserta didik yang lambat dan sebaliknya 
maka dilakukanlah pengelompokan peserta didik.

Lingkungan yang kondusif dan Kegiatan yang 
variatif 

Salah satu factor pendukung terlaksananya 
pendidikan Al-Qur’an di Pesantren Supercamp La 
Raiba Hanifida adalah tempat belajar yang central 
dan suasana kondusif. Rutinitas yang variatif, hingga 
tidak membosankan dan menjenuhkan, mulai dari 
sholat  berjamaah dengan menjadikan santri sebagai 
imam secara bergantian, menghafal Al-qur’an 
dengan imajinasi, belajar dengan peta pikiran dan 
lain sebagainya.  Sebagaimana dikutip oleh Mustofa 
setyo dalam ngalim mengatakan bahwa “faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar ada dua, yaitu factor 
luar dan factor dalam. Faktor luar meliputi lingkungan 
alam, lingkungan social dan Instrumental. Sedangkan 
factor dalam meliputi fisiologis yakni kondisi fisik 
dan kondisi panca indera,dan  Psikologis terdiri dari 
bakat, minat, kecerdasan, motivasi dan kemampuan 
kognitif (Ariwibowo, 2012).”

Lingkungan yang mendukung inilah yang 
menyebabkan para peserta didik menjadi santai dan 
tidak tertekan dalam menerima pelajaran. 

Peserta didik yang energic
Pesantren Supercamp La Raiba Hanifida 

melatih peserta didik untuk mandiri, energik, sangat 
lepas dalam melakukan segala aktifitas termasuk 
meghafal Al-Qur’an maupun menghafal materi yang 
lainnya. tidak merasa tertekan dengan banyaknya 
materi hafalan, sehingga terasa menyenangkan dan 
ringan. Karena kondisi jasmani dan rohani peserta 
didik sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 

Kyai muhyiddin Abdussomad didefinisikan lebih 
umum bahwa “Al-Qur’an Adalah Firman Allah yang 
diturunkan sebagai petunjuk bagi ummat manusia” 
(Abdussomad, 2005). Sedangkan As-syaikh Muhammad 
Aly Al-shobuni menulis dalam kitabnya yang berjudul 
at-Tibyaan Fii ‘Ulumi al-Qur’an bahwa al-Qur’an 
adalah 

“Kalam Allah yang mu’jiz, yang diturunkan 
atas penutup para nabi dan rosul, melalui perantara 
malaikat jibril AS. yang tertulis dalam mushaf, yang 
dinukil kepada kita dengan mutawatir; membacanya 
adalah bernilai ibadah, diawali oleh surat al-fatihah 
dengan diakhiri dengan surat an-nas”( Al-Shobuni, 
2003)

Adapun menghafal dalam bahasa arab berasal 
dari kata Al-Hifdz yang berarti menjaga, memelihara 
atau menghafalkan. Kemudian al-Hafidz adalah 
bentuk isim failnya yang bermakna orang yang 
menghafal dengan cermat, yang selalu berjaga atau 
orang yang selalu menekuni pekerjaannya.  Istilah al-
hafidz diistilahkan untuk orang yang hafal al-Qur’an 
tiga puluh juz tanpa mengetahui isi kandungannya. 
Dlain sisi, istilah al-hafidz ini merupakan istilah untuk 
para sahabat yang menghafal hadits-hadts sahih 
(Munawir,1997).  

Ridwan kamil mengutip surya barata dalam 
bukunya yang berjudul mengapa kita menghafal 
(tahfizh) al-Qur’an mengatakan bahwa menghafal 
adalah mengecamkan dengan sengaja dan 
dikehendaki. Sebagaimana tertulis dalam kamus 
besar bahasa indonesia, menghafal adalah berusaha 
meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat

Berbicara tentang menghafal, maka tak bisa 
terlepas dari kata ingat dan lupa. Ingatan sendri 
merupakan  suatu  proses  penerimaan informasi  
yang diberi  kode  dan dipanggil  kembali.  Pada  
dasarnya  ingatan  adalah  sesuatu  yang  membentuk 
diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk 
hidup lainnya.

Dalam proses mengingat informasi, memori 
memakai tiga tahap yaitu: 
a) Penyandian (encoding) adalah pemasukan pesan 

dalam ingatan, dibagi menjadi tiga macam: 
1) Penyandian akustik, informasi yang disandikan 

dalam memori, memasuki penyandian 
tertentu dan informasi yang diterima terdiri 
dari butiran-betiran verbal seperti angka, 
huruf dan kata. 

2) Penyandian visual, yakni informasi yang 
disandikan dalam memori berdasarkan apa 
yang dilihat. 

3) Penyandian makna, dalam penyandian 
ini materi verbal didasarkan pada makna 
disetiap kata. Penyandian ini terjadi jika 
butir itu adalah kata yang terisolasi, tetapi 
akan lebih jelas jika butir-butir itu adalah 
kalimat. Dengan begitu ingatan disimpan 
dalam bentuk jaringan-jaringan diseluruh 
bagian otak sesuai dengan pengkodeannya 
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terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan 
menyebut Asmaul Husna itu dantinggalkanlah orang-
orang yang menyalahartikan nama naman-Nya. 
Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa 
yang telah mereka kerjakan.(QS. Al-A‟raf: 180)

Pengamalan terhadap al-asma al-husna 
tersebut sebagaimana telah dijelaskan akan berefek 
pada perubahan tingkah laku seseorang menjadi 
berahlak yang baik dan terhindar dari perbuatan 
buruk atau maksiat. Jika sudah terjauh dari maksiat 
atau perbuatan jelek, maka secara otomatis akan 
mempermudah juga terhadap kemampuan menghafal 
seseorang. Sebagaimana anjuran Imam Syafi’I dalam 
sya’irnya:

 “Aku mencurahkan hatiku kepada Imam Waqi’ 
tentang hafalanku yang buruk Kemudian beliau 
menganjurkanku untuk meninggalkan maksiat Beliau 
juga memberitahuku bahwa sesungguhnya ilmu 
adalah karunia dari Allah Dan karunia Allah tidak 
akan diberikan kepada orang yang maksiat”

IMPLEMENTASI MNEMONIC LEARNING DI 
HANIFIDA 

Jika melihat pada metode yang digunakan, 
sebenarnya metode-metode tersebut bukanlah hal 
baru karena sudah dipraktikkan sejak lama oleh 
para penemu metode sebelumnya, seperti metode 
angka, loci, cerita dan lain sebagainya. Namun 
menjadi berbeda ketika metode-metode tersebut 
diramu dalam sebuah rumus yang begitu elastis bisa 
diimplementasikan dalam banyak materi, seperti 
hafalan AL-Qur’an, rumus fisika dan lain sebagainya.

Mnemonic dalam Kamus Lengkap Psikologi 
adalah seni meningkatkan daya ingat dengan bantuan 
(Chaplin, 2011). Menurut Muhibbin Syah (2013) 
muslihat Mnemonic merupakan kiat khusus yang 
dijadikan “alat pengait” mental untuk memasukkan 
item-iten informasi ke dalam akal siswa.

Ada lima strategi Mnemonic Learning yang 
diimplementasi di Pesantren Supercamp Hanifida, 
yakni metode Metode Angka dan Bentuk, Metode 
Perumpamaan ( Visual Imagery ), Metode Cerita 
( Narrative Technique), Metode Kata Berkait ( Link 
Word ), Metode loci.

Metode angka dan bentuk sebagaimana 
sudah dijelaskan sebelumnya merupakan bagian 
dari Mnemonic learning yakni dengan cara 
menghubungkan atau mengaitkan angka dengan 
bentuk yang menyerupai masing-masing angka, 
kemudian dijadikan kata kunci dalam menghafal 
sejumlah daftar atau suatu urutan. System angka ini 
merupakan pintu utama untuk masuk pada metode 
hanifida.

Metode angka dan bentuk merupakan bagian 
dari strategi Mnemonics Larning yang digunakan 
dengan cara menghubungkan atau mengaitkan angka 
dengan bentuk yang menyerupai masing-masing angka, 
kemudian dijadikan kata kunci dalam menghafal 

mereka. Jika kondisi peserta didik dalam keadaan 
tertekan akan menyebabkan peserta didik tidak 
konsentrasi dalam belajar. Begitu juga sebaliknya 
jika kondisi hati peserta didik dalam keadaan senang 
maka akandengan mudah konsentrasi dan mengerti 
terhadap pelajaran. 

Menjadikan peserta didik sebagai Tutor sebaya
Pesantren Supercamp La Raiba Hanifida 

memanfaatkan peserta didik yang dianggap sudah 
mampu mengajarkan metode hanifida sebagi tutor 
untuk para peserta didik yang lain. Hal ini dilakukan 
juga sebagai bentuk edukasi bagi para santri, karena 
seluruh santri yang ada di Pesantren Supercamp 
La Raiba Hanifida selain diajarkan menghafal Al-
Qur’an dengan metode Hanifida juga diajarkan cara 
mengajarkan metode tersebut, hingga semua santri 
disana mampu menjadi tutor yang baik untuk metode 
hanifida. Strategi ini disebut strategi guru sebaya, 
sebagaimana menurut Aria Djalil menuliskan bahwa 
“tutor sebaya adalah seorang siswa pandai yang 
membantu belajar siswa lainnya dalam tingkat kelas 
yang sama” (Djail, 1997). 

Merangsang keaktifan peserta didik
Peserta didik ajarkan  untuk menghafalkan 

Al-Asma Al-Husna dengan rumus angka primer dan 
skunder kemudian setelah peserta didik dianggap 
mampu menguasai Al-Asma Al-Husna dengan metode 
tersebut, maka peserta didik dirangsang untuk 
membuat sendiri simbol-simbol yang mudah dikenali 
untuk menghafal sebuah teks ayat Al-Qur’an. metode 
ini disebut juga dengan Aktif Learing, sebuah 
proses pembelajaran yang memberdayakan peserta 
didik agar belajar dengan menggunakan berbagai 
cara/strategi secara aktif guna mengoptimalkan 
penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta 
didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai 
hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan 
karakteristik pribadi yang mereka miliki.

Al-Asma AL-Husna Sbagai Tolak Ukur
Keharusan untuk menguasai al-Asma Al-Husna 

sebelum memulai menghafal Al-Qur’an adalah salah 
satu cara untuk menguasai pengimplementasian 
metode hanifida dalam menghafal Al-Qur’an selain 
itu juga sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat 
kecepatan dalam menghafal.

Membaca dan mempelajari Al-asma al-husna 
menigkatkan keiman kepada Allah SWT. apabila 
dihayati akan memotivasi  untuk berbuat adil, rendah 
hati, penolong, bermurah hati, pemaaf, dermawan, 
penyabar dan penyayang (Al Jerrahi, 2004). Allah SWT 
berfirman dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 180 : 

 َنيِذَّلا اوُرَذَو ‟ اهَِب ُهوُعْداَف ىَٰنْسُْلا ُءامَْسَْلا ِهَّلِلَو
َنوُلَمْعَيي اوُناَك اَم َنْوَزْجُيَس ‟ ِهِئامَْسَأ ِف َنوُدِحْلُيي

Artinya: 
Dan Allah memiliki Asmaul Husna (nama-nama yang 
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kata asing dengan cara mengaitkan kata yang tidak 
familiar dengan kata yang telah dikenal sebelumnya 
misalnya untuk mengingat surat Arrahman ayat satu 
dengan membuat narasi “Teri Pak Rahman Pemurah 
Sekali” kata Teri untuk ayat 1 (lihat rumus angka) pak 
Rahman untuk lafadz ar-rahman, dan pemurah sekali 
untuk arti dari ayat ar-rahman.

Metode loci atau dikenal juga dengan 
sebutan metode lokasi juga dipakai Hanifida untuk 
menghafal al-Qur’an, misalnya untuk menghafal 
surat al-Ikhlas ayat satu sampai empat cukup dengan 
membayangkan ayat pertama tertulis pada dahi, ayat 
ke dua tertulis pada dada, ayat ke tiga tertulis pada 
perut dan terakhir ayat ke empat tertulis pada lutut. 

KESIMPULAN
Pembelajaran al-Qur’an di Pesantren Supercamp 

La Raiba Hanifida mengoptimalkan penggunaan 
semua potensi anak didik, hingga semua anak didik 
dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai 
dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. 
Seluruh pembelajarannya didesain aktif, hal ini 
terlihat dari model pembelajaran yang mengharuskan 
peserta didik untuk aktif menghafal dengan dibarengi 
gerakan dan imajinasi. Dengan begitu respon peserta 
didik yang menghafal al-Qur’an dengan metode 
hanifida ini terlihat selalu bersemangat dan ceria, 
mereka terlihat santai dan sekilas terkesan seperti 
sedang melakukan sebuah permainan. Peserta didik 
yang menghafal al-Qur’an di psantren supercamp La 
Raiba hanifida tidak boleh memulai proses menghafal 
sebelum menguasai rumus-rumus angka dan al-Asma 
aL- Husna.

Ada lima strategi Mnemonic Learning yang 
diimplementasi di Pesantren Supercamp Hanifida, 
yakni metode Metode Angka dan Bentuk, Metode 
Perumpamaan ( Visual Imagery ), Metode Cerita ( 
Narrative Technique), Metode Kata Berkait ( Link Word 
), Metode loci. Dari keseluruhan metode tersebut 
melahirkan tiga dampak positif pada peserta didik, 
diantaranya adalah dampak terhadap Antusiasme, 
Karakter dan daya ingat peserta didik.

Dalam proses pembelajarannya tak cukup 
menggunakan mnemonic learning saja, tapi perlu 
juga pengelompokan-pengelompokan berdasarkan 
kemampuan pesrta didik. Jika hanya mengandalkan 
Mnemonic Learning saja maka  tidak akan maksimal 
jika kondisi lingkungan tidak mendukung.
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oleh otak kanan. Di hanifida, menguasai rumus angka 
merupakan poin pertama untuk bisa melangkah pada 
tahapan menghafal al-Qur’an. 

Untuk lebih mudah memahami penggunaan 
rumus angka yang telah di susun oleh hanifida, 
peserta didik diharuskan menguasai al-Asma Al-Husna 
sebagai pengantar metodenya.

Adanya penguasaan terhadap rumus angka 
menggunakan simbol gambar dan imajinasi yang ada 
pada aL-Asma aL-Husna tersebut adalah kunci rahasia 
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satu persatu. Artinya, menguasai aL-Asma aL-Husna 
berarti menguasai rumus dan metodenya.

Rumus angka pesantren supercamp La Raiba 
Hanifida merupakan gabungan dari beberapa teknik 
mnemonic yang kemudian diramu menjadi sebuah 
rumus yang sistematis, efektif dan efisien. Misalnya 
untuk mengingat angka primer 1,2,3 dan 4 dengan 
rumus ini kita hanya perlu membayangkan ikan teri 
yang berdiri tegak sebagai symbol angka satu, burung 
nuri sebagai symbol angka dua, mie berbentuk 
keriting sebagai symbol angka tiga dan ikan pari 
yang berbentuk segi empat sebagai symbol angka 
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sesuatu yang familiar dan mudah diingat  seperti Teri 
Nuri Mie dan Pari untuk mengingat sesuatu yang lain 
yakni angka satu, dua, tiga dan empat. 

Setelah menguasai rumus system angka 
hanifida, langkah berikutnya adalah mencoba 
menvisualisasikan angka-angka tersebut ke dalam 
sebuah gambaran dalam kepala. Kemudian gambaran-
gambaran tersebut dikaitkan antara satu dengan yang 
lainnya. Seperti ketika ingin mengingat angka lima, 
satu dan nol maka cukup dengan membayangkan ular 
sanca memakan teri dan meminum darah. 

Setelah berhasil memvisualkan angka-angka 
tersebut dalam wujud benda atau gambaran sesuatu 
yang nyata, kemudian angka-angka dalam bentuk 
gambaran tersebut dikaitkan dalam bentuk cerita 
menarik yang mudah untuk diingat tanpa harus 
berfikir lama. Misalnya dengan merangkai bayangan 
Ular Sanca Teri dan Darah menjadi sebuah cerita 
“Seekor Ular Sanca memakan Teri sampai Berdarah”. 
Sanca untuk angka 5, Teri untuk angka 1 dan darah 
untuk angka 0.

Selanjutnya adalah mengingat kosa kata-kosa 
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ABSTRACT: Manajemen strategik suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan 
(implementing) dan evaluasi (evaluating) tentang keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi 
yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa mendatang. Dalam dunia 
pendidikan, utamanya madrasah, manajemen strategic dijadikan sebagai alat untuk mengantisipasi 
perubahan lingkungan yang sering terjadi dengan cepat dan bahkan drastis sifatnya. Perubahan 
lingkungan dunia pendidikan tersebut lebih sering membawa ancaman daripada peluang. Dalam 
keadaan seperti ini, manajemen strategik bagi madrasah memegang peranan penting sehingga 
satuan pendidikan mampu memanipulir perubahan lingkungan yang terjadi menjadi suatu peluang 
guna menciptakan kekhasan, surviving dan keunggulan dalam system persaingan antar lembaga 
pendidikan 

KEYWORDS: Manajemen Strategik, Madrasah,Unggul 

PENDAHULUAN 

Pergeseran lingkungan dan kekuatan 
persaingan dalam industri pendidikan menyebabkan 
timbulnya kesenjangan antara tuntutan lingkungan 
dan persaingan dengan kekuatan satuan pendidikan 
pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Situasi 
ini telah memaksa sebagian satuan pendidikan 
mengurangi atau menghentikan operasinya. Sejumlah 
sekolah pada beberapa daerah mengalami penurunan 
jumlah siswanya, bahkan terpaksa ditutup dan atau 
dicabut izin operasinya. Ini terjadi pula pada satuan 
pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan satuan 
pendidikan lainnya. Fenomena sejumlah satuan 
pendidikan mengalami jumlah siswa atau mengurangi/
menghentikan operasinya tersebut sangat meluas dan 
merupakan isu permasalahan menarik untuk ditelaah 
lebih lanjut.

Adanya fenomena di atas, suatu satuan 
pendidikan dituntut untuk senantiasa merevitalisasi 
strateginya guna menjamin kesesuaian tuntutan 
lingkungan dan persaingan dengan kekuatan 
internal yang dimilikinya. Ini penting mengingat 
ketidakmampuan suatu satuan pendidikan dalam 
merespons peluang dan ancaman eksternal akan 
mengakibatkan menurunnya daya saing dan atau 
terhambatnya pencapian kinerja satuan pendidikan 
itu. Jika hal ini dibiarkan maka akan mengancam 
kelangsungan satuan pendidikan yang bersangkutan 
(Alma, 2009).  

Dengan sikap antisipatif dan strategi 
yang tepat dimaksudkan agar satuan pendidikan 
mampu memperhitungkan konsekuensi berbagai 
kecenderungan yang terjadi, baik internal organisasi 
maupun eksternal. Sikap antisipatif dan strategi yang 
tepat bermuara pada sikap proaktif. Artinya, dengan 
antisipasi dan strategi yang tepat, perubahan yang 
terjadi dapat diduga sebelumnya dan mengambil 
langkah-langkah tertentu menghadapi tantangan 
yang mungkin muncul. Bahkan, kalau perlu, dengan 
sikap proaktif  membuat kepala sekolah, guru, 
karyawan, komite sekolah turut berperan serta dalam 
menentukan bentuk, jenis dan arah perubahan, 
sehingga bisa menjadi faktor pendukung bagi satuan 
pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan dan 
sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Makin kompleksnya lingkungan dunia 
pendidikan seperti yang digambarkan di atas, 
membawa implikasi makin sulit dan rumitnya proses 
pengambilan keputusan oleh pimpinan satuan 
pendidikan. Fenomena dan masalah-masalah tersebut 
dialami oleh sebagaian besar sekolah-sekolah yang 
ada di Indonesia baik tingkat dasar sampai tingkat 
atas.  Berangkat dari paparan di atas, maka 
diperlukan kajian dan telaah mendalam tentang 
manajemen strategik dalam mewujudkan madrasah 
unggul.
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meskipun Rasulullah SAW dibimbing oleh wahyu 
dalam setiap gerak dan langkahnya, namun juga 
melakukan berbagai perencanaan yang matang 
demi tercapainya keberhasilan agenda-agenda 
yang ditargetkan.

 Sehubungan dengan pentingnya 
perencanaan tersebut yang secara eksplisit 
dijelaskan Al qur’an, pertanyaan lebih lanjut 
yang perlu dijawab adalah apakah yang dimaksud 
manajemen strategik? dimana peranannya dalam 
satuan pendidikan yang selalu menghadapi 
perubahan lingkungan? Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut, berikut akan diberikan 
uraian tentang pengertian manajemen strategik 
dan pendapat beberapa pakar.

Manajemen startegik merupakan rangkaian 
dua perkataan terdiri dari kata “manajemen dan 
strategik yang masing-masing memiliki pengertian 
tersendiri, yang setelah dirangkaikan menjadi 
satu terminologi berubah dengan memiliki 
pengertian tersendiri pula. Oleh karena itu, 
penulis akan menguraikan pengertian manajemen 
dan strategik. Menurut Holt (dalam Karthi Nisajar 
dan Winardi, 1997):  “Management is the process 
of planning, organizing, leading, and controlling, 
that encompasses human, material, financial 
and information resources is an organizational 
environment.

Strategik adalah kerangka yang 
membimbing dan mengendalikan pilihan-
pilihan yang mendapatkan sifat dan arah suatu 
organisasi. Sedangkan menurut Drucker (dalam 
Barlian), strategic adalah mengerjakan sesuatu 
yang benar (doing the right things). Sejalan 
dengan pendapat Clausewitz (dalam Wahyudi, 
1996) bahwa “strategik merupakan suatu seni 
menggunakan pertempuran untuk memenangkan 
perang.” Skinner “strategik merupakan filosofi 
yang berkaitan dengan alat untuk mencapai 
tujuan.” Hayes dan Weel Wright “strategik 
mengandung arti semua kegiatan yang ada dalam 
lingkup perusahaan, termasuk di dalamnya 
pengalokasian semua sumber daya yang 
dimiliki perusahaan”. Pendapat lain yaitu Hill 
sebagaimana dikutip Rangkuti (1999) strategik 
merupakan suatu cara yang menekankan hal-
hal yang berkaitan dengan kegiatan manufaktur 
dan pemasaran. Semuanya bertujuan untuk 
mengembangkan produktivitas perusahaan. 
Sejalan dengan pengertian diatas, dari sudut 
etimologis (asal kata), berarti penggunaan kata 
“strategic” dalam manajemen sebuah organisasi, 
dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik 
utama yang dirancang secara sistematis dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang 
terarah pada tujuan strategik. Dalam perjalanan 
sejarahnya dilingkungan organisasi profit dan 
non profit pengertian manajemen semakin 
berkembang (Akdon, 2009).  

Menurut Wahyudi (1996), manajemen 

PEMBAHASAN
1.  Pengertian Manajemen Strategik

Sebelum dibahas tentang pengertian 
manajemen strategik, ada baiknya kalau kita 
berusaha untuk menjawab pertanyaan “masih 
bermanfaatkah perencanaan (planning) dalam 
lingkungan yang berubah tidak menentu?”. 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut barangkali 
perlu  para manajer tangguh yang menyatakan 
bahwa “the best companies always plan to 
win”. Artinya, dalam situasi apapun perusahaan 
atau satuan pendidikan tetap harus membuat 
perencanaan bahasa yang lain adalah “rencana 
strategis” (renstra). Hal ini karena perencanaan 
menyangkut jangkauan masa depan dari 
keputusan yang dibuat sekarang. Sehingga tanpa 
perencanaan, sudah pasti lulusan/out come atau 
produk/ jasa yang dihasilkan satuan pendidikan 
atau perusahaan tidak memiliki daya saing 
yang tinggi.. Akibatnya lulusan/out come atau 
produk/jasa tersebut tidak akan dapat bersaing 
apabila dihadapkan pada perubahan lingkungan 
pendidikan yang lain (Sunarto, 2002). 

 Perencanaan mempunyai peranan 
yang signifikan, bahkan jika dicermati secara 
seksama, ada beberapa ayat Al Qur’an yang secara 
implicit sebenarnya mengandung anjuran bagi 
umat Islam untuk memperhatikan perencanaan.  
Dalam al-Qur’an terdapat aayat yang sejatinya 
mengandung perintah untuk melihat hukum 
sebab akibat (causality) yang dalam konteks ini 
adalah segala aspek yang mendukung pertahanan 
kaum muslimin dari serangan kaum kafir (Al 
Sa’dy, 2000)  perlunya perencanaan yang matang.

Muhammad Rasyid Ridha menyatakan 
bahwa yang disebut dengan al i’dad adalah 
mempersiapkan sesuatu untuk masa yang akan 
dating (tahyi’ah al shay’li al mustaqbal) (Ridha, 
1990). 

Selain dua contoh ayat diatas dan yang 
sejenisnya, Al Qur’an secara eksplisit mencatat 
contoh pelaksanaan konsep perencanaan dalam 
surah Yusuf (12): 47-49, Allah mengisahkan 
bagaimana Nabi Yusuf, a.s menyampaikan ide 
perencanaan manajemen pangan jangka panjang 
atau sekitar 15 taun dalam mengantisipasi 
datangnya masa paceklik (Fauzi, 2012). Selain 
itu, juga dalam surah Al-Kahfi (18): 94-95, 
ketika Dzulkarnain merencanakan persiapan 
menghadang Ya’juj dan Ma’juj dengan 
membangun sebuah benteng yang kukuh.

Dari beberapa keterangan dalam al-
Qur’an, jelas sudah indikasi-indikasi yang 
diberikan Al Qur’an terhadap pentingnya 
sebuah perencanaan dalam segala aktivitas 
kehidupan manusia. Rasulullah SAW sendiri 
sebagai penerima wahyu dan pemberi penjelasan 
terhadap Al Qur’an benar-benar memahami hal 
itu dan mengimplementasikannya dalam perjalan 
dakwah dan pendidikan beliau. Realitanya, 
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implementasi rencana dan kegiatan-kegiatan 
yang berhubungan dengan hal vital, pervasive, 
dan berkesinambungan bagi suatu organisasi 
secara keseluruhan. 

Dari pengertian diatas bisa dilihat bahwa 
terdapat pengertian dasar yang sama. Persamaan 
pokok dari kedua pengertian tersebut adalah 
bahwa manajemen strategik mempunyai dua 
unsur utama yaitu organisasi dan lingkungan. 
Dengan kata lain, manajemen strategik pada 
dasarnya adalah bagaimana memadukan atau 
menyerasikan organisasi dengan lingkungannya 
dengan serangkaian strategi, sehingga tujuan 
organisasi bisa tercapai.

Kemudian bagaimana peranan manajemen 
strategik dalam satuan pendidikan? Telah 
dikemukakan diatas, bahwa dewasa ini perubahan 
lingkungan dunia pendidikan sering terjadi dengan 
cepat dan bahkan drastis sifatnya. Perubahan 
lingkungan dunia pendidikan tersebut lebih 
sering membawa ancaman daripada peluang. 
Dalam keadaan seperti ini, manajemen strategik 
memegang peranan penting sehingga satuan 
pendidikan mampu memanipulir perubahan 
lingkungan yang terjadi menjadi suatu peluang. 
Hal ini dapat dilakukan apabila telah dirumuskan 
kesesuaian kemampuan intern organisasi (satuan 
pendidikan) dengan lingkungannya melalui proses 
manajemen strategik. 

Berdasarkan kajian diatas manajemen 
strategik merupakan rasionalisasi yang 
komprehensif tentang isu-isu yang dihadapi 
oleh ekskutif dalam kepemimpinannya dimasa 
depan. Lebih jauh manajemen strategik juga 
merupakan integrasi filosofi manajemen yang 
paling akurat menuju kesatuan dan pendekatan 
terhadap kewajiban-kewajiban kepemimpinan 
yang sifatnya organisasional.

2. Madrasah Unggul
Munculnya madrasah unggul menunjukan 

bahwa lembaga-lembaga pendidikan sudah 
membuka diri dan akomodatif terhadap aspirasi 
dan tuntutan masyarakat, lebih jauh lagi 
munculnya lembaga-lembaga itu adalah tidak 
lepas dari peran para praktisi pendidikan terutama 
kepala sekolah dalam mengkondisikan model 
pendidikan yang memenuhi aspirasi masyarakat. 

Gerakan unggul diadopsi pemerintah 
Indonesia melalui tes standar yang disebut dengan 
Ujian Nasional (UN). Oleh karena itu, orientasi 
gerakan sekolah unggul pada dasarnya diukur 
dari kemampuan siswa secara akademik, seprti 
yang dikemukakan  oleh Sergeovanni (1987), “An 
excellent school is and image of schooling where 
uniform and high academic standard are able to 
perform up to these standards as evidenced by 
scores on criterion referenced or other test”.

  Berdasarkan pandangan diatas, maka 
madrasah dapat dikatakan unggul apabila citra 

strategik suatu seni dan ilmu dari pembuatan 
(formulating), penerapan (implementing) 
dan evaluasi (evaluating) tentang keputusan-
keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang 
memungkinkan sebuah organisasi mencapai 
tujuan-tujuan masa mendatang.

Menurut Gluek & Jauch mengungkapan 
“Strategic management is a stream of the 
decisions and actions which leads to the 
development of an effective strategy or 
strategies to help achieving objectivies”. The 
strategy management process is the way in 
which strategic determined objectives and 
make strategic decision. Manajemen strategik 
merupakan arus keputusan dan tindakan yang 
mengarah pada perkembangan suatu strategi atau 
strategi-strategi yang efektif untuk membantu 
mencapai sasaran perusahaan.

Menurut Hunger & Wheelen (1996) 
bahwa strategic management is that set of 
managerial and actions that determine the long 
term performance of corporation. It includes 
strategy formulation, strategy implementation 
and evalution. Manajemen strategik adalah 
serangkaian daripada keputusan manajerial dan 
kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan 
perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan 
tersebut terdiri dari perumusan atau perencanaan 
strategik, pelaksanaan atau implementasi, dan 
evaluasi.

Menurut Arthur A. Thompson, Jr and A.J. 
Strickland, III (1987), manajemen strategik adalah 
“Strategic management is the process whereby 
manager establish an organization’s long-term 
direction, set specific performance objectives. 
Develop strategies to achieve these objectives in 
the light of all the relevant internal and external 
circumstances, and undertake to execute the 
chosen action plans”.

Menurut Budiman CHR dalam Akdon 
(2009), manajemen strategik adalah serangkaian 
keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan 
yang menuju pada penciptaan sebuah atau 
beberapa strategik efektif untuk mencapai 
tujuan perusahaan. Manajemen strategik pada 
intinya adalah memilih alternatif strategi yang 
terbaik bagi organisasi/perusahaan dalam segala 
hal untuk mendukung gerak usaha perusahaan. 
Perusahaan harus melakukan manajemen 
strategik secara terus menerus dan harus fleksibel 
sesuai dengan tuntutan kondisi di lapangan.  

Sedangkan menurut George B. Steiner 
(1988), “manajemen strategik adalah berkenaan 
dengan menghubungkan organisasi dengan 
lingkungannya, merumuskan strategi untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut, 
dan memastikan bahwa implementasi strategi 
berjalan dengan baik.

Dalam modul (Sonhadji), manajemen 
strategik adalah proses formulasi dan 
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bahwa ada beberapa dimensi keunggulan yang 
hendak dicapai melalui sistem pendidikan itu, 
yaitu: 

a. Dimensi masukan (input). Dalam hal ini peserta 
didik harus melalui seleksi ketat dengan kriteria 
tertentu untuk bisa menjadi peserta didik 
madrasah unggul. Dalam konsep Depdikbud 
(1993), kriteria itu antara lain prestasi belajar 
yang superior dengan indikator raport, NEM 
dan hasil tes prestasi akademik, skor psikotes 
yang meliputi intelegensi dan kreativitas serta 
tes fisik.

b. Dimensi fasilitas, dimensi ini berupa tersedianya 
sarana dan prasarana yang memadai sehingga 
memungkinkan terpenuhinya kebutuhan 
belajar peserta didik guna menyalurkan 
bakat, minat dan kemampuannya, baik dalam 
kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler.

c. Dimensi lingkungan belajar, yaitu 
dimensi lingkungan yang kondusif untuk 
mengembangkan potensi keunggulan menjadi 
keunggulan nyata, baik dalam arti fisik maupun 
psikologis.

d. Dimensi tenaga pengajar, tenaga pengajarnya 
harus terpilih, memiliki keunggulan daiatas 
rata-rata tenaga pengajar konvensional. 
Keunggulan tenaga pengajar ini mencakup 
penguasaan metodologi pengajaran dan 
komitmen dalam melaksanakan tugas : untuk 
memberikan rangsangan kepada mereka 
hendaknya diberikan insentif yang memadai.

e. Dimensi kurikulum, walaupun madrasah unggul 
tetap berpegang pada kurikulum nasional, 
namun untuk madrasah unggul, kurikulum 
tersebut harus dikembangkan demikian 
rupa atau diperkaya secara maksimal sesuai 
dengan kebutuhan dan kecepatan serta 
motivasi belajar peserta didik. Untuk itu 
perlu pengayaan dan percepatan kurikulum. 
Kendati demikian proses belajar tetap dapat 
dipertanggungjawabkan kepada siswa, 
lembaga maupun masyarakat.

f. Dimensi rentang waktu belajar, rentang 
waktu belajar madrasah unggul lebih lama 
dibandingkan madrasah massal konvensional. 
Kegiatan ekstra kurikulum diorganisisr 
sedemikian rupa dengan dukungan sarana dan 
prasarana yang memadai, termasuk di dalam 
lingkungan asrama.

Di samping dimensi-dimensi diatas, dimensi 
keunggulan lainnya adalah pembinaan kemampuan 
kepemimpinan yang menyatu dalam keseluruhan 
sistem pembinaan peserta didik melalui praktek 
lapangan langsung, bukan sekedar sebagai materi 
pengajaran. Dan sesungguhnya dimensi yang 
diharapkan sekolah unggul ini adalah menjadi 

tentang persekolahan dicirikan melalui komitmen 
yang kuat terhadap berbagai tujuan yang ditandai 
pencapaian tes siswa yang terstandar dan makna 
intelektual lainnya. Dengan kata lain, sekolah 
dapat dikatakan unggul apabila siswa mampu 
mencapai prestasi akademik yang tinggi, memiliki 
kesadaran masyarakat yang bertanggung jawab, 
memiliki moral dan etika yang mengkarakter, 
mampu mengekspresikan nilai-nilai keindahan, 
dan aspek emosi serta fisiknya (Maimun, 2010). 

Pandangan Rachaman, ada tiga hal penting 
dalam sekolah yang unggul: Pertama, masukan 
anak didiknya diunggulkan (input), Kedua, proses 
pembinaannya yang diunggulkan, Ketiga, hasil 
atau produk anak (out put) yang diunggulkan. 
Yang menjadi kekhawatiran dari sekolah unggul 
ialah bila yang dilihat input dan out putnya saja. 
Padahal yang seharusnya menjadi unggulan adalah 
proses pembinaan anak didiknya. Jadi, sekolah 
unggul adalah sekolah yang mampu menjawab 
tujuan pendidikan nasional yang bertujuan 
tidak sekedar mencerdakan bangsa, tetapi 
membudayakan kehidupan bangsa. Anak didik 
harus sopan, harus tahu jati diri, berkepribadian 
tinggi dan seterusnya. Bukan sekedar bagus NEM-
nya atau rankingnya saja, begitu juga pemenuhan 
fasilitas sangat mendukung.

Menurut Mutrofin dalam Salman (1995), 

bahwa ada indikator unggul adalah madrasah yang 
cenderung memudahkan lulusannya melangkah 
ke jenjang pendidikan berikutnya secara 
vertikal. Mempermudah lulusannya mendapatkan 
pekerjaan dan secara sosial mengangkat prestise 
pergaulannya. Sedikit lebih ideal, indikator sekolah 
baik unggul adalah sekolah yang secara optimal 
dapat mengaktualisasikan kemampuan kognitif 
matra afektif dan ketrampilan psikomotorik 
subyek pendidiknya. Dari bodoh menjadi pintar, 
dari tumpul menjadi kreatif, dari kurang adab 
menjadi beradab. Dengan kalimat lain, madrasah 
unggul adalah mendidik manusia paripurna, utuh 
lahir batin.

Menurut Suprayogo (1999) ada tiga hal tipe 
madrasah unggul, yaitu: Pertama, dikatakan 
unggul karena input-nya memang sudah terdiri 
dari siswa-siswa unggul  yang di jaring melalui 
seleksi yang ketat dan memiliki NEM-nya sudah 
ditentukan harus tinggi. Kedua, madrasah unggul 
dalam hal fasilitas (fasilitas lengkap). Ketiga, 
sekolah unggul yang penekanannya pada iklim 
belajar yang positif di lingkunagn madrasah. Tipe 
inilah yang banyak digerakan di negara maju 
seperti Amerika Serikat. Di negara ini, madrasah 
yang unggul adalah madrasah yang mampu 
memproses siswa yang bermutu rendah (input-nya 
rendah) menjadi lulusan yang bermutu tinggi (out 
put) tinggi. 

Menurut Murdiyat dalam Rasmianto (1996), 
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tersebut meliputi:
1. Perumusan misi satuan pendidikan, misi 

merujuk pada alas an eksistensi organisasi 
dan apa sebaiknya dijalankan oleh organisasi. 
Sedangkan tujuan mengacu pada apa yang 
diharapkan organisasi baik jangka pendek, 
menengah, maupun panjang.

2. Analisis lingkungan eksternal yang meliputi 
remote enviroenment, educational 
environment, dan operating environment, 
yang bertujuan untuk mengidentifikasi 
peluang dan ancaman.

3. Analisis sumber daya satuan pendidikan untuk 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 
yang ada pada perusahaan.

4. Perumusan long-term objectives (tujuan 
jangka panjang) yang menunjukan apa yang 
ingin dicapai satuan pendidikan dimasa yang 
akan dating.

5. Mengidentifikasi beberapa alternatif strategi
6. Mengimplementasikan strategi
7. Mengendalikan implementasi strategi 

  Landasan perumusan dan penerapan strategi 
untuk mencapai tujuan dan atau kinerja yang 
tinggi tidak cukup hanya bersumber dari input 
lingkungan internal atau lingkungan eksternal saja. 
Strategi yang hanya didasarkan pada lingkungan 
internal atau sumber daya internal tidak cukup 
efektif untuk mencapai tujuan atau kinerja yang 
tinggi tanpa diarahkan atau disesuaikan dengan 
kondisi lingkungan eksternal. Sebaliknya, potensi 
profitabilitas yang tinggi dalam suatu industri 
tidak akan efektif menjadi keunggulan bersaing 
tanpa didukung atau direspon oleh sumber daya 
internal organisasi (Alma, 2009).   

  Perumusan strategi yang didasarkan pada 
input lingkungan eksternal dan lingkungan internal 
atau sumber daya internal secara bersamaan 
mempelajari tiga hal; siapa, apa, dan bagaimana. 
Organisasi menentukan segmen pasar mana yang 
akan dilayani, kebutuhan apa dari konsumen pasar 
itu yang harus dilayani dan bagaimana kompetensi 
inti digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

4. Rencana Pengembangan
  Ada beberapa asumsi yang mendasari 

penyusunan perencanaan pengembangan sekolah, 
yaitu:
a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan 

pendidikan yang berkualitas semakin 
meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan 
perkembangan zaman dan kehidupan 
masyarakat yang semakin terbuka.

b. Untuk memberikan pelayanan pendidikan 
yang berkualitas dituntut ketersediaan sarana 
dan prasarana madrasah yang menunjang 
bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 
di sekolah, dan juga kualitas pengajaran dari 
guru itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan 
harus direncanakan secara komprehensif. 

pusat keunggulan (agent of excelent) bagi 
sekolah- sekolah di sekitarnya. Penyelenggaraan 
sekolah ini memiliki resonansi sosial yang tinggi 
sehingga membawa pengaruh positif terhadap 
lingkungannya. Akan tetapi, yang jelas kalau kita 
perhatikan secara cermat, fenomena munculnya 
sekolah unggulan, sesungguhnya harus kita 
pahami sebagai respon positif terhadap upaya 
untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia 
(human resource) Indonesia dalam rangka 
menghadapi tantangan global masa mendatang 
yang kehadirannya bersifat niscaya. Karena itu, 
untuk menghadapinya kita harus rasional dan 
profesional. Disinilah madrasah unggul diharapkan 
mampu memberikan kontribusi yang kontruktif 
dalam rangka peningkatan sumber daya manusia 
(human resource) yang handal dan adaptif untuk 
masa depan (Mahmud, 2010).   

3. Model Strategi
  Pada umumnya suatu satuan pendidikan 

memiliki tujuan dan untuk mencapainya 
memerlukan strategi. Strategi merupakan suatu 
kesatuan rencana yang luas dan terintegrasi 
yang menghubungkan antara kekuatan internal 
organisasi dengan peluang dan ancaman 
lingkungan eksternalnya. Strategi dirancang 
untuk memastikan tujuan organisasi dapat dicapai 
melalui implementasi yang tepat. Oleh karena itu, 
strategi berkaitan dengan evaluasi dan pemilihan 
alternative yang tersedia bagi suatu manajemen 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
(Alma, 2009).   

  Untuk mempermudah pemahaman 
tentang proses manajemen strategik, penulis 
menggambarkannya dalam sebuah model 
manajemen strategik komprehensif sebagaimana 
berikut:

Gambar diatas, menunjukan bahwa 
masing-masing komponen terdiri dari beberapa 
sub komponen. Adapun komponen-komponen 
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Unggul
  Wesbter’s New Word Dictionary mendefinisikan 

strategi sebagai “science of planning and directing 
large scale military operation skill in managing or 
planning”. Yaitu strategi merupakan ilmu tentang 
perencanaan dan pengarahan ketrampilan operasi 
militer pada skala besar dalam mengatur dan 
merencanakan. Khususnya digunakan oleh militer, 
atau dalam bahasa Yunani disebut Strateagem, 
yang berarti memimpin tentara.

  Strateagem berasal dari bahasa Yunani, straos 
(army), dan agein (to lead). Istilah itu ditunjukan 
untuk menggambarkan suatu rencana atau trik 
untuk memperdayai musuh. Djanaid (1987) 
mendefinisikan strategi sebagai perencanaan 
(planning) dan manajemen (management) untuk 
mencapai suatu tujuan, tetapi untuk mencapai 
tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai 
peta jalan yang hanya menunjukan arah saja, 
melainkan harus mampu menunjukan bagaimana 
taktik operasionalnya. Dengan demikian, strategi 
merupakan suatu rancangan yang memberikan 
kearah atau tujuan organisasi yang telah 
ditentukan, dan pada akhirnya strategi organisasi 
adalah menentukan hal yang benar untuk dilakukan 
(Maimun, 2010). 

   Dengan demikian, yang dimaksud dengan 
strategi pengembangan madrasah  unggulan 
adalah suatu upaya perencanaan dan pengelolaan 
suatu sekolah yang berfungsi untuk mengarahkan 
dan mengembangkan madrasah dalam mencapai 
tujuan pendidikannya. Karena madrasah unggulan 
dimaksudkan sebagai center of excellence. 
Madrasah unggulan diproyeksikan sebagai wadah 
menampung putra-putri terbaik masing-masing 
daerah untuk dididik secara maksimal tanpa harus 
pergi ke daerah lain. Dengan demikian, terjadinya 
eksodus SDM terbaik suatu daerah ke daerah lain 
dapat diperkecil, dan sekaligus menumbuhkan 
persaingan sehat antar daerah dalam menyiapkan 
SDM mereka.

  Karena menjadi center of excellence siswa-
siswa terbaik, maka kesempatan belajar di 
madrasah ini haruslah melalui proses seleksi yang 
ketat dan dengan berbagai ketentuan lainnya. 
Sekolah ini diperkuat oleh keberadaan komite 
sekolah yang juga memiliki peran penting dalam 
pengembangan, pendidikan dan pembelajaran 
(Maimun, 2010). 

6. Strategi Pengembangan Madrasah Unggul
 Adapun strategi pengembangan madrasah 
unggul adalah pengembangan kurikulum sekolah 
unggul ditandai dengan berbagai ciri yang secara 
keseluruhan merupakan upaya penyempurnaan 
terhadap kelemahan-kelemahan yang dijumpai 
dalam kurikulum sebelumnya. Kurikulum madrasah 
unggul yang berlaku adalah kurikulum berlaku 
secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan 
dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan 
ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.

c. Suatu perencanaan pendidikan yang 
komprehensif akan berurusan dengan 
keseluruhan proses pendidikan, termasuk 
di dalamnya sub-sub sistem di dalam sistem 
pendidikan. Seorang perencana pendidikan 
komprehensif tidak bisa melepaskan diri dari 
berbagai sistem. 
Terdapat berbagai sistem dalam lingkungan 

pendidikan yang secara garis besarnya dapat 
dibagi dalam empat sistem, yaitu:

a. Sistem aktivitas pendidikan
b. Sistem komunikasi pendidikan
c. Sistem fasilitas pendidikan
d. Sistem operasi pendidikan

Keempat sistem tersebut merupakan satu 
kesatuan yang membentuk sistem pendidikan.

  Sistem aktivitas pendidikan mencakup 
aktivitas-aktivitas perencanaan kurikulum, 
perencanaan sumber daya, strategi program 
pembelajaran, interprograming komunitas 
sekolah, pelatihan pelayanan guru, dan evaluasi.

  Sistem komunikasi pendidikan dapat dibagi 
ke dalam tiga sub system, yaitu sub sistem 
perpindahan, sub-sistem informasi, dan sub-
sistem energy. Sistem perpindahan berkaitan 
dengan masalah transportasi yang secara 
langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan 
masalah pendidikan. Sistem informasi pendidikan 
berkaitan dengan masalah-masalah penyediaan 
dan pengelolaan sarana-sarana informasi seperti: 
telepon, televise, internet, dan lain-lain. Sistem 
energy pendidikan: berkaitan dengan penyediaan 
energy yang akan digunakan dalam proses 
pendidikan, seperti: listrik, AC, dan lain-lain. 
Sistem fasilitas pendidikan mencakup penyediaan 
fasilitas sekolah bagi individu, meliputi: gedung 
sekolah, kelas, lokasi, dan lain sebagainya.

  Sistem operasi pendidikan mencakup segala 
sesuatu yang tidak secara langsung terlibat 
dengan proses pembelajaran, akan tetapi cukup 
membantu dan mendukung aktifitas pembelajaran, 
diantaranya pelayanan perpustakaan, penyediaan 
buku-buku paket, konseling dan bimbingan siswa, 
pelyanan kesehatan, dan lain-lain (Akdon, 2009).  

5. Konsep Dasar Strategi Pengembangan Madrasah 
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  Dalam perancangan dan implementasi 
strategi bersaing terdapat dua skenario yang 
dapat dipilih, yaitu scenario cost (cost strategy) 
dan atau scenario manfaat unik (differentiation 
strategy). Substansi cost strategy berkaitan 
dengan penciptaan dan penawaran produk, 
untuk satu manfaat yang relative sama, dengan 
harga yang lebih rendah. Dalam hal ini, suatu 
satuan pendidikan menawarkan program dan 
atau manfaat tertentu (relative sama dengan 
yang ditawarkan satuan pendidikan sejenis) 
dengan harga yang lebih rendah. Sedangkan 
substansi differentiation strategy berkaitan 
dengan penciptaan dan penawaran produk, untuk 
satu manfaat yang lebih unik, dengan harga yang 
relative sama. Untuk meraih keunggulan, suatu 
satuan pendidikan dapat menawarkan program 
dan atau manfaat yang lebih unik daripada yang 
ditawarkan satuan pendidikan sejenis dengan 
harga yang relatif sama (Alma  2009).   

                  

  Berdasarkan cakupan pasar atau cakupan 
persaingan, suatu organisasi dapat beroperasi 
dan bersaing di pasar tertentu yang cakupannya 
lebih spesifik (narrow target). Dalam kasus 
ini cost strategy dan differentiation strategy, 
masing-masing dapat dikembangkan menjadi 
cost focus dan focused differentiation. Dalam 
situasi pasar tertentu yang spesifik (target dan 
tuntutan layanannya spesifik), maka suatu satuan 
pendidikan dapat memilih cost focus atau focused 
differentiation. 

  Cooperative strategies digunakan 
untuk meraih keunggulan melalui kerjasama 
dengan yang lain. Pada umumnya bentuk 
kerjasama yang dipilih adalah aliensi strategies 
(strategic alliance). Fenomena kerjasama seperti 
ini dalam “industri jasa” pendidikan meningkat 
signifikan seiring dengan meningkatnya intensitas 
persaingan dalam industri itu. Apabila cooperative 
strategies efektif diimplementasikan, maka 
sejumlah keuntungan dapat diperoleh, antara 
lain: mendapat teknologi dan atau kemampuan 

Ketentuan tersebut, berarti kurikulum 
yang berlaku secara nasional adalah kurikulum 
minimal yang harus disampaikan kepada siswa. 
Sekolah sepenuhnya dapat mengembangkan, 
menjabarkan, bahkan menambah bahan kajian 
atau mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan. 
 Kemudian pengembangan berikutnya adalah 
strategi pengembangan pembelajaran di sekolah 
tidak harus dan tidak selalu berada di dalam kelas, 
namun siswa harus merasa senang dan bergairah. 
Pe\leh kenikmatan dalam belajar.

7. Strategi Untuk Meraih Keunggulan
  Keunggulan merupakan posisi relatif dari 

suatu organisasi terhadap organisasi lain, baik 
terhadap satu organisasi atau sebagian organisasi 
atau keselurahan organisasi dalam suatu satuan 
pendidikan. Dalam perspektif pasar, posisi relatif 
tersebut pada umumnya berkaitan dengan nilai 
pelanggan (customer-value). Sedangkan dalam 
perspektif organisasi, posisi relative tersebut pada 
umumnya berkaitan dengan kinerja organisasi 
yang lebih baik atau lebih tinggi. Suatu organisasi 
(satuan pendidikan) potensial memiliki keunggulan 
apabila dapat menciptakan dan menawarkan nilai 
pelanggan yang lebih baik (superior customer-
value) atau kinerjanya lebih baik  dibandingkan 
dengan yang lain. Fenomena sekolah unggul atau 
yang ‘mengklaim’ sebagai sekolah unggul dapat 
ditelusuri/dijumpai baik pada tingkat domestik 
maupun internasional. 

  Keunggulan, baik dari perspektif pasar 
maupun organisasi, dapat dicapai atau diraih 
dengan dua strategi dasar yaitu strategi bersaing 
(competitive strategy) dan strategi bekerjasama 
(cooperative strategi). Bagaimana suatu satuan 
pendidikan bersaing (competitive strategy) atau 
bekerjasama (cooperative strategy) untuk meraih 
keunggulan? Keputusan strategi yang dipilih dan 
diimplementasikan didasarkan pada sumber daya 
(resources) yang dimiliki. Strategi bersaing akan 
efektif apabila suatu organisasi memiliki sumber 
daya yang lebih baik (superior resources). Apabila 
sumber daya yang dimiliki imperior (imperior 
resources) maka cooperative strategy tepat untuk 
dipilih. Dalam situasi sumberdaya yang dimiliki 
relatif sama dengan yang lain, maka pertimbangan 
pilihan strategi lebih fokus pada daya tarik pasar. 
Lihat gambar dibawah ini:
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Dari keterangan tabel di atas, setelah dilakukan 
analisis SWOT terhadap perwujudan madrasah unggul 
akan dapat melakukan terobosan-terobosan positif, 
baik melalui ALI dan ALE tadi  agar terwujudnya 
madrasah unggul.

KESIMPULAN
Manajemen strategik memiliki peran yang vital 

dalam menyusun dan merencanakan masa depan 
suatu satuan pendidikan. Madrasah-madrasah yang 
unggul baik dalam aspek akademik dan non akademik 
tidak terlepas dari peran manajemen strategik. 
Manajemen strategik merupakan masterplan suatu 
satuan pendidikan, yang termaktub dalam bentuk 
rencana strategis (renstra). Rencana strategis 
sebagai suatu panduan satuan pendidikan dalam 
mengembangkan lembaga pendidikan baik jangka 
pendek, menengah dan jangka panjang.
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SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat 
urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas 
dalam mewujudkan sekolah unggul. Dengan analisis 
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IMPLEMENTASI RELIGIOUS CULTURE DALAM MENCIPTAKAN SITUASI DAMAI 
DAN MENYENANGKAN PADA PROSES PEMBELAJARAN DI SMK TAHSINUL 
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ABSTRACT: Penulisan jurnal tentang implementasi religious culture dalam menciptakan situasi 
damai dan menyenangkan pada proses pembelajaran ini, ingin mendeskripsikan bagaimana desain 
dan penerapannya di SMK Tahsinul Akhlaq Kalibagor Situbondo. Lembaga pendidikan tersebut berada 
dibawah naungan yayasan juga berdomisili didalam pondok pesantren, memiliki kebiasaan atau 
tradisi keagaman yang berbeda dari lembaga-lembaga lain. Kebiasaan tersebut ialah pada kegiatan 
pembacaan surah yasin bersama dan pembacaan istighosah menjelang masuk kemudian dilanjutkan 
dengan pembacaan do’a bersama sebelum proses pembelajaran dimulai. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan 
(objek yang diteliti) secara apa adanya dan kontekstual. Dengan berpedoman pada cara kerja 
penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis. Analisis data yang peneliti gunakan ialah 
analisis data model interaktif. Hasil penelitian mengungkap bahwa, desain religious culture yang 
diterapkan di SMK Tahsinul Akhlaq Kalibagor Situbondo dalam menciptakan situasi damai dan 
menyenangkan pada proses pembelajaran ialah diarahkan pada upaya menumbuhkan kesadaran 
terhadap pentingnya dzikir dalam menciptakan suasana damai dan menyenangkan pada setiap proses 
pembelajaran melalui pembiasaan. Sedangkan penerapannya dilakukan dengan menyelenggarakan 
pembacaan surah yasin dan istighosah pada setiap menjelang jam masuk sekolah serta pembacaan 
doa pada setiap memulai kegiatan belajar mengajar. Saran yang dapat peneliti ajukan sebagai 
bahan masukan dan pertimbangan ialah bagi siswa, untuk terus belajar dan menyadari bahwa 
pentingnya berperilaku sesuai nilai-nilai ajaran islam. Bagi guru, untuk meningkatkan kompetensi 
dan kinerja, senantiasa melakukan pengawasan dan control terhadap kegiatan beragama di sekolah, 
dan meningkatkan strategi atau metode pembelajaranyang lebih menarik dan kreatif. Terakhir bagi 
sekolah, untuk melengkapi sarana prasarana sekolah agar pembelajaran dapat berjalan sesuai target 
yang diharapkan.

KEYWORDS: Religious culture, Damai, menyenangkan, proses pembelajaran. 

PENDAHULUAN

Pendidikan yang diterapkan di SMK Tahsinul 
Akhlaq sebagai lembaga pendidikan formal dengan 
keberadaannya dibawah naungan yayasan dan 
berdomisili didalam pondok pesantren, memiliki 
tradisi keagaman yang berbeda dari lembaga-
lembaga lain. Di SMK Tahsinul Akhlaq ada pembiasaan 
yang jarang ditemukan di lembaga lain, diantaranya 
seperti: Memiliki wudlu sebelum masuk sekolah, 
mengucapkan salam ketika hendak masuk kelas atau 
kantor, pembacaan istighosah, dan pembacaan surah 
yasin bersama menjelang masuk serta dilanjutkan 

pembacaan doa sebelum pembelajaran dimulai.
Dengan diberlakukannya kebiasaan tersebut, 

khususnya pada kegiatan pembacaan surah yasin 
bersama dan pembacaan istighosah menjelang masuk 
kemudian dilanjutkan pada pembacaan doa bersama 
sebelum proses pembelajaran dimulai, maka disitulah 
hadir situasi damai dan menyenangkan ketika proses 
pembelajaran dimulai.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam 
al-Qur’an surat Ar-Ra’d ayat 28 bahwa:“....... dan 
hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat 
(berdzikir) Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati 
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RELIGIOUS CULTURE
Religious Culture dalam kajian ini peneliti 

maksudkan sebagai budaya religius yang ada di 
sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga. Budaya 
religius adalah sekumpulan nilai-nilai agama yang 
melandasi prilaku, tradisi, kebiasan keseharian dan 
simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, 
guru, petugas administrasi, peserta didik dan 
masyarakat sekolah (Sahlan, 2010).

Dengan adanya pengertian diatas tersebut 
menyatakan bahwasanya budaya religius yang berada 
didalam lembaga pendidikan merupakan budaya yang 
tercipta dari suatu pembiasaan suasana religius yang 
berlangsung lama dan mungkin terus menerus bahkan 
sampai muncullah kesadaran dari semua anggota 
lembaga pendidikan itu sendiri untuk melakukan nilai 
religius.

Berkaitan dengan hal tersebut, berarti 
budaya religius merupakan cara berpikir dan cara 
bertindak yang didasarkan dengan nilai-nilai religius 
(keberagamaan). Dengan melaksanakan agama 
secara menyeluruh maka seseorang pasti telah 
terinternalisasi nilai-nilai religius. Religius adalah 
nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia 
menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan 
seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada 
nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya 
(Mustari, 2014).

Dengan demikian, budaya religius pada 
hakikatnya adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran 
agama sebagai tradisi dalam perilaku 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 telah melakukan 
ajaran agama (Sahlan, 2010).

Oleh kerena itu, untuk membudayakan nilai-
nilai keberagamaan (religius) dapat dilakukan 
dengan beberapa cara, antara lain melalui: kebijakan 
pimpinan sekolah, pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar di kelas, kegiatan ekstrakulikuler diluar 
kelas serta tradisi dan perilaku warga sekolah secara 
kontinyu dan konsisten, sehingga tercipta religious 
culture tersebut dalam lingkungan sekolah.

Budaya religius merupakan hal yang urgen 
dan harus diciptakan di lembaga pendidikan, karena 
lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga 
yang mentransformasikan nilai atau melakukan 
pendidikan nilai. Sedangkan budaya religius sendiri 
merupakan salah satu wahana untuk menstranfer 
nilai kepada peserta didik. Sebab itu budaya religius 
tidak hanya berbentuk simbolik semata sebagimana 
yang tercermin diatas, tetapi didalamnya penuh 
dengan nilai-nilai. Perwujudan budaya religius tidak 
muncul begitu saja, tetapi harus dengan melalui 
proses pembudayaan.

Agar budaya tersebut menjadi nilai-nilai yang 
tahan lama, maka harus ada proses internalisasi 

Allah-lah hati menjadi tenteram.”
Situasi damai yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah bukan sekedar kondisi sekolah yang 
tanpa kekerasan saja, melainkan juga suasana batin 
yang dirasakan warga sekolah dengan merasakan 
adanya kedamian secara bathiniyah, sehingga dapat 
meningkatkan power yang prima baik guru ataupun 
murid dalam mengikuti proses pembelajaran. 
Sedangkan yang dimaksud dengan kata menyenangkan, 
peneliti disini mengarahkan sama halnya dengan 
pembelajaran yang aktif, inofatif, kreatif, efektif 
dan menyenangkan.

Keberadaan SMK Tahsinul Akhlaq tersebut 
sebagai lembaga pendidikan yang berada dibawah 
naungan yayasan dan berdomisili di pesantren, 
menjadi salah satu kekuatan dalam upaya 
membiasakan para siswa-siswinya melakukan 
aktifitas-aktifitas keagamaan atau budaya religius 
yang dalam penelitian ini peneliti sebut sebagai 
religious culture.

Religious culture atau budaya religius sekolah 
pada hakikatnya adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran 
agama sebagai tradisi dalam perilaku 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 telah melakukan 
ajaran agama (Sahlan, 2010).

Dengan religious culture yang diterapkan di 
SMK Tahsinul Akhlaq, peneliti menangkap adanya 
suasana damai dan menyenangkan yang dirasakan 
oleh para guru dan murid didalam pelaksanaan proses

  pembelajaran, dibuktikan dengan keadaan 
para guru dan murid ketika dalam proses pembelajaran 
selalu bersemangat. Terciptanya suasana damai 
dan menyenangkan dalam penerapannya ini sejalan 
dengan konsep pembelajaran PAIKEM. Yang mana 
konsep pembelajaran tersebut dapat didefinisikan 
sebagai pendekatan mengajar yang digunakan 
bersama metode tertentu dan pelbagai media 
pembelajaran yang disertai penataan lingkungan 
sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi 
aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (Asmani, 
2016).

Bertolak dari fenomena di lembaga SMK 
Tahsinul Akhlaq tersebut maka peneliti disini tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi 
Religious Culture Dalam Menciptakan Situasi Damai 
Dan Menyenangkan Pada Proses Pembelajaran Di SMK 
Tahsinul Akhlaq Kalibagor Situbondo”.

Perumusan masalah yang peneliti ajukan 
bagaimana desain dan penerapan religious culture 
dalam menciptakan suasana damai dan menyenangkan 
dalam proses pembelajaran di SMK Tahsinul Akhlaq 
Kalibagor Situbondo.

Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan 
kesadaran terhadap pentingnya dzikir dalam 
menciptakan suasana damai dan menyenangkan pada 
setiap proses pembelajaran melalui pembiasaan.
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manusia melaksanakan setiap waktu dan setiap hari, 
maka diperlukan hukuman yang sifatnya mendidik. 
Sedangkan pada strategi kedua dan ketiga tersebut 
dikembangkan melalui pembiasaan, keteladanan dan 
pendekatan persuasif atau mengajak kepada warganya 
dengan cara yang halus dengan memberikan alasan 
dan prospek baik yang bisa meyakinkan mereka. 
Sifat kegiatannya bisa berupa aksi positif dan reaksi 
positif. Bisa pula berupa proaksi, yaitu membuat 
aksi atas inisiatif sendiri, jenis dan arah ditentukan 
sendiri, tetapi membaca munculnya aksi-aksi agar 
dapat ikut memberi warna dan arah perkembangan 
(Sahlan, 2012).

Penciptaan suasana religius merupakan upaya 
untuk mengkondisikan suasana sekolah dengan nilai-
nilai dan perilaku religius (keagamaan). Hal itu dapat 
dilakukan dengan: (1) kepemimpinan, (2) skenario 
penciptaan suasana religius, (3) wahana peribadatan 
atau tempat ibadah, (4) dukungan warga masyarakat 
(Sahlan, 2010).

DAMAI DAN MENYENANGKAN PADA PROSES 
PEMBELAJARAN

Istilah pembelajaran mengacu pada dua 
aktivitas yaitu mengajar dan belajar. Aktivitas 
mengajar berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh 
guru dan aktivitas belajar berkaitan dengan siswa. 
Hal ini seperti yang diungkap oleh Saiful Sagala 
dalam Sumantri, menjelaskan bahwa pembelajaran 
merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan 
oleh pihak guru sedangkan belajar dilakukan oleh 
peserta didik (Sumantri, 2015). Sementara Corey 
yang dikuptip Rahmayulis bahwa pembelajaran 
adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang 
secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia 
turut serta dalam tingkah laku dalam kondisi khusus 
atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu 
(Rahmayulis, 2015). Sedangkan Prof. Wina Sanjaya 
mengatakan dalam bukunya bahwa pembelajaran 
pada dasarnya adalah proses penambahan informasi 
dan kemampuan baru (Sanjaya, 2013). Lalu dalam 
undang-undang pendidikan dikatakah bahwa 
pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta 
didik, antara peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dari keempat definisi tersebut dapat dipahami 
bahwa dalam pembelajaran memuat tiga unsur 
penting yaitu : (1) Proses yang direncanakan guru, 
(2) Sumber belajar, dan (3) siswa yang belajar. Dalam 
konteks pembelajaran ini, siswa lebih diarahkan untuk 
memiliki motivasi tinggi dalam belajarnya dengan 
menciptakan suasana yang damai dan menyenangkan.

Proses pembelajaran yang didalamya terdapat 
suasana damai dan menyenangkan adalah merupakan 
suatu proses pembelajaran yang berlangsung dalam 
keadaan kondusif dan tidak membosankan. Yang 
mana pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu 
proses interaksi antaranak dengan anak, anak 
dengan sumber belajar dan anak denga pendidik. 
Kegiatan pembelajaran ini akan bermakna bagi anak 

budaya. Internalisasi tersebut artinya ialah proses 
menanamkan dan menumbuh kembangkan suatu 
nilai atau budaya menjadi bagian diri orang yang 
bersangkutan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 
berbagai macam cara dalam pendidikan dan 
pengajaran.

Secara umum budaya dapat terbentuk secara 
prescriptive dan dapat juga secara terprogram 
sebagai learning process atau solusi terhadap suatu 
masalah. Pertama terbentuknya budaya religius di 
lembaga pendidikan melalui penurutan, peniruan, 
penganutan, dan penataan suatu skenario (tradisi, 
perintah) dari atas atau dari luar pelaku budaya yang 
bersangkutan. Pola ini disebut pola pelakonan. Kedua 
adalah pembentukan budaya secara terprogram 
melalui learning process. Pola ini bermula dari dalam 
diri pelaku budaya dan suara kebenaran, keyakinan, 
anggapan dasar atau dasar yang dipegang teguh 
sebagai pendirian, dan diaktualisasikan menjadi 
kenyataan melalui sikap dan perilaku. Kebenaran 
itu diperoleh melalui pengalaman atau pengkajian 
trial and error dan pembuktiannya adalah peragaan 
pendiriannya tersebut. Itulah sebabnya pola 
aktualisasinya ini disebut pola peragaan (Ndraha, 
2005).

Berkaitan dengan hal diatas, menurut Ahmad 
Tafsir strategi yang dapat dilakukan oleh praktisi 
pendidikan untuk membentuk budaya religius di 
sekolah, diantaranya melalui: (1) memberikan contoh 
(teladan), (2) membiasakan hal-hal yang baik, (3) 
menegakkan disiplin, (4) memberikan motivasi 
dan dorongan, (5) memberikan hadiah terutama 
psikologis, (6) menghukum (mungkin dalam rangka 
kedisiplinan), (7) penciptaan suasana religius yang 
berpengarug bagi pertumbuhan anak (Tafsir, 2004)

Sedangkan strategi dalam mewujudkan budaya 
religius di sekolah, meminjam teori Koentjaranindrat 
tentang wujud kebudayaan meniscayaakan upaya 
pengembangan dalam tiga tataran yaitu tataran nilai 
yang dianut, tataran praktik keseharian dan tataran 
simbol-simbol budaya (Koentjaranindrat, 2006).

Adapun strategi untuk membudayakan nilai-
nilai agama di sekolah dapat dilakukan melalui 
tiga jalan. Pertama adalah power strategy, yaitu 
strategi pembudayaan agama di sekolah dengan cara 
menggunakan kekuasaan atau melalui people’s power. 
Dalam hal ini peran kepala sekolah dengan segala 
kekuasaannya sangat dominan dalam melakukan 
perubahan. Kedua adalah persuasive strategy, 
yang dilaksanakan lewat pembentukan opini dan 
pandangan masyarakat atau warga sekolah. Ketiga 
adalah normative re-educative. Norma adalah aturan 
yang berlaku di masyarakat. Norma termasyarakatkan 
melalui pendidikan. Normative digandengkan dengan 
re-educative (pendidikan ulang) untuk menanamkan 
dan mengganti paradigma berpikir warga sekolah 
yang lama dengan yang baru (Sahlan, 2012).

Pada strategi pertama tersebut dikembangkan 
melalui pendekatan reward dan punishment. Allah 
SWT memberikan contoh dalam hal shalat agar 
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dari kepala sekolah, guru-guru dan siswa. Menurut 
Ibu Kepala sekolah bahwa adanya penerapan budaya 
religius di SMK Tahsinul Akhlaq ini sudah ada dan 
berjalan sejak pertama kali lembaga ini berdiri.

Keterangan diatas menhatakan bahwa budaya 
religius sudah ada sejak sekolah ini pertama kali 
berdiri bahkan sampai sekarangpun kegitan-kegiatan 
keagamaannya semakin banyak mengingat siswa 
siswainya lebih banyak yang bermukim di pondok 
daripada siswa yang tidak bermukim, diantaranya 
adalah memiliki wudlu sebelum masuk sekolah, 
mengucapkan salam ketika hendak masuk kelas atau

kantor, pembacaan istighosah, dan pembacaan 
surah yasin bersama menjelang masuk serta 
dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama sebelum 
pembelajaran dimulai.

Dari pernyataan diatas bahwa SMK Tahsinul 
Akhlaq yang merupakan sekolah umum, namun tidak 
meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan mengingat 
keberadaan lembaga ini yang mana bermukim 
didalam pondok pesantren, terlihat dari adanya 
berbagai bentuk kegiatan keagamaan. Adapun 
kegiatan yang terkait dengan religious culture yang 
telah dilaksanakan didalam maupun diluar sekolah 
SMK Tahsinul Akhlaq yang berhasil peneliti amati 
diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan 
santun)

2. Saling Hormat dan Toleran
3. Pembacaan surah yasin atau istighosah 

menjelang bel masuk dan dilanjutkan dengan 
doa bersama sebelum pelajaran dimulai.

4. Pembacaan istighosah kubro setiap bulan sekali 
(senin legi).

5. Pengajian kitab kuning.
6. Pembacaan sholawat kubro setiap malam jum’at

Proses pembentukan religious culture dilakukan 
dengan dua strategi, yaitu: (1) Instructive sequential 
strategy, dan (2) Constructive sequential strategy 
(Sahlan, 2010). Pada strategi pertama yang berupa 
instructive sequential strategy (strategi instruktif 
bertahap) maksudnya ialah upaya pewujudan budaya 
religius menekankan pada aspek struktural yang 
bersifat instruktif, yang mengandalkan komitmen 
pemimpin untuk melakukan upaya sistematis melalui 
force untuk melakukan budaya religius, sehinga 
punishment dijadikan sebagai salah satu cara 
untuk mewujudkan budaya religius sekolah. Berikut 
skemanya:

Untuk melakukan berbagai upaya sistematis 
melalui proses internalisasi nilai, keteladanan, 
pembiasaan, budaya religius dan pada akhirnya 
tercipta budaya religius. Akan tetapi cara ini 
memiliki kelemahan apabila komitmen pimpinan dan 
pengawasan tidak lagi kuat dan konsisten dijalankan 
oleh sekolah.

Adapun strategi kedua adalah constructive 
sequential strategy (strategi konstruksi bertahap) 
maksudnya ialah upaya pewujudan budaya religius 
menekankan pada pentingnya membangun kesadaran 

jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan 
meberikan rasa aman pada anak (Sumantri, 2015).

Suasana pembelajaran yang menyenangkan 
dan berkesan akan menarik minat peserta didik 
untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan 
pembelajaran dapat dicapai maksimal. Di samping 
itu, pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan 
akan menjadi hadiah, reward bagi peserta didik 
yang pada gilirannya akan mendorong motivasinya 
semakin aktif dan berprestasi pada kegiatan belajar 
berikutnya.

Menurut Mubayyidh yang dikutip oleh Ahmad 
Syarifuddin dalam jurnal ta’dib untuk menciptakan 
suasana belajar yang baik, hendaknya guru 
mengetahui bagaimana kriteria lingkungan yang 
mendukung proses belajar mengajar. Adapun kriteria-
kriteria tersebut, yaitu: (1) Aman dan nyaman, (2) 
Bebas, (3) Menghormati, (4) Disadari perbedaan 
individual, (5) Dihargainya kecerdasan emosional, (6) 
Lingkungan praktik yang cocok, (7) Adanya perhatian 
dan motivasi, (8) Menyenangkan dan merangsang, (9) 
Fleksibel (Sumantri, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil 
kesimpulan. Bahwa cara untuk menciptakan 
pembelajaran yang baik adalah dengan 
memperhatikan keterampilan yang dimiliki guru dan 
kondisi yang mendukung suasana tersebut. Yaitu 
dengan cara menciptakan suasana yang aman dan 
nyaman, serta menyenangkan dalam pembelajaran.

Disinilah pentingnya kualitas sumber daya 
manusia yang kompetitif didalam diri guru. Oleh 
karena itu, Sodiq Purwanto menyatakan bahwa guru 
harus mengembangkan metodologi pembelajaran 
atau melakukan penelitian tindakan kelas. Sebab, 
pembaharuan bisa lahir dari tradisi penelitian yang 
dilakukan secara intens (Asmani, 2016).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yang 
dimaksud, bahwa dalam melakukan penelitian di SMK 
Tahsinul Akhlaq yang berada dibawah naungan Pondok 
Pesantren Tahsinul Akhlaq, peneliti berpedoman 
pada cara kerja penilaian subjektif nonstatistik atau 
nonmatematis.

Dalam tehnik pengumpulan datanya ialah 
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data yang peneliti gunakan ialah analisis data 
model interaktif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
SMK Tahsinul Akhlaq merupakan salah satu 

sekolah umum namun berciri khas keislaman, 
mengingat lembaga tersebut berada dibawah 
naungan yayasan dan juga berdomisili didalam 
Pondok Pesantren. Sekolah Menengah Kejuaruan ini 
merupakan sekolah yang berbasis islami, banyak 
budaya religius yang ditanamkan pada siswa siswinya, 
disini penulis mengambil data dari observasi dan 
wawancara dari berbagai sumber diantaranya adalah 
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diri (self awareness), sehingga diharap akan tercipta 
sikap, perilaku kebiasaan religius yang pada akhirnya 
akan membentuk budaya religius sekolah. 

Sedangkan gambar diatas menunjukkan bahwa 
upaya penciptaan budaya religius tetap diupayakan 
dalam mewujudkan suasana religius, akan tetapi 
lebih mementingkan pada aspek pemahaman dan 
kesadaran yang bermula pada diri pelaku. Nilai dan 
kebenaran akan berjalan sesuai dengan waktu dan 
peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu cara kedua ini 
memerlukan internalisasi yang kontinyu dan konsisten, 
sebab para siswa akan belajar dari pengalaman dan 
peristiwa yang terjadi secara acak. Kelemahan dari 
cara kedua ini adalah apabila internalisasi dan proses 
pemahaman tidak diupayakan secara baik maka akan 
membawa kesan yang tidak baik sehingga proses 
kesadaran diri akan sulit tercipta.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di SMK 
Tahsinul Akhlaq tentang bentuk dari religious culture 
dalam menciptakan situasi damai dan menyenangkan 
pada proses pemelajaran ialah pembiasaan yang 
dilakukan oleh peserta didik sebelum pembelajaran 
dimulai, yang dilakukan dengan menyelenggarakan 
pembacaan surah yasin dan istighosah pada setiap 
menjelang jam masuk sekolah serta pembacaan 
doa pada setiap memulai kegiatan belajar mengajar 
dengan alokasi waktu 15 menit dalam setiap harinya. 
Sehingga proses pembelajar yang diawali dengan 
dzikir tersebut mampu menciptakan keadaan yang 
nyaman, tentram, damai dan menyenangkan. 

Jadi berdasarkan riset yang telah peneliti 
lakukan di SMK Tahsinul Akhlaq dapat diperoleh 
keterangan bahwa bentuk dalam kegiatan religious 
culture khususnya pada pembacaan surat yasin dan 
istighosah sebelum proses pembelajaran dimulai. 
Disitu memang benar-benar menimbulkan suasana 
pembelajaran yang membuat batin damai dan lahir 
menjadi aman menyenangkan.

KESIMPULAN
Setelah peneliti mengurai hasil penelitian 

mengenai implementasi religious culture dalam 
menciptakan situasi damai dan menyenangkan pada 
proses pembelajaran di SMK Tahsinul Akhlaq, maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Desain religious culture dalam menciptakan 
proses pembelajaran damai dan menyenangkan 
di SMK Tahsinul Akhlaq, diarahkan pada 
upaya menumbuhkan kesadaran terhadap 
pentingnya dzikir dalam menciptakan suasana 
damai dan menyenangkan pada setiap proses 
pembelajaran melalui pembiasaan.

2. Religious culture dalam menciptakan suasana 
damai dan menyenangkan pada proses 
pembelajaran di SMK Tahsinul Akhlaq, dilakukan 
dengan menyelenggarakan pembacaan surah 
yasin dan istighosah pada setiap menjelang 
jam masuk sekolah serta pembacaan doa pada 
setiap memulai kegiatan belajar mengajar.

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture



Proceedings of the 1st International Conference on Education and Islamic Culture
“Rethinking Islamic Education Toward Cultural Transformation”
Faculty of Tarbiyah, Islamic Institute of Nurul Jadid
Probolinggo, East Java, Indonesia, 14th September 2017

380

kepeMiMpiNAN kYAi dALAM trANForMAsi peNdidikAN isLAM iNdoNesiA

sYUhUd

IAI Syarifuddin Lumajang
Lumajang, Jawa Timur, Indonesia

syuhudlu@gmail.com

ABSTRACT: Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam organisasi, 
tidak terkecuali dalam kepemimpinan di pesantren. Kyai sebagai pemimpin di pesantren mempunyai 
peran yang sangat strategis dalam melakukan proses dan perubahan dunia pendidikan pesantren, 
dalam teori Covey menyatakan bahwa faktor karakter seorang pemimpin dapat memberikan dorongan 
positif terhadap proses kepemimpinan sutau organisasi, jadi kyai di pesantren dalam konteks 
kepemimpinan dengan segala karakter yang dimiliki merupakan salah satu faktor dominan penentu 
keberhasilan dalam melakukan perubahan di pesantren. Tipologi kepemimpinan yang telah banyak 
dicetuskan oleh para pakar manajemen dapat menjadi inspirasi bagi para kyai dalam memimpin 
pesantren, seperti kepemimpinan karismatik, demokratis, transformasional, dan lain sebagainya. 
Namun demikian dengan kemandirian kyai sebagai seorang pemimpin telah menjadi warna tersendiri 
dalam dunia kehidupan pesantren, sehingga pesantren dengan segala perubahan yang telah dan akan 
dilakukan tetap memiliki keunikan tersendiri dalam proses pendidikan. Bahwa pesantren menurut 
Gus Dur telah menjadi subkultur tersendiri dalam kehidupan masyarakat, seluruh indikator pola 
kehidupan pesantren menunjukkan sistem tersendiri, bahkan antara pesantren yang satu dengan 
pesantren yang lain juga berbeda, dan perbedaan ini terjadi sebagai bentuk eksistensi diri masing-
masing pesantren dari wujud karakter kyai sebagai pemimpin. Pendidikan Islam hingga kini boleh 
dirasakan masih berada dalam posisi problematik antara “determinisme histories” dan “realisme 
praktis”. Pesantren sebagai lembaga penyelenggara pendidikan Islam tertua di Indonesia terus 
berbenah diri dalam rangka untuk menjawab tantangan perubahan dan perkembangan masyarakat 
yang merupakan pengguna jasa pendidikan, disini di butuhkan seorang kyai visioner yang mempunyai 
pandangan jauh kedepan sebagai pemimpin untuk menentukan arah pengembangan dan perubahan 
yang harus dilakukan dalam menjawab tantangan yang ada. 

KEYWORDS: About Kepemimpinan, Transformasi Pendidikan, Pendidikan Islam. 

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam hingga kini boleh dirasakan 
masih berada dalam posisi problematik antara 
“determinisme histories” dan “realisme praktis”. 
Di satu sisi, pendidikan Islam belum sepenuhnya 
bisa keluar dari idealisasi kejayaan pemikiran dan 
peradaban Islam masa lampau yang hegemonic. 
Sementara di sisi lain, ia juga “dipaksa” untuk mau 
menerima tuntutan-tuntutan masa kini khususnya 
yang datang dari dunia Barat dengan orientasi yang 
sangat praktis. Dalam dataran histories-empiris 
kenyataan tersebut sering kali menimbulkan dualisme 
dan polarisasi sistem pendidikan di tengah-tengah 
masyarakat muslim sehingga agenda transformasi 
sosial yang di gulirkan seakan berfungsi hanya 
sekedar “tambal-sulam” saja. Oleh karena itu, 
tidak mengherankan apabila di satu sisi kita masih 
saja mendapati tampilan “sistem pendidikan Islam” 

yang sangat tradisional karena tetap memakai “baju 
lama” (the old fashion), sementara di sisi lain kita 
juga melirik kepada “sistem pendidikan Islam” yang 
materialistik dan sekularistik.

Pesantren dengan kepribadiannya yang mandiri, 
secara historis memiliki kekuatan kultur dengan corak 
yang tersendiri karena memang pesantren dibangun 
dari dan oleh masyarakat asli Indonesia didaerah 
dimana pesantren tersebut berada. Kondisi ini juga 
telah membuat pesantren berbeda antara yng satu 
dengan yang lainnya, namun mereka tetap memiliki 
kesamaan karena mereka barangkat dari dasar 
antologi yang sama yaitu ajaran Islam disatu sisi. 
Pada disisi yang lain perbedaan dan keunikan pada 
tiap-tiap pesantren merupaka warna dari tipologi 
kepemimpinan kyai yang didasarkan pada historical 
background keilmuan seorang kyai sebagai pemimpin 
pesantren. Namun demikian pesantren sebagai 
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penduduk Pulau Jawa, tidak bisa dilepaskan dari 
proses panjang islamisasi, dimana pesantren 
secara intensif terlibat di dalamnya dan bahkan 
institusi ini menjadi salah satu media utama 
pengaruh Islam dalam pembinaan moral bangsa 
Indonesia (Dhofier : 2015). Selama proses 
panjang islamisasi tersebut pesantren dengan 
cautius policy telah melakukan akomodasi dan 
transformasi sosial dan kultur terhadap pola 
kehidupan masyarakat setempat. Secara historis 
pesantren di nilai tidak hanya mengemban misi 
dan mengandung nuansa keislaman, tetapi juga 
menjaga nuansa keaslian (Indigenous) Indonesia 
karena lembaga sejenis ini telah berdiri sejak 
masa Hindu dan Budha, sedangkan pesantren 
tinggal meneruskan dan mengislamkan saja.

Terdapat argument yang dikemukakan 
sebagian ahli sejarah pendidikan, sebagaimana 
di kutip Karel A. Steenbrink, menyangkut 
keaslian dan asul-usul pesantren, yakni bahawa 
sistem pendidikan pesantren mirip dengan tradisi 
Hindu (India), mengingat seluruh pendidikannya 
bersifat agama, guru tidak mendapat gaji, 
penghormatan yang besar terhadap guru , dan 
letak pendirian pesantren yang jauh di luar 
kota (Steenbrink : 1994). Dalam konteks inilah 
kyai sebagai pemimpin pesantren mempunyai 
fungsi dan peran yang sangat strategis untuk 
mengembangkan pendidikan pesantren sesuai 
dengan visi dan misi yang menjadi tujuan.

Kepemimpinan kyai yang notabane 
lembaga pendidikan Islam secara teori tentu 
berdasarkan pada al-Qur’an yang tertera dalam 
surat al-Baqarah; 30:

 َوِاْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَلِئِكِة ِاينِّ َجاِعٌل ِف ْاآلْرِض َخِلييَْفًة، قَاُلْوا
َماَء، َوحَنُْن ُنَسبُِّح  َاجَتَْعُل ِفييَْها َمْن ييُْفِسُد ِفييَْها َوَيْسِفُك الدِّ
 حِبَْمِدَك َونيَُقدُِّس َلَك، قَاَل ِاينِّ اَْعَلُم َما الَ تَْعلَُمْوَن

 
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
Malaikat “sesungguhnya Aku hendak menjadikan 
seorang khalifah di muka bumi” mereka berkata 
“mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) 
itu yang orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumphkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memui Engkau 
dan mensucikan Engkau” Tuhan berfirman “ 
sesungguhkan Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui” (QS. Al-Baqarah:30) (Departemen 
Agama RI : 2009).

Kemudian Rasulullah sebagai seorang 
pertama pemimpin Islam telah memberikan 
gambaran model kepemimpinan bahkan juga 
telah disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 21:

ِلَمْن َحَسَنٌة  ُأْسَوٌة  الَّلِه  َرُسْوِل  ىِف  َلُكْم  َكأَن   َلَقْد 
كِثييْرًا الَّلَه  َوذََكَر  ْاَلِخَر  َواْلييَْوَم  الَّلَه  ييَْرُجوا  َكاَن 

holding institution yang mengemban amanah untuk 
meningkatkan mutu hasil maka kuncinya berada pada 
kepala atau pimpinan, seperti yang di sampaikan 
oleh Gus Sholeh (Tebuireng) dalam Imron Arifin (Arifin 
dan Slamet : 2010). Oleh karena itu, kyai sebagai 
pemimpin maka tentu harus memiliki kemampuan 
untuk membawa arah pesantren kepada tujuan yang 
diinginkan. 

Kelompok agamawan atau kyai yang 
dulu selalu dianggap tradisional dan penentang 
terhadap perubahan ternyata tidak terbukti, 
bahkan kyai sebagai pemimpin pesantren sejak era 
delapanpuluhan menunjukkan geliat progres yang 
signifikan dalam menjawab tantangan modernisasi 
bahkan mereka lebih fleksible dan dinamis dalam 
merespon tantangan perkembangan dunia. Subkultur 
yang bangun oleh komunitas pesantren dalam istilah 
Gus Dur selalu berada dalam konteks sosial budaya 
yang lebih besar. Menurut Sukamto bahwa pondok 
pesantren dapat membentuk tradisi keagamaan yang 
bergerak dalam bingkai sosial kultural masyarakat 
pluralistik dan bersifat kompleks (Sukamto : 1999), 
ini artinya bahwa kyai sebagai pemimpin pesantren 
mampu merespon tantangan perubahan yang terjadi 
di masyarakat, baik pesantren sebagai metodologi 
ataupun pesantren sebagai holding institution.

Transformasi sebagai bentuk dari perubahan di 
berbagai aspek dalam kehidupan pesantren ternyata 
juga telah memberikan warna tersendiri dalam dunia 
pendidikan. Tujuan pendidikan pesantren adalah 
menciptakan dan mengembangkan kepribadian 
Muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi 
masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat 
(Qomar). Proses pendidikan yang ada di pesantren 
telah memasuki babak baru baik dari sisi perangkat 
lunak maupun perangkat kerasnya, hal ini dapat 
memberikan harapan kepada masyarakat bahwa 
pendidikan Islam yang dibangun oleh pesantren akan 
memberikan corak tersendiri dengan kualitas mutu 
yang terjamin dalam membentuk insan yang muttaqin. 
Pesantren dalam konteks melakukan perubahan 
menurut Nur Efendi yang mengutip Wibowo bahwa 
ada dua jenis tujuan; Pertama untuk meningkatkan 
kemampuan adaptabilitas yakni kemampun sebuah 
organisasi untuk merasa dan memahami baik 
lingkungan internalnya maupun ekstrenalnya dengan 
mengambil tindakan yang sesuai untuk menciptakan 
kecocokan atau keseimbangan dengan kebutuhan 
lingkungannya. Kedua kapabilitas kemampuan suatu 
sistem sosial untuk mempertahankan identitas dan 
integritasnya sebagai suatu sistem yang kuat dengan 
menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan 
yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun 
ekstrenalnya (Efendi : 2014). 

KAJIAN TEORI
1. Kepemimpinan

Kenyataan bahwa Islam dianut oleh 
mayoritas penduduk Indonesia, khususnya 
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sedikitpun keterlibatan para bawahannya. 
Jadi pengambilan keputusan berdasarkan 
atas kekuasaan dan paksaan yang mutlak 
dan harus dipatuhi oleh semua kalangan 
dan tingkatan dibawahnya (Yukl : 2015).

2) Tipe Karismatik. Max Weber merupakan 
orang pertama yang menggunakan istilah 
“karisma” dalam tipe kepemimpinan. 
Kemudian dikembangkan dalam 
penelitian oleh Robert House dimana 
dia memberikan definisi kepemimpinan 
karismatik adalah para pengikut memberi 
atribut kepahlawanan atau kemampuan 
kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka 
mengamati perilaku-perilaku tertentu, dan 
cenderung memberikan kekuasaan para 
pemimpin tersebut (Robbins dan Judge : 
2015). Jadi dengan demikian pemimpin 
karismatik merupakan pemimpin yang 
memiliki daya pikat yang tinggi sehingga 
kepemimpinannya diakui dan diterima oleh 
para pengikutnya.

3) Tipe Kepemimpinan Demokratis. Tipe 
kepemimpinan ini menempatkan manusia 
sebagai faktor utama dan terpenting dalam 
setiap kelompok/organisasi. Pemimpin 
memandang dan menempatkan orang-
orang yang dipimpinnya sebagai subyek 
yang memiliki kepribadian dengan berbagai 
aspeknya (Zainal : 2003).

4) Laissez-Faire adalah kepimimpinan yang 
pasif dan tidak efektif membiarkan berjalan 
apa adanya. Pengambilan keputusan di 
delegasikan seluruh tugas-tugas kepada 
bawahannya dengan sedikit atau tanpa 
adanya pengarahan, semua pekerjaan 
dan tanggung jawab harus dilakukan oleh 
bawahan (Hoy dan Miskel : 2014). 

5) Transaksional adalah tipe pemimpin yang 
memotivasi bawahannya dengan saling 
bertukar imbalan dan jasa yang diberikan. 
Pemimpinan memusatkan perhatiaannya 
pada penjabaran peran dan persyaratan 
tugas bawahan dan memberikan imbalan 
sesuai dengan performa bawahan (Hoy dan 
Miskel : 2014).

6) Transformasional adalah tipe seorang 
pemimpin yang proaktif dan meningkatkan 
kesadaran bawahannya tentang kepentingan 
kolektif inspiratif, serta membantu bawahan 
meraih performa yg tinggi (Hoy dan Miskel 
: 2014). Sementara Mardiyah memberikan 
penjelasan tentang kepemimpinan 
transformasional dengan mengatakan 
bahwa proses transformasional dapat dilihat 
dari lima hal; 1) Attributed charima, dimana 
karisma dianggap bersifat inheren dan ini 
hanya dimiliki oleh pemimpin kelas duania. 
2) Idealized influenze, dia mempengaruhi 
bawahannya melalui komunikasi langsung 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 
itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) 
bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 
dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 
menyebut Allah” (QS. al-Ahzab; 21). (Departemen 
Agama RI : 2009)

Sementara itu menurut Riva’i tentang 
pemimpin yang Islami memiliki delapan ciri 
utama yaitu; beriman dan bertaqawa kepada 
Allah, jujur dan bermoral, kompeten dan 
berilmu pengetahuan, perduli terhadap yang 
dipimpinnya, inspiratif, sabar, rendah hati, 
musyawarah (Riva’i dan Arifin : 2013). Sementara 
itu Blanchard memberikan pengajaran tentang 
kepemimpinan diri dengan mengatakan bahwa 
ada tiga keterampilan yang dimiliki oleh seorang 
pemimpin diri yaitu melawan asumsi pembatas, 
mensyukuri kekuatan, dan bekerjasama untuk 
mencapai sukses (Blanchard : 2007). 

Kemudian tentang teori kepemimpinan 
juga telah banyak di tulis oleh para pakar 
sehingga kepemimpin yang ada di pondok 
pesantren bisa di potret dari berbagai teori 
yang ada. Ada beberapa fungsi dan tipologi 
kepemimpinan, menurut Riva’i bahwa pemimpin 
itu mempunyai beberapa fungsi pokok yang harus 
di jalankan sebagai seorang pemimpin yaitu; 
pertama, fungsi intruksi yang bersifat komunikasi 
satu arah agar keputusan dapat dilaksanakan 
secara efektif. Kedua, fungsi konsultasi yang 
bersifat komunikasi dua arah dimana pemimpin 
dalam membuat keputusan membutuhkan 
informasi dan bahan pertimbangan. Ketiga, 
fungsi partisipasi dimana seorang pemimpin 
mengaktifkan orang yang dipimpinnya dalam 
keikutsertaan dalam pengambilan keputusan. 
Keempat, fungsi delegasi yaitu pelimpahan 
wewenang dari seorang pemimpin kepada 
bawahannya untuk menjalankan keputusannya. 
Kelima, fungsi pengendalian untuk mengatur 
dan mengendalikan aktivitas anggotanya secara 
terarah dan dalam koordinasi yang efektif untuk 
mencapai tujuan (Zainal : 2003). 

Seorang pemimpin mempunyai fungsi dan 
peran yang sangat startegis dalam menjelankan 
proses manajemen sebuah organisasi termasuk 
organisasi dalam pesantren, oleh karena itu tipe 
kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang 
pemimpin sangat berpengaruh terhadap model 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
seorang pemimpin. Menurut para ahli ada 
beberapa tipe kepemimpinan yang dijalankan 
oleh seseorang dalam menjalankan roda 
kepemimpinannya;
1) Tipe otokratik adalah dimana seorang 

pemimpin memutuskan sendiri terhadap 
pengambilan keputusannya dengan 
informasi yang dia miliki tanpa ada 
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Gambar Model Perubahan Kurt Lewin (Efendi : 
2013)

Perubahan yang dilakukan pesantren 
saat ini terutama dalam proses pendidikan 
baik secara formal maupun non formal sudah 
bisa memberikan harapan dan jaminan kepada 
masyarakat bahwa pesantren telah siap 
menghadapi perkembangan zaman yang terjadi, 
baik secara kualitas lulusan maupun kuantitas 
institusi lembaga disiplin keilmuan yang dimiliki. 
Tanpa bermaksud mengafirmasi begitu saja 
penilaian di atas, namun secara umum penilaian 
tersebut mengindikasikan bahwa dalam 
beberapa segi, pesantren sangat potensial untuk 
dikembangkan menjadi institusi keagamaan, 
pendidikan, dan kemasyarakatan yang cocok 
dengan kondisi budaya bangsa. Pesantren 
terbukti mampu menampilkan diri sebagai 
institusi yang tetap eksis dalam menghadapi 
segala bentuk dinamika perubahan sosial dengan 
dua karakter utama budaya pendidikannya, yaitu 
(1) karakter budaya yang memungkinkan santri 
belajar secara tuntas, tidak hanya terbatas 
pada transfer ilmu-ilmu pengetahuan, tetapi 
juga aspek pembentukan kepribadian secara 
menyeluruh, (2) kuatnya partisipasi masyarakat 
(Rahim: 2001). Oleh karena itu sangatlah 
wajar sekiranya saat ini pesantren kemudian 
banyak dirujuk untuk di jadikan sebagai acuan 
alternatif dalam menghadapi kebuntuan 
upaya merumuskan sistem pendidikan nasional 
yang tidak tercerabut dari akar histories ke 
Indonesiaan dan juga tidak berkurang efisiensi 
dan keefektivannya.

3. Pendidikan Islam
Dinamika zaman terus berjalan seiring 

dengan proses modernisasi yang menuntut 
pesantren untuk mau menerima perubahan 
dan perkembangan. Namun demikian, masih 
terdapat pola baku sebagai hal esensial dunia 
pesantren yang dinilai relatif ajek dan kontinu 
terkait sistem nilainya yang tercermin dalam 
tradisi keilmuan dan moralitasnya (Madjid : 
1997). Yang secara epistemic etik diakui turut 
menentukan cara pandang dunia pesantren dalam 
menafsirkan realitas yang di hadapi dan dalam 
memberikan respon terhadapnya. Melihat potret 
pesantren dengan perjelanan sejarahnya yang 
begitu panjang maka dengan segala perangkat 
lunak yang telah disiapkan oleh pemerintah 
dalam hal ini peraturan pemerintah maka tentu 

tetang pentingnya nilai, asumsi,komitmen, 
dan keyakinan untuk mencapai tujuan. 3) 
Inspirational motivation, dia memberikan 
motivasi dan inspirasi kepada bawahan 
tentang tantangan dan tugas. 4) Intellectual 
stimulation, dia mendorong bawahan 
untuk memikirkan dan mencari cara 
kerja baru dalam menyelesaikan tugas. 5) 
Individualized consideration, pemimpin 
memberikan perhatian khusus secara 
pribadi kepada bahwannya (Mardiyah: 
2015).

2. Transformasi
Perubahan yang dilakukan oleh pesantren 

dalam menjawab tatangan zaman sangat dinamis 
sekali, hal ini dapat di lihat dari pengembangan 
yang dilakukan oleh banyak pesantren sebagai 
institusi lembaga pendidikan Islam yang modern 
baik sebagai lembaga formal maupun non formal. 
Tak khayal lagi sewaktu dunia luar mulai gencar 
dengan isu modernisasi maka “keunikan” dalam 
dunia pesantren tersebut menjadi salah satu 
penyebab mengapa tradisi pesantren semakin 
marak dan menarik untuk diperbincangkan. 
Implikasinya dunia pesantren yang dalam kurun 
modern kurang begitu dikenal dan marginal, 
perlahan berubah menjadi sesuatu yang menarik 
perhatian kalangan para ilmuan dan akademisi 
(Bull : 2004). Sebagai salah satu buktinya adalah 
munculnya gagasan dari sebagian pengamat 
pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan 
modern dalam rangka menghadirkan wacana 
pendidikan alternative (Wahjoetomo : 1997).

Dalam catatan sejarah, pernah muncul 
suatu usulan dari sebagian founding Fathers (Para 
pendiri Indonesia) agar pesantren yang memiliki 
ciri kental indigenous tersebut dijadikan alternatif 
perguruan nasional karena dinilai banyak 
memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan 
apa yang ada pada pergurun Barat. Kelebihan-
kelebihan pesantren yang dimaksudkan adalah 
: Pertama, sistem pemondokan (pengasramaan) 
yang memungkinkan pendidik (kiai) melakukan 
tuntunan dan pengawasan secara langsung 
kepada para santri, Kedua, keakraban (hubungan 
personal) antara santri dengan kiai yang sangat 
kondusif bagi pemerolehan pengetahuan 
yang hidup; Ketiga, kemampuan pesantren 
dalam mencetak lulusan yang memiliki 
kemandirian, Keempat, kesederhanaan pola 
hidup komunitas pesantren, Kelima, murahnya 
biaya penyelenggaraan pendidikan pesantren 
(Rahardjo : 1985).

Teori perubahan miliki kurt Lewin  
merupakan salah satu teori yang cukup diterima 
banyak pakar selama ini yaitu; mencairkan, 
mengubah, membekukan kembali (Yukl : 2015). 
Model perubahan Kurt Lewin dapat digambarkan 
oleh Nur Efendi;
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IMPLEMENTASI TEORI
1. Kepemimpinan

Pondok pesantren Syarifuddin Wonorejo 
Lumajang Jawa Timur Indonesai merupakan 
salah satu dari sekian ribu pondok pesantren, 
pondok pesantren ini didirikan oleh seorang yang 
bernama “Kyai Syarifuddin” di sebelah utara 
kota Lumajang, pondok pesantren ini didirikan 
pada tahun 1932. Sebagai lembaga pendidikan 
keagamaan yang ada dimana secara sejarah sejal 
awal berdirinya memang merupakan lembaga 
yang di bangun dan di besarkan oleh masyarakat 
dimana pesantren itu berada, termasuk pondok 
pesantren Syarifuddin merupakan pondok 
pesantren yang didirikan bersama masyarakat 
Desa Wonorejo maka mereka merasa memiliki 
dan menjaga serta mengembangkannya, 
masyarakat sekitar pesantren juga telah banyak 
mendapatkan pencerahan dibidang keagamaan 
sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh 
seorang kyai dibidang keilmuan yang dimiliki. 

Janis Sulong dari School of Humanities, 
Universiti Sains Malaysia mengatakan bahwa 
sebagai institusi tradisional, pondok tidak 
hanya berkonsentrasi pada pendidikan siswa. 
Fungsi yang lebih luas adalah untuk mendidik 
masyarakat sekitar dengan pemahaman yang 
lebih baik tentang pengetahuan Islam dan 
ajaran dasar agama. Sebagai orang non-Arab, 
masyarakat setempat membutuhkan seorang 
guru untuk membimbing mereka dalam 
kebijaksanaan duniawi dan mempersiapkan 
mereka untuk akhirat. Secara praktis, pondok 
bisa mengurangi buta huruf di tingkat lokal 
melalui pembacaan kitab (risalah religius) dan 
pengambilan dasar bahasa Arab. Warga desa 
setempat dapat menghadiri sesi belajar sebagai 
siswa paruh waktu atau saat mereka bebas dari 
pekerjaan lain. Dengan cara ini pondok tersebut 
berfungsi sebagai pusat akademik informal bagi 
masyarakat Melayu pedesaan (Jurnal Kajian 
Malaysia : 2005). Ini artinya bahwa pondok 
pesantren sebagai lembaga keagamaan dapat 
memberikan pendidikan tidak hanya kepada 
orang atau santri yang ada di dalam pondok 
pesantren tapi pesantren juga telah memberikan 
manfaat yang besar terhadap masyarakat 
sekitar pondok pesantren, hal ini terjadi karena 
memang berdirinya pondok pesantren atas dasar 
keingininan bersama antara kyai yang memiliki 
kemampuan ilmu pengetahuan di dibidang 
keagamaan dengan kebutuhan masyarakat 
terhadap ilmu agama sebagai bekal hidup 
mereka di dunia dan akhirat. 

Sergiovanni dalam teori kepemimpinan 
mengatakan bahwa kepemimpinan kepala 
sekolah yang efektif memiliki peran ganda yaitu 
sebagai pemimpin pendidikan (educational 
leader) dan sebagai manajer sekolah (Manager 
of school) (Arifin dan Slamet : 2010), artinya 

membuat pesantren semakin mantap untuk 
terus perubah dan berkembangan sesuai dengan 
tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Keberadaan pesantren sebagai salah satu 
sub sistem dalam pendidikan nasional yang masuk 
dalam katagori pendidikan keagamaan maka 
pemerintah telah memberikan payung hukum 
yang jelas dan tegas sebagai bentuk apresiasi 
pemerintah yang harus dimanfaatkan oleh 
pesantren dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat 
dilihat pada Undang-undang dan juga Peraturan 
Pemerintah yang telah di tetapkan, seperti 
Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang 
pendidikan agama dan keagamaan, kemudian 
juga melalui Peraturan Menteri Agama No 13 
Tahun 2014 tenatang Pendidikan Keagamaan 
Islam, bahkan Peraturan Menteri Agama No 18 
Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah 
Pada Pondok Pesantren. 

Pada perkembangan terakhir sistem 
pendidikan pesantren telah mengalami proses 
konvergensi dan sedikitnya dapat di klasifikasikan 
ke dalam lima tipe, yaitu : Pertama, pesantren 
yang menyelenggarakan pendidikan formal 
dengan menerapkan kurikulum nasional, baik 
yang hanya memiliki sekolah keagamaan maupun 
yang memiliki sekolah keagamaan sekaligus 
umum; Kedua, pesantren yang menyelenggarakan 
pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah 
dan mengerjakan ilmu-ilmu umum meski tidak 
menerapkan kurikulum nasional’ Ketiga pesantren 
yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam 
bentuk madrasah diniyyah; Keempat, pesantren 
yang hanya menjadi tempat pengajian (Majelis 
Taklim); dan Kelima, pesantren yang disediakan 
untuk asrama mahasiswa dan pelajar sekolah 
umum.

Bila di cermati secara seksama, hingga 
sekarang ini, sekurang-kurangnya telah terjadi 
dua macam perubahan (pergeseran) di dunia 
pesantren, yaitu perubahan fungsi dan perubahan 
manajemen (Nata : 2001). Sementera itu, hasil 
analisis Azyurmadi Azra menyatakan bahwa 
perubahan yang berlangsung di pesantren dalam 
merespon ekspansi sistem pendidikan umum 
meliputi 2 cara yaitu, (1) merevisi kurikulumnya 
dengan memasukkan semakin banyak mata 
pelajaran umum atau bahkan keterampilan 
umum, dan (2) membuka kelembagaan 
dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi 
kepentingan pendidikan umum (Azra : 2002). 
Unsur-unsur yang dimiliki oleh pesantren saat 
ini menunjukkan perubahan dan perkembangan 
yang komprehensif dari berbagai aspek bahwa 
sarana fisik yang dimiliki juga sudah representatif 
sebagai pusat lembaga pendidikan Islam, bahwa 
dibanyak pesantren juga telah memiliki klinik 
kesehatan santri untuk memantau dan mengecek 
kesehatan santri.
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kyai akan menjadi background pengambangan 
yang akan dilakukan oleh kyai.

Dengan proses pergantian kepemimpinan 
di pesantren Syarifuddin maka perkembangan 
terus terjadi, baik dalam keilmuan santri maupun 
secara kelembagaan, hal ini di sampaikan oleh 
K.H.M. Adnan Syarif, Lc. MA. selaku ketua 
Yayasan;

“Untuk menjawab tantangan perubahan 
dan perkebangan masyarakat yang terus 
bergerak kearah sosial yang rasional maka 
pesantren sebagai lembaga penyelenggara 
pendidikan harus memberikan jawaban dan 
jaminan kebutuhan pendidikan mereka dengan 
arah dan mutu yang jelas sehingga mereka 
tetap memberikan dukungan secara maksimal 
terhadap keberlangsungan hidup pesantren, 
karena memang pesantren dibangun atas dasar 
kebutuhan masyarakat sekitar” (Syarif : 2017). 

Dengan kepemimpinan K.H. sulahak Syarif 
dan K.H.M. Adnan Syarif,Lc. MA sejak tahun 80 
sampai dengan sekarang pesantren Syarifuddin 
terus mengalami perkembangan yang sangat 
signifikan. Pesantren Syarifuddin sekarang sudah 
memiliki santri putra dan putri sekitar 2573 orang 
baik yang menetap di pesantren maupun santrin 
yang berangkat dari rumah untuk mengikuti 
kegiatannya. Dari observasi yang dilakukan 
ternyata pesantren ini sudah memiliki sarana 
dan prasarana yang sudah cukup memadai, 
mulai dari proses pendidikan hingga kebutuhan 
kehidupan santri, seperti Balai Kesahatan Satri 
yang berkerjasama dengan RSI Kab. Lumajang 
(Syarif : 2017) sehingga santri yang sakit tidak 
perlu berobat keluar dari pesantren kecuali 
bagi mereka yang memang mempunyai penyakit 
yang cukup serius untuk penyakit dalam yang 
kemudian dirujuk ke RSI lumajang.

Jadi suksesi kepemimpinan di pesantren 
Syarifuddin telah banyak memberikan arti 
yang signifikan terhadap proses perkembangan 
pendidikan Islam sejak tahun 1980an karena 
mulai saat itu pesantren Syarifuddin memulai 
melihat jauh kedepan tentang tantangan dan 
harapan yang terjadi dan ada di masyarakat 
sehingga kyai selaku pemimpin pesantren 
melihat bahwa proses perubahan di pesantren 
harus sudah di mulai dan di perbaiki sedikit demi 
sedikit untuk memastikan bahwa perubahan 
yang terjadi tetap berada dalam konteks dan 
kontens keilmuan keagamaan yang menjadi ciri 
khas pesantren.

2. Pendidikan Islam
Namun demikian pengembangan yang di 

lakukan oleh pesantren Syarifuddin Wonorejo 
Lumajang seperti yang di sampaikan oleh K.H. 
Sulahak Syarif tetap mengacu kepada konsep 
Islam dan dakwah islamiyah;

“Pesantren bagaimanapun mengadakan 

bahwa kyai sebagai pemimpin pondok pesantren 
di samping memiliki kemampuan pengelolaan 
pesantren dengan baik tetapi ilmu tetap menjadi 
kebutuhan pokok bagi seorang kyai karena 
bagaimanapun juga pesantren merupakan 
lembaga keagamaan Islam yang secara historis 
bahwa pesantren berdiri atas dasar keilmuan 
agama yang dimiliki dan dibutuhkan oleh 
masyarakat sekitar pesantern. Akar keilmuan ini 
diharapkan tidak pernah punah dalam kehidupan 
pesantren sehingga keberadaan pesantren tidak 
tercerabut dari akar budaya historisnya.

Pesantren Syarifuddin Wonorejo Lumajang 
telah mengalami proses pergantian kepemimpinan 
sebanyak empat kali yaitu; 1) Kyai Syarifuddin 
(1932-1970) selaku perintis dan pendiri pondok 
pesantren. 2) Kyai Adra’i (1972-1983) yang 
pengasuh penerus dari kyai Syarifuddin. 3) K.H. 
Sulahak Syarif (1983-sekarang). 4) dan kemudian 
K.H.M. Adnan Syarif, Lc. MA (1997- sekarang). 
Pesantren ini pada kedua kyai terakhir yang masih 
memimpin sampai saat ini, secara kelembagaan 
sudah terjadi pembagian tugas (manajemen) 
dengan baik, artinya dimana K.H. Sulahak Syarif 
sebagai pengasuh pondok pesantren merupakan 
kyai yang mengatur santri dalam bidang 
kepesantrenan (kegiatan ngaji kitab kuning, dan 
kegiatan keagamaan kepesantrenan lainnya), 
sedang K.H.M. Adnan Syarif Lc, MA. merupakan 
pemimpin yayasan yang mengatur seluruh 
kegiatan pendidikan pesantren, baik yang formal 
maupun yang non formal, sehingga dengan 
demikian semua kegiatan yang di rencanakan 
oleh pesantren dapat terpantau dan terkendali 
dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapa.

Naum demikian perubahan dan 
perkembangan pada fase kepemimpinan di 
pondok pesantren dapat kita jelaskan, bahwa 
secara umum sejak tahun berdirinya 1932 
pesantren Kyai Syarifuddin hanya melaksanakan 
pendidikan keagamaan santri dengan pengajian 
kitab kuning saja, artinya bahwa pesantren ini 
belum memiliki lembaga pendidikan formal, jadi 
kegiatan pendidikan dilakukan hanya bidang 
keagamaan santri dan masyarakat sekitar yang 
ikut terlibat mengikuti kegiatan pengajian 
yang ada di Masjid. Namun demikian secara 
spesifik Kyai Syarifuddin adalah seorang kyai 
yang mempunyai kemampuan khusus di bidang 
ilmu alat (seperti sorrof, nahwa, dan lain 
sebagainya) sehingga pesantren ini terkenal 
dengan kemampuan santrinya dibidang ilmu 
alat. Kemudian ketika pesantren di pimpinan 
oleh Kyai Adra’i maka arah kemampuan santri 
bertambah di bidang ilmu tauhid karena kyai 
Adra’i sebagai pengasuh memiliki kemampuan di 
bidng ilmu tauhid (Syarif), dan ciri khas seperti 
ini dalam dunia pesantren merupakan hal yang 
selalu terjadi karena bidang kemampuan ilmu 
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beliau harus tetap dijaga oleh para pengelolan 
pesantren dengan harapan bahwa pesantren 
sebagai penyelenggara pendidikan Islam yang 
ada di Indonesia tetap menjadi primadona acuan 
pendidikan Islam yang di selengarakan oleh 
pemerintah Indonesia. Pesantren tidak boleh 
lepas dari akan budaya masyarakat Indonesia 
karena sejak awal berdirinya pesantren memang 
untuk pendidikan dakwah agama Islam dan 
tempat mencari ilmu agama Islam (kitab kuning) 
sebagai ciri khasnya. Cita-cita pengembangan 
agama menjadi penggerak utama kehidupan 
pondok pesantren, kekuatan dan kehidupan 
pondok bersumber pada cita-cita ini, kelahiran 
pondok pesantren didorong oleh rasa wajib 
memperbaiki kehidupan pribadi masyarakat 
(Suyoto : 1974). 

Secara institusi perkembangan pesantren 
Syarifuddin Wonorejo telah masuk dalam 
konteks perkembangan struktur organisasi 
yang modern dengan manajemen pengelolan 
yang sudah profesional pada tiap-tiap jenjang 
lembaga pendidikan yang ada, namun tidak 
demikian perkembangan ini tetap disesuaikan 
dengan kebutuhan pengembangan yang akan 
dilakukan oleh pesantren Syarifuddin. Setiap 
pesantren pasti memiliki struktur organisasi 
sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu terhadap 
yang lain, sesuai dengan kebutuhan masing-
masing (Mastuhu : 1994). Corak perbedaan pada 
tiap-tiap sangat kelihatan sekali karena itu juga 
menunjukkan keunikan pada masing-masing 
pesantren sebagai penyelenggara pendidikan 
agama dengan kemandirian seorang kyai sebagai 
pemimpinnya. 

Jadi pesantren Syarifuddin sejak tahun 
1980an sudah melakukan perubahan yang sangat 
mendasar, dengan kemampuan kyai dalam 
memanaj sumber daya yang ada dan melihat 
kekuatan serta peluang yang ada maka pesantren 
syarifuddin merubah wajah pendidikannya 
dengan pendidikan yang modern tetapi tetap 
mempertahankan idealismenya sebagai lembaga 
pendidikan Islam dengan misi melakukan proses 
pendidikan dan dakwah islamiyah terhadap 
masyarakat. Pendidikan formal dan non formal 
yang dikembangkan tetap mengacu kepada 
dasar dan pendoman keagamaan yaitu al-Qur’an 
dan hadits.

KESIMPULAN
Dari apa yang telah dipaparkan diatas, dengan 

konteks pendidikan pesantren sebagai lokusnya 
dengan segala teori yang telah dipaparkan oleh para 
pakar dari berbagai pendekatan mereka masing-
masing disiplin keilmuannya, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa :
1. Pesantren sebagai lembaga penyelengara 

pendidikan telah mampu mengadakan perubahan 
dirinya dalam rangka memberikan pelayanan 

perubahan untuk memberikan pendidikan 
kepada masyarakat tetap harus melihat dasar 
sejarah, artinya bagaimanapun juga masyarakat 
juga tetap menggap bahwa pesantren merupakan 
lembaga pendidikan agama yang sejak berdirinya 
dulu bahwa pesantren dibangun atas kebutuhan 
masyarakat dibidang pendidikan agama Islam 
(yang dalam hal ini adalah pengajian kitab 
kuning) sehingga menurut saya bahwa perubahan 
yang dilakukan oleh pesantren saat ini tetap 
harus melihat itu dan tidak terkecuali juga 
seperti pesantren Syarifuddin ini. Jadi mulai 
dari ilmunya sampai dengan tindakan santri 
tetap harus dalam keadaan yang Islam, sehingga 
masyarakat tetap mau meondokkan anaknya di 
pesantren” (Syarif : 2017).

Dari data yang di dapat di kator Yayasan 
Syarifuddin bahwa pesantren ini telah memiliki 
seluruh jenjang pendidika formal yaitu mulai 
dari PAUD, TK. MI Syarifuddin, MTs. Syarifuddin, 
MA. Syarifuddin, SMK Syarifuddin, dan Institut 
Agama Islam Syarifuddin, kemudian lembaga 
pendidikan Madrasah Diniyah bahwa pesantren 
ini juga telah memiliki Tahfidzul Qur’an sebagai 
bentuk jawaban atas kebutuhan masyarakat 
dibidang pendidikan. Lembaga pendidikan 
formal ini sudah di kelola secara profesional oleh 
tenaga-tenaga ahli di bidangnya, mulai dari yang 
PAUD sampai dengan IAI Syarifuddin sehingga 
pesantren ini cukup memiliki kepercayaan dari 
masyarakat luas Kab. Lumajang bahkan dari 
berbagai daerah termasuk Nusa Tenggara Timur. 

Perubahan yang dilakukan oleh 
pesantren Syarifuddin dalam bidang pendidikan 
memberikan gambaran bahwa pesantren yang 
ada saat ini telah memberikan harapan yang 
menjamin akan kebutuhan masyarakat sehingga 
pesantren seperti pesantren Syarifuddin tetap 
eksis ditengah arus perubahan global yang 
sedang melanda dunia saat ini. Seperti yang 
di sampaikan oleh K.H.M. Adnan Syarif, Lc. MA 
selaku ketua Yayasan bahwa;

“Pesantren saat ini di tuntut untuk 
terus berubah dan kembang kearah kebutuhan 
masyarakat yang terkadang sangat prakmatis, 
dan ini membuat kyai sebagai pemimpin 
pesantren dituntut betul-betul memiliki 
kemampuan analisis yang komprehensif karena 
kalau sampai salah dalam membuat keputusan 
perubahan yang akan dilakukan maka pesantren 
itu akan di tinggalkan oleh masyarakatnya, 
sementara bagaimanapun juga secara historis 
bahwa pesantren dibangun bersama dengan 
masyarakat. Artinya disatu sisi pesantren harus 
mengikuti perkembangan masyarakat dunia saat 
ini yang tanpa batas, namun disisi lain pesantren 
diharapkan tetap bisa mempertahankan basis 
kulturalnya dimasyarakat dimana pesantren itu 
berada” (Syarif : 2017). 

Kondisi ini yang menurut pandangan 
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Peraturan Menteri Agama Republik Indonesai Nomor 
18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan 
Muadalah Pada Pondok Pesantren. 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan 
Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan 
pendidikan keagamaan 

Qomar, Mujamil, Pesantren dari Transformasi 
Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, 
(Jakarta, Erlangga, )

Rahardjo, M. Dawam, Pergaulan Dunia Pesantren 
Membangun dari Bawah. (Jakarta, LP3ES) 1985

Rahim, Husni , Arah Baru Pendidikan Islam di 
Indonesia, (Jakarta: Logos) 2001

Riva’i, Veithzal, dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership 
(membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan 
Spiritual, ( Jakarta, Bumi Aksara) 2013

Rivai Zainal, Veithzal, Muliana Darmansyah Hadad, 
Mansyur Ramly, Kepemimpinan dan Perilaku 
Organisasi, (Jakarta, RajaGrafindo Persada) 2003

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. Perilaku 
Oragnisasi, (Jakarta, Salemba Empat) 2015

Steenbrink, Karel A. Pesantren – Madrasah – Sekolah, 
(Jakarta, LP3ES) 1994

Sukamto, Kepemimpinan Kyai Dalam Pesantren, 
(Jakarta, LP3ES) 1999

Suyoto, Pesantren dan Pembaharuan (Pondok 
Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional 
(bunga Rampai) (Jakarta, LP3ES) 1974

Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren : Pendidikan 
Tinggi Alternatif Masa Depan, (Jakarta: Gema 
Insan Press) 1997

Yukl, Gary, Kepemimpinan Dalam Organisasi (Jakarta, 
Indeks) 2015

pendidikan kepada masyarakat dengan tanpa 
harus meninglkan identitas dirinya sebagai 
lembaga keagamaan dengan kualitas mutu yang 
terjamin. 

2. Bahwa kepemimpinan kyai sebagai pemangku 
kekuasaan di pesantren dengan segala kemumpuan 
yang dimiliki akan memberikan warna dan corak 
arah perubahan yang akan menjadi tujuannya. 
Oleh karena itu kyai sebagai pemimpin pesantren 
diharap memiliki berbagai kemampuan baik 
sebagai pemimpin maupun sebagai guru/kyai 
bagi santrinya.

3. Perubahan yang dilakukan oleh pesantren 
tetap mengacu kepada akar budaya dasarnya 
yaitu budaya masyarakat dimana pesantren 
itu berada dan teruma masyarakat Indonesia 
pada umumnya, sehingga pesantren sebagai 
penyelengara pendidikan Islam di Indonesia 
tetap menjadi acuan perubahan dalam sistem 
pendidikan Nasional.
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ABSTRACT: Waste issues in various regions, especially in Pandaan Pasuruan do not go down 
well. Pasuruan Regency Government still has limited ability in waste management. Therefore, 
the community of Women Jatianom (Wanjati) since 2012 has initiated the establishment of 
ECEP (Early Childhood Education Program/PAUD)Pro-Environment Wanjati, one of them by 
developing the program Early Age alms. Approach that is done with integrated community 
development that has been done since 2012, then obtained the result of environmental 
hygiene is one of the community needs. By doing environmental education from an early 
age, children from an early age already understand and apply in everyday life the principles 
of love environment in accordance with the teachings of Islam. The positive impact of this 
program also encourages ECEP/PAUD institutions to modify the curriculum to become more 
integrated between extracurricular activities and daily learning process. In addition, with 
the education of the character of love for the environment early on their children can give 
impact to parents to be more participative in maintaining the environment around them 
by managing the waste become more useful and valuable for and share knowledge among 
pupil through the “School Creative Mother “to utilize the waste into a craft that is utilized 
in everyday life. 

KEYWORDS: Integrated Community Development, PAUD (Early Childhood Education Program/ECEP), 
Waste Alms

INTRODUCTION
Karangjati village, is one of the villages in 

the region Pandaan Pasuruan. with a total population 
of 8,554 villagers, with details of population of male 
gender amounted to 4,232 inhabitants, while female 
sex numbered 4,322 inhabitants(“Gambaran Umum 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan,” 2015). 

In an environmental perspective, Karangjati 
Village has problems in waste management, as is 
common in other villages. The result of Report of 
Yayasan Investasi Sosial Indonesia (YISI)in 2016, most 
of society have not applying separation of garbage 
type which have added value by throwing the garbage 
indiscriminately without adequate processing. In 
addition, waste disposal and treatment facilities in 
the village of Karangjati also become its own problem. 
It also encourages people to litter garbage, either 
to the river, to accumulate in vacant land, whose 
impacts cause health problems and aesthetically 

disturb the beauty of the environment. In addition to 
organic waste problems, other environmental issues 
are related to environmental waste management, in 
this case is the management of straw waste, because 
the majority of these areas are agricultural areas. So 
that post-harvest has become a tradition if the trash 
is burned with the purpose of remaining ash can be a 
natural fertilizer(Apriwiyanto, 2016). 

The description of the condition as reported 
by YISI above is consistent with the problems of 
waste management faced by Pasuruan Regency. in 
the Sanitation Book of Pasuruan Regency explained 
that the problems of garbage faced at the level of 
Pasuruan Regency government are as follows:
1. Lack of waste planning system including solid 

waste database data
2. Landfill land status is still leased. and Until now, 

TPA (Rubbish Bin)in Pasuruan District is only one 
that operates, namely TPA Kenep Beji Pasuruan. 



389

The data above shows that the number of 
villages and villages handled, still can not be served 
maximally. this can be seen from the wide of area 
that can be served by garbage transportation still 
6,672 Ha from total area 21,572 Ha. Constraints of 
garbage transportation fleets also occur, because 
there are 19 transportation fleets that are not 
feasible to use. In addition, the shelter area is also 
far from the ideal of the total needs in floating trash 
in Pasuruan regency. in addition, the amount of new 
waste handled through TPA and TPS 3R is only 20. 9%. 

Looking at the issue, the solid waste 
management system accompanied by sustainable 
environmental education is an option to address the 
issues of sustainable and integrated terrestrial waste 
management, one of them in Karangjati Pandaan 
Village. since 2012, through integrated community 
development approach, PKK women formed a woman 
organization that active in environment sector, with 
the name of Jatianom Women (Wanjati) in Karangjati 
Pandaan Pasuruan village. The beginning of Wanjati 
is to initiate the governance of garbage bank in order 
to be utilized in improving the economy. In addition, 
Wanjati also pioneered early childhood environment 
for environmental education that has been initiated 
early on. One of them by developing the program 
“ Garbage alms at Early Age” as one of the model 
of educational development of the character of 
environmental love since the early days. 

TRASH ALMS: WASTE MANAGEMENT WITH 
THEOLOGICAL APPROACH

In the Indonesian Law No. 18, 2008 on Waste 
Management, define waste as the residual activities 
of human daily and / or natural process in the form 
of solid. whereas household waste is garbage derived 
from daily household activities, excluding stools 
and specific waste(Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup, 2008;Riswan, Sunoko, & Hadiyarto, 2011). 

Paul Hariyono, et al. , Has been studying the 
awareness of waste segregation on society, concluding 

3. At this time the land needed to be used as a landfill 
because the existing TPA can not accommodate 
the capacity of garbage is getting more and more 
day. 

4. Garbage processing system in TPA existing in 
Pasuruan still use open dumping, recycle and 
composting system(BLH Kabupaten Pasuruan, 
2010). 

From the above data, it is generally known that 
the Government of Pasuruan Regency has limitations 
in waste management in Pasuruan regency. Both in 
planning systems and solid waste data bases that have 
not yet developed an integrated information system 
between TPA, TPS, and Waste Bank(see “Tuntaskan 
TPA Kenep, Bebaskan 2250 M2 Lahan,” n. d. ). The 
landfill owned by the District Government which is 
still centralized in Kenep Beji has also exceeded the 
threshold, thus affecting in the process of good waste 
processing. processing system with open dumping 
model, as the result of study from Heru Rudianto 
and R. Azizah that this model also affects the people 
around the Kenep landfill experience high diarrhea 
pain(Rudianto & Azizah, 2005). 

The description of the problems revealed 
from Pasuruan’s Sanitation White Paper Report above 
is also not much different from Pasuruan District 
Government Performance Report 2014, which states 
that the land area of   TPA is still limited so that it 
can not accommodate the volume of garbage(Bupati 
Pasuruan, 2014). 

This is also underscored by Muslims, Chairman 
of the Pasuruan Healthy Communication Forum, who 
stated that waste management in Pasuruan Regency 
is far from ideal. Muslims declared waste production 
in Pasuruan region reached 1,500 cubic meters. Of 
these, only 500 cubic meters can be transported 
to the landfill. The rest, 1,000 cubic meters, is 
still not handled properly(Rossi, 2015). However, 
when viewed in the Environmental Agency data of 
Pasuruan Regency indicates that garbage production 
in Pasuruan is very high, by borrowing the language of 
Secretary of FKMPS, Apriwiyanto, Pasuruan Regency 
has included garbage emergency, because 4,700 
meter cubic per day of garbage produced in Pasuruan 
Regency, and still can be handled only 20% of the total 
waste handled through landfill and TPS (see table 1). 

Various problems related to waste 
management above is still a joint homework that 
must be handled comprehensively. Pasuruan Regency 
government has limitations in existing waste 
management in Pasuruan regency. This is captured 
from the following data. 
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found in the study conducted by Abdul Fatah, et al. 
the research conducted in Potorono Village, Bantul 
District, Yogyakarta Special Region revealed that the 
garbage bank community in the village has succeeded 
in developing the waste shodaqoh program, which is 
modifying the 3R based waste management (Reuse, 
Reduce, Recycle) by adding the theological approach 
element in it. but in its development, after the 
people feel there is economic value of the waste 
that they manage, then there is a paradigm change 
in society from bershodaqoh waste to buying and 
selling garbage. The existence of paradigm shift from 
shodaqoh to buying and selling more due to the way of 
view of society which still pragmatic, in addition also 
because factor of economic requirement of family. 
so rubbish is considered a property that can be an 
additional income to meet daily needs. besides, in 
its implementation, even though the garbage bank 
managers have modified the garbage bins for sorting 
garbage by writing by type (metal, plastic, and 
paper), the community likes to throw them directly 
into garbage bins, forcing officers to work again in 
sorting garbage(Fatah, Taruna, & Purnaweni, 2013). 

The results of studies on early childhood 
education based on the environment can also be seen 
in the study of Agus Ridlo who studied the model of 
natural school Ar-Ridlo PAUD Semarang. the results 
of this study conclude that the learning process of 
early childhood Ar-Ridlo which makes nature as a 
media base to familiarize learners of Islamic values   
becomes important and needs to be developed. 
children in Ar-Ridlo Early childhood have become 
familiar with nature and embedded a sense of 
responsibility with the continuity of life around him 
early without ruling out the development of multiple 
intelligences(Thohir, 2010). But in this study, it has 
not yet been revealed whether Ar-Ridlo PAUD has 
also developed a sustainable shodaqoh program in its 
learning process. 

WASTE ALMS IN THE EARLY AGE AT PAUD POST 
WANJATI PANDAAN PASURUAN

The problem of waste in the region of 
Pasuruan Regency as the data in table 1 above, can 
be stated already on the level of emergency waste. 
if studied further, data of the Environment Agency 
2015, indicates that Pandaan Sub-district has become 
the second largest contributor of waste generation 
after Gempol. As for Pandaan sub-district, the biggest 
waste generation is in Karangjati village (See Graph 
1)(Badan Lingkungan Hidup, 2015). 

that people already have knowledge about high waste 
separation, but they still have low willingness and 
action. thus, there is still no consistency between 
knowledge, willingness and action on the community 
about the awareness of waste segregation. 
Furthermore, in the study also describes the reasons 
underlying the above conclusions, namely: 1) 
motivation in realizing the knowledge possessed; 
2) the lack of skills in the sorting of garbage and in 
utilizing the waste into something that gives added 
value; 3) rubbish is still seen as something trivial 
and disgusting; 4) waste segregation is still seen as a 
hassle(Hariyono, A, Kusdiartini, & Listiati, 2013). 

Interestingly, the study also revealed that 
males are less conscious in sorting garbage than 
women, because women wrestle with rubbish directly. 
besides, in general they still do not have enough skills 
about waste management procedures(Hariyono et al. 
, 2013). 

Policies related to waste management have 
also been undertaken by the Government. Until now, 
in general, waste management by the government 
still uses the 3P method (Collection, Transportation 
and Disposal), ie garbage collected from its source 
and transported to temporary shelter (TPS) then 
transported again to landfill (TPA)(Wahyono, 2011). 

However, the method according to Sri Wahyono 
still leaves the problem, among others: in the case of 
transportation from the garbage dumps (TPS) which 
is still done periodically it will generate the potential 
for foul odors, breeding thousands of flies, mosquito 
nests, rats, cats and dogs, garbage scattered to the 
streets and gutters so as to impress the slums and 
can lead to flooding. besides, the limited garbage 
truck fleet, of which only 60% is also a factor of waste 
management that is still not maximized. Furthermore, 
Sri Wahyono pointed out that the problem of waste 
management in Indonesia is basically derived from 
the absence of a comprehensive and consistent 
policy in the management and handling of integrated 
waste(Wahyono, 2011). 

Despite the policies and governance of the 
waste, the issue has not yet been broken down to the 
fullest. including people who are not used to sorting 
waste, and tend to collect garbage into one, burning 
garbage or dumping it in a trashcan at the corner 
of the village. It also mobilizes various elements of 
society to contribute to waste management, such 
as the formation of waste banks in various cities. 
Through this activity, is suspected to be able to get 
more value, although still not much done in each 
region(Aji, Wibisono, Rusdiansyah, & Kurniawan, 
2016). 

One of the programs developed by garbage 
banks to explore the participation of the majority 
Muslim community in Indonesia is by approaching 
religion. one of them by creating a garbage 
almsprogram. 

The results of research on the concept of 
waste management through shodaqoh garbage can be 
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knowledge and behavior, skills, attitudes, to 
be implanted to early childhood children in 
Jatianom, especially garbage. 

Because in Jatianom hamlet, waste 
management has not been well managed so 
that cause problems. Lots of garbage burned, 
lots of garbage dumped in the corners of 
empty houses, causing flies, causing conflicts 
between neighbors and garbage dumped into 
the river. Well, that’s where the cadres of 
Wanjati and PKK(Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga or Family Welfare Movement)want 
the Post of PAUD Wanjati Junior to be one 
part to give education attitude, knowledge 
and skill since early age, especially about 
environmental hygiene, especially waste 
management. 
Associated with early childhood education 

in Pasuruan, various regulations and government 
support in the implementation of early childhood 
education, especially in Pasuruan, continues to be 
done. data of Government Institution Performance 
Report (LKjIP) of Pasuruan District Education Office 
in 2016 shows that the rough participation rate is still 
82. 79%. So there are still many areas that have not 
developed early childhood to support the optimization 
of the potential golden childhood. thus, with the 
establishment of this PAUD Wanjati, is also one form 
of community participation in the development of 
early age education in Pasuruan. In addition, early 
childhood education that has designed its curriculum 
on environmental education in the area of   Pasuruan 
District is still only implemented by PAUD Wanjati(Aji 
et al. , 2016). 

BEST PRACTICE TRASH ALMS IN PAUD WANJATI 
PANDAAN PASURUAN

One of the strategies in education at WDA 
PAUD Post in the environmental field is to develop 
a waste alms program. in this program, children will 
directly learn to know and sort waste and know the 
garbage that has value for use in shodaqoh waste 
program. 

Through this program, early childhood 
built knowledge and awareness to care about the 
environment by not littering and utilizing waste found 
around their homes, so the environment becomes 
cleaner. From the results of the interview, it is known 
that the shodaqoh garbage program conducted every 
Wednesday, has been running since the beginning of 
the PAUD Wanjati Junior Post. 

This program runs since the 
establishment of PAUD Post 2012 until 2017. 
Habituation to learners at PaUD post wanjati 
has become a culture in this time. In the 
beginning, the cadres told the parents that 
at the PAUD Wanjati kinder garden Post 
there is a shodaqoh program of garbage. 
every student or student learners are told 
to bring the garbage that is in the household 

Graph 1. Output of Garbage Generation in Pandaan 
Sub-district at 2015

From these issues, there is an initiation 
to make PAUD pioneer cultured environment or 
environmental studies from an early age starting 
from PAUD Wanjati Junior in Jatarom Hamlet Village 
Karangjati Pandaan Pasuruan. Early Childhood 
Education Program founded by environmental activists 
and community leaders Jatianom village is motivated 
by no institution early childhood units in the village, 
so they must send their children out hamlet with a 
distance of 2-3 Km. Establishment of PAUD Wanjati 
Junior is one of the answers for the community of 
hamlet Jatianom who had been longing, aspire in 
Jatianom hamlet have early childhood education at 
PAUD Post. Because Jatianom is one of 8 hamlets in 
Karangjati village that do not havePAUD Post. 

Of course this condition becomes a burden 
for them, so people initiate early childhood in 2012, 
and continue to grow as in table 2 below. 

Table 2.
The development of the Number of Integrated 

Community Development Members

For the people of Hamlet Jatianom, the 
establishment of PAUD Wanjati Junior Post is a hope 
to be able to provide education to their children 
early on in parse the garbage issues that still occur 
around them. 

the presence of PAUD Wanjati Junior is 
one form of the ideals of the environmental 
cadres Jatianom women who are members of 
the community Wanjati (Female Jatianom). 
They want the establishment of an early 
childhood education school in the hamlet 
as well as part of the mission of the 
environmental cadres to provide education, 
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learners. For example colored pencils, for 
Islamic big day events, or national holidays, 
and used for the introduction of nutritious 
food to children together. it’s some examples 
of the utilization of shodaqoh garbage, 
collected, then sold. 
In addition to the institutional impact, this 

garbage shodaqoh program also received a positive 
response for the character formation of learners and 
guardians. the impact of shodaqoh waste program on 
the character formation of learners can be felt by the 
guardians because every child is accustomed to sort 
out the dry waste of economic value to be brought 
to school every Wednesday. this is evident from the 
story of one of the guardians of the students who are 
recounted by PAUD managers Wanjati as follows:

There is an interesting story when one 
of the learners is escorted by his son, a Police, 
who usually does not take his son to school. 
After arriving at school, her son asked back 
so that her father returned to school. the 
father asked, “lho son, it’s already at school. 
Why should I go back? “. His father said, “It’s 
Wednesday, I forgot every Wednesday we 
have to bring garbage from home. “ Finally 
Dad had to come back again and sort out 
the valuable garbage as it was delivered 
when he was learning at Post PAUD Wanjati 
kinder garden with three bottles from 
home. because the garbage in this house is 
habitually thrown away and mixed. Parents 
just know that if the valuable garbage can be 
alms to school. finally, the level of citizens at 
the level of learners have been accustomed if 
there is a show of these mothers or the child, 
or the father has been collecting themselves 
to be brought to school as a form of alms this 
garbage program. 
From the description above, although the 

learners still have a fairly early age in the process 
of teaching and learning, but the formation of 
environmental love character to sort out the simple 
dry waste economic value has become part of his life, 
so that parents also support this positive activity by 
participating helping to sort out the garbage inside 
her house. 

For Guardians, through this shodaqoh 
program, garbage is also a medium in educating 
their children about simple waste management. 
besides that, the dry garbage collected in the school 
has provoked the mothers to build communication 
between parents by making activities together with 
“Creative Mother School”. they voluntarily learn and 
share together in utilizing the garbage that can be 
utilized in the form of creations and crafts from the 
garbage that has been collected in school. 

Next, the support of parents is 
remarkable. and this parent understands 
the importance of this waste alms activity 
to educate children from an early age and 

or in their respective homes, mainly dry and 
valuable waste, such as, cardboard, types of 
bottles, plastic, or glass. 

Every Wednesday in a week children or 
learners do shodaqoh garbage. Garbage from 
home brought to school through learners. 
then the garbage was collected at school. 
After one month, two months and even 
three months, it is only sold by the school or 
committee appointed to represent from the 
committee, parents and school. 

From the above description it is known 
that the waste used in shodaqoh waste program is 
dry waste which has economic value. the garbage 
collected every week by the learners, and sold when 
the garbage has collected quite a lot. before it is 
implemented, the PAUD management first deliberates 
and disseminates it first to the guardian, so that the 
program gets support and participation from the 
guardians. 

IMPACT OF TRASH ALMS CHANGING
The development of shodaqoh garbage 

initially as part of extra-curricular activities, by 
bringing garbage from home to be collected in 
schools received a good response and has become 
an environmental culture in the PAUD Post Wanjati 
kinder garden. both from PAUD management, parents 
and students themselves. 

In order to make education more integrated, 
PAUD Post Wanjati kinder garden developed a 
waste shodaqoh program by integrating into the 
K-13 curriculum by designing sub-themes related 
to waste(Wibisono, Apriwiyanto, Fathurrohman, 
& Ahwan, 2016). Thus, the learning process that is 
given in Post PAUD Wanjati Junior has been integrated 
between the learning process in the classroom and 
the development of activities in extracurricular, thus 
forming PAUD cultured environment. 

Then, in its development activities 
that are routine habits are integrated into 
K-13 curriculum in Post PAUD Wanjati Junior. 
this integration process we refer to as a form 
of environment-oriented early childhood 
education programs, integration in the K-13 
curriculum. In the curriculum, the theme of 
sub-theme related to waste is presented. 
so that in its development, the problem of 
garbage that was originally only an external 
part of the school is now integrated into the 
curriculum of PAUD Wanjati early childhood 
education program. 
The impact of waste alms program is also 

perceived by PAUD management by contributing in 
school operational cost and supporting in teaching 
and learning process in school. 

Well for the use of many, to help 
school operating costs, one of them to buy 
school equipment, and equipment required 
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spiritual intelligence ), socio-emotional (attitude 
and behavior as well as religion) language and 
communication, in accordance with the uniqueness 
and stages of development through which the early 
childhood(Ditjend Pendis Kemenag RI, 2012: 1-2; 
Suminah, Nugraha, Lestari, & Wahyuni, 2015), so 
that the potential of children in golden ages can 
be maximized. Therefore(Muhsinin, 2015), PAUD 
education becomes very potential to form the 
character of learners, one of them character to love 
the environment. 

As is generally the pattern of PAUD education 
development in Pandaan Pasuruan, that the 
education of children in the family is still dominated 
by mothers. it can be seen how the mothers always 
faithfully deliver and wait for their baby to study at 
PAUD Post Wanjati early age education(Hariyono et 
al., 2013). 

If studied further, the successful 
implementation of waste shodaqoh program at 
PAUD level, according to the authors, succeeded 
for the support and full contribution of parents, 
especially the mothers guardians. this reinforces the 
results of the study of Paul Hariyono, et al. , that 
the consciousness of women is higher than men in 
sorting garbage, because women wrestle directly 
with garbage. The result of this activity through the 
shodaqoh garbage program is also an entrance to 
break down the problems of research conducted by 
Paul Hariyono is because through this program, the 
parents become more motivated to do the realization 
of the knowledge they have in the form of providing 
role models for their children in the implementation 
of waste shodaqoh. the parents are also indirectly 
required to sort the waste dry and wet. Thus the 
waste segregation for the guardian becomes a habit 
and no more trouble. awareness and knowledge of 
segregation of waste in high society, especially for 
the guardian of PAUD Wanjati Post, through this 
garbage alms program also encourage the willingness 
and action to be higher. So there is consistency 
between knowledge, willingness and action about 
awareness of waste sorting. Thus, through the alms 
program, garbage can also become a medium for 
mutual learning and change the perception in the 
community that the process of separating garbage 
from the beginning is difficult to be easy, waste 
has no value to be more valuable, especially to 
contribute in helping to improve quality in their 
children’s school. CoverBy doing environmental 
education from an early age, children from an early 
age already understand and apply in everyday life the 
principles of love environment in accordance with the 
teachings of Islam. In addition, with the education of 
the character of environmental love since the early 
childhood through shodaqoh garbage program, has an 
impact on PAUD institutional, the establishment of 
the character of the students love the environment, 
and the impact to the parents of students to be more 
participative in maintaining the environment around 

help schools by utilizing the existing waste 
resources in the surrounding community. 

Parents also help when this day 
shodaqoh rubbish parents are involved in 
Post PAUD Wanjati Kinder Garden is also no 
creative mother school is part of the learning 
utilization of garbage that has been collected 
from the program shodaqoh this waste 
made recycled. this is one of the results of 
recycling is a bag of noodle wrappers, there 
is a serving cover, then paper, so the guardian 
of the students who come who usually huddle 
it by the school taught his teacher or bring 
in from outside, they are collected, then the 
garbage that has been collected, taken the 
good, good as material for recycling. it’s a 
creative mother school in Wanjati PAUD. 

DISCUSSION
In Islamic Religion, the doctrine to maintain 

cleanliness is one of the most recommended 
teachings for its people. Muslims already believe that 
cleanliness is part of faith. However, in reality, the 
implementation of these teachings is still much that 
has not termanifestasikan well. this can be seen from 
the garbage problem that many found in Pasuruan. 

With the number of 1,604,236 occupied 
Pasuruan Moslem or 98. 45% of the total population 
of 1,629,579 people(Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Pasuruan, 2016: 181), of course this becomes a 
potential as well as challenges that need to be faced 
so that the garbage problem can decompose well. 
become a potential because in the teachings of Islam 
has provided the basis and belief that cleanliness is 
an integral part of faith for his people, and will be a 
challenge in itself how Muslims can implement their 
beliefs, especially related to love of the environment, 
with knowledge, ability and willingness to do changes 
in good waste management. 

From the best practicePAUD PostWanjati 
early age kinder garden above, it is known that early 
age education is the golden period that must be 
optimized in the formation of children’s character. 
one of them by developing education character of 
love environment. Through waste alms program, 
children of early age educate by giving examples and 
habits in the sorting of garbage around them. 

This is in line with Ki-Hajar Dewantara’s 
opinion that the task of educator is to assist his 
students’ character according to their age. especially 
for childhood, an educator to educate his way by 
giving examples and habituation, both in the family 
environment and through Early Childhood Education 
institutions (PAUD)(Nurhayati, 2014: 10). 

Enah Suminah, as well as many other 
literatures revealed that PAUD institute became 
one of the forms of education which focuses on the 
basic laying toward growth and physical development 
(fine and coarse motor coordination), intelligence 
(thinking power, creativity, emotional intelligence, 
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v11i2.34
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III(1), 86–105. Retrieved from http://ejournal.
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view/1657

Nurhayati. 2014. Modul Konsep Dasar Pendidikan 
Anak Usia Dini. Bengkulu: Balai Pengembangan 
Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) 
Provinsi Bengkulu Bekerjasama dengan Pusat 
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 
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Bandung.

Riswan, Sunoko, H. R., & Hadiyarto, A. 2011. 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan 
Daha Selatan. Jurnal Ilmu Lingkungan, 9(1), 
31–39.

Rossi. 2015. Jumlah Bank Sampah Jauh dari Ideal. 
Retrieved May 4, 2017, from http://www.
kabarbromoterkini.com/2015/04/24/jumlah-

them with managing waste becomes more useful and 
valuable(Hariyono et al., 2013). 

The impact of the waste shodaqoh program 
from the institutional perspective of PAUD Wanjati 
Junior Post shaped the integration between the 
extracurricular program and the activities in the 
teaching-learning process designed through the 
development of the K-13 Curriculum. in addition, 
from the sale of waste can be used to support 
school operations and activities in teaching and 
learning process at PAUD Post Wanjati. While the 
impact on the students is directly the children are 
trained on a sustainable basis to sort out the types 
of garbage, especially dry waste of economic value 
to be brought to school in shodaqoh waste program. 
this activity also affects the guardians to always 
support their sons and daughters in household-based 
waste management, so this program also becomes 
a medium for parents to educate their sons and 
daughters in good waste management. In addition, 
the guardians also participate to utilize waste in 
the school by making sharing and sharing together 
to utilize waste in various forms of craft through 
the program “School of Creative Mother”. Thus, 
shodaqoh garbage program in PAUD institution can 
give positive contribution in synergizing between 
educational institution and family to participate 
in environment character education for their sons 
and daughters, while preserving the environment 
by participating in decomposing garbage problem 
in Pasuruan regency (Fathurrohman, S, Adam, & 
Zukhriyah, 2015;Fathurrohman, Swasono, Zuhriyah, 
& Adam, 2016). 

REFERENCES
Aji, F. R., Wibisono, M., Rusdiansyah, R., & 

Kurniawan, Y. 2016. Pengembangan PAUD 
Pro-Lingkungan Hidup Melalui Scalling dalam 
Program Integrated Community Development 
(ICD) PT. TIV. At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah, 
5(1), 129–150. Retrieved from http://ejournal.
stitmuh-pacitan.ac.id/index.php/attajdid/
article/view/78

Apriwiyanto, S. S. 2016. Laporan Akhir Program 
Integrated Community Development (ICD) 
Tahun 2016. Kabupaten Pasuruan.

Badan Lingkungan Hidup. 2015. Perhitungan Timbulan 
Sampah Kabupaten Pasuruan. Kabupaten 
Pasuruan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. 2016. 
Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2016. 
Kabupaten Pasuruan.

BLH Kabupaten Pasuruan. 2010. Buku putih sanitasi 
Kabupaten Pasuruan. Retrieved May 4, 2017, 
from http://ppsp.nawasis.info/dokumen/
perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.pasuruan/
BAB III Sanitasi.pdf

Bupati Pasuruan. 2014. Laporan Kinerja Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2014. Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. 

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture



395

bank-sampah-jauh-dari-ideal/3/
Rudianto, H., & Azizah, R. 2005. Studi Tentang 

Perbedaan Jarak Perumahan Ke TPA Sampah Open 
Dumping dengan Indikator Tingkat Kepadatan 
Lalat Dan Kejadian Diare (Studi di Desa Kenep 
Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan). Jurnal 
Kesehatan Lingkungan, 1(2), 152–160.

Suminah, E., Nugraha, A., Lestari, G. D., & Wahyuni, 
M. 2015. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini: 
Apa, Mengapa, dan Bagaimana. (E. Yulaelawati 
& K. Restuningsih, Eds.). Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan 
Anak Usia Dini. Retrieved from http://www.ypit.
org/sites/default/files/documents/kurikulum-
pendidikan-anak-usia-dini-file.pdf

Thohir, A. 2010. Implementasi model sekolah 
alam di pendidikan anak usia dini Ar Ridho 
Semarang dalam tinjauan pendidikan Islam. 
IAIN Walisongo. Retrieved from http://eprints.
walisongo.ac.id/3160/

Tuntaskan TPA Kenep, Bebaskan 2250 M2 Lahan. 
(n.d.). Retrieved January 23, 2016, from 
pasuruankab.go.id/berita-2077-tuntaskan-tpa-
kenep-bebaskan-2250-m2-lahan.html

Wahyono, S. 2011. Pengolahan sampah organik dan 
aspek sanitasi. Jurnal Teknologi Lingkungan, 
2(2), 113–118. Retrieved from http://www.
kelair.bppt.go.id/Jtl/2001/vol2-2/01organik.
pdf

Wibisono, M., Apriwiyanto, S. S., Fathurrohman, 
A., & Ahwan, Z. 2016. Kampung Eco-Green: 
Pemberdayaan Masyarakat melalui Integrated 
Community Development (ICD) di Karangjati 
Pandaan Kabupaten Pasuruan. Kabupaten 
Pasuruan: Yudharta Press.

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture



Proceedings of the 1st International Conference on Education and Islamic Culture
“Rethinking Islamic Education Toward Cultural Transformation”
Faculty of Tarbiyah, Islamic Institute of Nurul Jadid
Probolinggo, East Java, Indonesia, 14th September 2017

396

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK

WArdAtUL JANNAh

IAI Nurul Jadid
Karanganyar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Warda0408@gmail.com

ABSTRAK: Sudah menjadi kesadaran bersama bahwa dunia pendidikan merupakan cara yang telah 
dilakukan umat manusia sepanjang kehidupannya untuk menjadi sarana dalam melakukan transmisi 
dan transformasi baik nilai maupun ilmu pengetahuan. Demikian strategisnya dunia pendidikan 
sebagai sarana transmisi dan transformasi nilai dan ilmu pengetahuan ini, maka dalam rangka 
menanamkan dan mengembangkan karakter bangsa ini, tidak lepas pula dari peran yang dimainkan 
oleh dunia pendidikan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menunjukkan pentingngya 
pendidikan karakter bagi kehidupan manusia secara umum dan peran yang dimainkan dunia 
pendidikan secara lebih khusus. 

KEYWORDS: Implementasi, Pendidikan Karakter, Holistik

PENDAHULUAN

Secara historis, apabila memperhatikan 
hakikat kontennya, usia pendidikan karakter 
sesungguhnya seumur dengan sejarah pendidikan itu 
sendiri. Hanya saja menyangkut peristilahan yang 
dipakai, istilah pendidikan karakter baru muncul 
pada dekade terakhir di Amerika Serikat, termasuk 
yang dipakai di Indonesia dalam dua tahun terakhir 
ini. Seperti dinyatakan Suyata (2011), dalam sepuluh 
sampai dua puluh tahun lalu, istilah pendidikan moral 
lebih populer di Amerika, sedang istilah pendidikan 
moral lebih popular di di kawasan Asia, sementara 
itu di Inggris lebih menyukai istilah pendidikan 
nilai. Secara khusus di Indonesia telah dipakai pula 
istilah pendidikan budi pekerti dan pendidikan moral 
Pancasila.

Sepanjang sejarahnya, di seluruh dunia ini, 
pendidikan pada hakekatnya memiliki dua tujuan, 
yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas 
dan pintar (smart), dan membantu mereka menjadi 
manusia yang baik (good). Menjadikan manusia cerdas 
dan pintar, boleh jadi mudah melakukannya, tetapi 
menjadikan manusia agar menjadi orang yang baik 
dan bijak, tampaknya jauh lebih sulit atau bahkan  
sangat  sulit.  Dengan  demikian,  sangat  wajar  
apabila  dikatakan  bahwa problem moral merupakan 
persoalan akut atau penyakit kronis yang mengiringi 
kehidupan manusia kapan dan di mana pun.

Kenyataan  tentang  akutnya  problem  moral  
inilah  yang  kemudian menempatkan pentingnya 
penyelengaraan pendidikan karakter. Rujukan kita 
sebagai orang yang beragama (Islam misalnya) terkait 

dengan problem moral dan pentingnya pendidikan  
karakter  dapat  dilihat  dari  kasus  moral  yang 
pernah  menimpa  kedua putera Nabi Adam a.s. 
(Syariati, 1996). Perilaku Qabil dan Habil   dalam 
menyedekahkan hartanya, sikap dengki Qabil terhadap 
Habil yang berujung pada kasus pembunuhan, dan 
juga banyaknya Nabi dan Rasul yang diturunkan 
Allah kepada umat manusia, menunjukkan akutnya 
problem moral ini. Nabi Muhammad saw bahkan 
diutus ke dunia ini oleh Allah swt semata-mata untuk 
menyempurnaan akhlak manusia.

Menurunnya kualitas moral dalam kehidupan 
manusia Indonesia dewasa ini, terutama di kalangan 
siswa, menuntut deselenggarakannya pendidikan 
karakter. Sekolah dituntut untuk memainkan peran 
dan tanggungjawabnya untuk menanamkan dan 
mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membantu 
para siswa   membentuk dan membangun karakter 
mereka dengan nilai-nilai yang baik. Pendidikan 
karakter diarahkan untuk memberikan tekanan 
pada nilai-nilai tertentu --seperti rasa hormat, 
tanggungjawab, jujur, peduli, dan adil-- dan 
membantu siswa untuk memahami, memperhatikan, 
dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 
mereka sendiri.

KARAKTER; SUATU PENGANTAR
Kata  character  berasal  dari  bahasa  Yunani  

charassein,  yang  berarti  to engrave (melukis, 
menggambar), seperti orang yang melukis kertas, 
memahat batu atau metal. Berakar dari pengertian 
yang seperti itu, character kemudian diartikan 
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3. Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter 
yang kuat bagi dirinya di tempat lain;

4. Mempersiapkan  siswa  untuk  menghormati  
pihak  atau  orang  lain  dan dapat hidup dalam 
masyarakat yang beragam;

5. Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan 
problem moral-sosial, seperti ketidaksopanan, 
ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan 
seksual, dan etos kerja  (belajar) yang rendah;

6. Merupakan  persiapan  terbaik  untuk  menyongsong  
perilaku  di  tempat kerja; dan

7. Mengajarkan nilai-nilai budaya merupakan bagian 
dari kerja peradaban.

PENDIDIKAN KARAKTER
Secara  sederhana,  pendidikan  karakter  

dapat  didefinisikan  sebagai  segala usaha yang dapat 
dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi 
untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat 
dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter 
yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Lickona 
menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu 
usaha yang disengaja untuk membantu seseorang 
sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan 
melakukan nilai- nilai etika yang inti. Bertitik tolak 
dari definisi tersebut, ketika kita berpikir tentang 
jenis karakter yang ingin kita bangun pada diri para 
siswa, jelaslah bahwa ketika itu kita  menghendaki  
agar  mereka  mampu  memahami  nilai-nilai  
tersebut, memperhatikan secara lebih mendalam 
mengenai benarnya nilai-nilai itu, dan kemudian  
melakukan  apa  yang  diyakininya  itu,  sekalipun  
harus  menghadapi tantangan dan tekanan baik dari 
luar maupun dari dalam dirinya. Dengan kata lain 
mereka meliliki „kesadaran untuk memaksa diri‟ 
melakukan nilai-nilai itu.

Pengertian yang disampaikan Lickona di atas 
memperlihatkan adanya proses perkembangan  
yang  melibatkan  pengetahuan  (moral  knowing),  
perasaan  (moral

feeling), dan tindakan (moral action), sekaligus 
juga memberikan dasar yang kuat untuk membangun 
pendidikan karakter yang koheren dan komprehensif. 
Definisi di atas juga menekankan bahwa kita harus 
mengikat para siswa dengan kegiatan- kegiatan yang 
akan mengantarkan mereka berpikir kritis mengenai 
persoalan- persoalan etika dan moral; menginspirasi 
mereka untuk setia dan loyal dengan tindakan-
tindakan  etika  dan  moral;  dan  memberikan  
kesempatan  kepada  mereka untuk mempraktikkan 
perilaku etika dan moral tersebut.
1.  Moral Knowing (Pengetahuan Moral):

Terdapat beragam jenis pengetahuan moral yang 
berkaitan dengan tantangan moral kehidupan. 
Berikut ini enam tahap yang harus dilalui dalam 
rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan moral:
a) Moral  awarness  (kesadaran  moral).  Kelemahan  

moral  yang  melanda hampir semua manusia 
dari segala jenis usia adalah adanya kebutaan 
atau kepapaan moral. Secara sederhana kita 

sebagai  tanda  atau  ciri  yang  khusus,  dan  karenanya  
melahirkan  sutu  pandangan bahwa karakter adalah 
„pola perilaku yang bersifat individual, keadaan 
moral seseorang‟. Setelah melewati tahap anak-
anak, seseorang memiliki karakter, cara yang dapat 
diramalkan bahwa karakter seseorang berkaitan 
dengan perilaku yang ada di sekitar dirinya (Kevin 
Ryan, 1999).

Karakter yang baik berkaitan dengan 
mengetahui yang baik (knowing the good), mencintai 
yang baik (loving the good), dan melakukan yang baik 
(acting the good).  Ketiga  ideal  ini  satu  sama  lain  
sangat  berkaitan.  Seseorang  lahir  dalam keadaan 
bodoh, dorongan-dorongan primitif yang ada dalam 
dirinya kemungkinan dapat memerintahkan atau 
menguasai akal sehatnya. Maka, efek yang mengiringi 
pola pengasuhan dan pendidikan seseorang akan 
dapat mengarahkan kecenderungan, perasaan, dan 
nafsu besar menjadi beriringan secara harmoni atas 
bimbingan akal dan juga ajaran agama.

Mengetahui yang baik berarti dapat memahami 
dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. 
Mengetahui yang baik berarti mengembangkan 
kemampuan untuk menyimpulkan atau meringkaskan 
suatu keadaan, sengaja, memilih sesuatu yang baik 
untuk dilakukan, dan kemudian melakukannya. 
Aristoteles menyebutnya dengan practical wisdom 
(kebijakan praktis). Memiliki kebijakan praktis 
berarti mengetahui keadaan apa yang diperlukan. 
Mengetahui, misalnya, siswa dapat merencanakan 
kegiatan mereka, seperti bagaimana mereka 
mengerjakan pekerjaan rumah mereka, menghabiskan 
waktu dengan keluarga dan teman-teman mereka. 
Tetapi kebijakan praktis tidak semata-mata tentang 
manajemen waktu, melainkan berkaitan  pula  
dengan  prioritas  dan  pemilihan  sesuatu  yang  baik  
dalam  semua suasana kehidupan. Hal ini berkaitan 
dengan kemampuan untuk membuat komitmen 
yang  bijak  dan  menjaganya  (Kevin  Ryan,  1999).  
Selanjutnya  Aristoteles mendefiniskan karakter yang 
baik sebagai tingkah laku yang benar --tingkah laku 
yang benar dalam hubungannya dengan orang lain 
dan juga dengan diri sendiri. Di pihak lain, karakter, 
dalam pandangan filosof kontemporer seperti Michael 
Novak, adalah campuran atau perpaduan dari semua 
kebaikan yang berasal dari tradisi keagamaan,  cerita,  
dan  pendapat  orang  bijak,  yang  sampai  kepada  
kita  melalui sejarah. Menurut Novak, tak seorang 
pun yang memiliki semua kebajikan itu, karena setiap  
orang  memiliki  kelemahan-kelemahan.  Seseorang  
dengan  karakter  terpuji dapat dibedakan dari yang 
lainnya (Lickona, 1991)

Menurut Lickona ada tujuh alasan mengapa 
pendidikan karakter itu harus disampaikan:

1. Merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-
anak (siswa) memiliki kepribadian yang baik 
dalam kehidupannya;

2. Merupakan cara untuk meningkatkan prestasi 
akademik;
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Menjadi orang yang bermoral memerlukan 
kemampuan untuk melihat perilaku diri sendiri 
dan mengevaluasinya secara kritis.

Perkembangan atas self-knowledge ini meliputi 
kesadaran akan  kekuatan dan kelemahan diri 
sendiri dan bagaimana mengkonpensasi kelemahan 
itu. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
kelemahan itu adalah dengan menjaga ‘jurnal 
etik’ (mencatat peristiwa-peristiwa moral yang 
terjadi, bagaimana merespon peristiwa moral 
itu, dan apakah respon itu dapat dipertanggung 
jawabkan secara etika).

2.   Moral Feeling (Perasaan Moral):
Sisi emosional dari karakter seringkali diabaikan 
dalam pembahasan- pembahasan mengenai 
pendidikan moral, padahal hal ini sangat penting. 
Sungguh (secara sederhana), mengetahui yang 
benar tidak menjamin perilaku yang benar. 
Banyak orang yang sangat pandai ketika berbicara 
mengenai yang benar dan yang salah, akan tetapi 
justru mereka memilih perbuatan yang salah.
a) Conscience (Kesadaran). Kesadaran memiliki 

dua sisi: sisi kognitif (pengetahuan tentang 
sesuatu yang benar), dan sisi emosional 
(perasaan adanya kewajiban untuk melakukan 
apa yang benar itu). Kesadaran yang matang, 
disamping adanya perasaan kewajiban moral, 
adalah kemampuan untuk mengonstruksikan 
kesalahan. Apabila seseorang dengan 
kesadarannya merasa berkewajiban untuk 
menunjukkan suatu perbuatan dengan cara 
tertentu, maka ia pun bisa menunjukkan cara 
untuk tidak melakukan perbuatan yang salah.
Bagi banyak orang, kesadaran adalah persoalan 
moralitas.  Mereka memiliki komitmen 
terhadap nilai-nilai moral dalam kehidupannya, 
karena nilai-nilai itu memiliki akar yang kuat 
dalam moral-diri mereka sendiri (moral self/
hati nurani). Seperti, seseorang tidak dapat 
berbohong dan menipu karena mereka telah 
mengidentifikasikan dengan tindakan moral 
mereka;   mereka merasa ‘telah keluar dari 
karakter’ ketika mereka melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan nilai- nilai mereka. 
Menjadi orang yang secara pribadi memiliki 
komitmen terhadap nilai- nilai moral ternyata 
memerlukan proses perkembangan, dan 
membantu siswa dalam proses ini merupakan 
tantangan bagi setiap guru pendidikan moral.

b) Self-esteem (penghargaan-diri). Ketika 
kita memiliki ukuran yang sehat terhadap 
penghargaan-diri, kita menilai diri kita sendiri. 
Ketika kita menilai diri kita sendiri, kita akan 
menghargai atau menghormati diri kita sendiri. 
Kita tidak akan menyalahgunakan  anggota 
tubuh  atau pikiran  kita  atau mengizinkan  
pihak-pihak untuk menyalah gunakan diri kita.

c) Ketika kita memiliki penghargaan-diri, kita 
tidak akan bergantung pada restu atau izin 
pihak lain. Pembelajaran yang memperlihatkan 

jarang melihat adanya cara-cara tertentu 
dalam masyarakat yang memperhatikan dan 
melibatkan isu-isu moral serta penilaian moral. 
Anak-anak muda misalnya, sering kali tidak 
peduli terhadap hal ini; mereka melakukan 
sesuatu tanpa mempertanyakan kebenaran 
suatu perbuatan.

b) Knowing moral values (pengetahuan nilai-nilai 
moral). Nilai-nilai moral seperti rasa hormat 
terhadap kehidupan dan kebebasan, tanggung 
jawab terhadap orang lain, kejujuran, 
keadilan, toleransi, sopan-santun, disiplin-
diri, integritas, kebaikan, keharuan-keibaan, 
dan keteguhan hati atau keberanian, secara 
keseluruhan menunjukan sifat-sifat orang yang 
baik. Kesemuanya itu merupakan warisan dari 
generasi masa lalu bagi kehidupan masa depan. 
Literatur etika mensyaratkan pengetahuan 
tentang nilai-nilai ini. Mengetahui nilai-nilai 
di atas berarti juga memahami bagaimana 
menerapkan nilai-nilai itu dalam berbagai 
situasi.

c) Perspective-taking. Perspective-taking 
(hasibu anfusakum qabla antuhasabu) adalah 
kemampuan untuk mengambil pelajaran dari 
peristiwa yang menimpa atau terjadi pada 
orang lain; melihat suatu keadaan sebagaimana 
mereka melihatnya; mengimajinasikan 
bagaimana mereka berpikir, bereaksi, dan 
merasakannya. Hal ini merupakan prasyarat 
bagi dilakukannya penilaian moral. Kita tidak 
dapat menghormati orang lain dan berbuat 
adil atau pantas terhadap kebutuhan mereka  
apabila kita tidak dapat memahami mereka. 
Tujuan utama dari pendidikan moral adalah 
untuk membantu siswa agar mereka bisa 
memahami dunia ini dari sudut pandang orang 
lain, terutama yang berbeda dari pengalaman 
mereka.

d) Moral reasoning (alasan moral). Moral reasoning 
meliputi pemahaman mengenai apa itu 
perbuatan moral dan mengapa harus melakukan 
perbuatan moral. Mengapa, misalnya, 
penting untuk menepati janji? Mengapa harus 
melakukan yang terbaik?. Moral reasoning pada 
umumnya menjadi pusat perhatian penelitian 
psikologis berkaitan dengan perkembangan 
moral.

e) Decesion-making (pengambilan keputusan). 
Kemampuan seseorang untuk mengambil sikap 
ketika dihadapkan dengan problema moral 
adalah suatu keahlian yang bersifat reflektif. 
Apa yang dipilih dan apa akibat atau resiko 
dari pengambilan keputusan moral itu, bahkan 
harus sudah diajarkan sejak TK (Taman Kanak-
kanak).

f) Self-knowledge. Mengetahui diri sendiri 
atau mengukur diri sendiri merupakan jenis 
pengetahuan moral yang paling sulit, tetapi hal 
ini sangat penting bagi perkembangan moral. 
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Kontrol-diri juga diperlukan bagi  kegemaran-
diri  anak-anak  muda.  Apabila  seseorang  
ingin  mencari  akar terjadinya penyimpangan 
sosial, salah satunya dapat ditemukan pada 
kegemaran-diri ini, demikian kata Walter 
Niogorski.

i) Humility (kerendahan hati). Kerendahan 
hati merupakan kebajikan moral yang sering 
diabaikan, padahal merupakan bagian yang 
esensial dari karakter yang baik. Kerendahan hati 
merupakan sisi yang efektif dari pengetahuan-
diri (self- kenowledge). Kerendahan hati dan 
pengetahuan-diri merupakan sikap berterus 
terang bagi kebenaran dan keinginan untuk 
memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. 
Kerendahan hati merupakan pelindung terbaik 
bagi perbuatan jahat.

3. Moral Action (Tindakan Moral)
Moral action (tindakan moral), dalam pengertian 
yang luas, adalah akibat atau  hasil  dari  moral  
knowing  dan  moral  feeling.  Apabila  seseorang  
memiliki kualitas  moral  intelek  dan  emosi,  
kita  bisa  memperkirakan  bahwa  mereka  akan 
melakukan apa yang mereka ketahui dan rasakan. 
Untuk memahami sepenuhnya apa yang dimaksud 
dengan tindakan moral, berikut ini adalah tiga 
aspek dari karakter: kompetensi (competence), 
keinginan (will), dan kebiasaan (habit).

a) Kompetensi (Competence). Moral 
kompetensi adalah kemampuan untuk 
mengubah  penilaian  dan  perasaan  moral  
ke  dalam  tindakan  moral  yang  efektif. 
Untuk memecahkan masalah konflik 
misalnya, diperlukan keahlian-keahlian 
praktis: mendengar,   menyampaikan   
pandangan   tanpa   mencemarkan   pihak   
lain,   dan menyusun solusi yang dapat 
diterima masing-masing pihak.

b) Kemauan  (Will). Pilihan yang benar 
(tepat)  akan  suatu  perilaku moral 
biasanya merupakan sesuatu yang sulit. 
Untuk menjadi dan melakukan sesuatu 
yang baik biasanya mensyaratkan 
adanya keinginan bertindak yang kuat, 
usaha untuk memobilisasi energi moral. 
Kemauan merupakan inti (core) dari 
dorongan moral.

c) Kebiasaan (Habit). Dalam banyak hal, 
perilaku moral terjadi karena adanya 
kebiasaan. Orang yang memiliki karakter 
yang baik, seperti yang dikatakan William 
Bennet, adalah orang yang melakukan 
tindakan ‘dengan sepenuh hati’,  ‘dengan 
tulus’, ‘dengan gagah berani’, ‘dengan 
penuh kasih atau murah hati’, dan ‘dengan 
penuh kejujuran’. Orang melakukan 
perilaku yang baik adalah karena 
didasarkan kekuatan kebiasaan. Karena 
alasan-alasan di atas, sebagai bagian dari 

siswa dengan penghargaan- diri yang tinggi 
memiliki tingkat halangan yang lebih besar 
bagi sejawatnya untuk memberi tekanan 
kepadanya.

d) Ketika kita memiliki penghargaan yang positif 
terhadap diri kita sendiri, kita lebih suka 
memperlakukan orang lain dengan cara-cara 
yang positif pula. Ketika kita kurang memiliki 
penghormatan terhadap diri sendiri, maka 
baginya juga sangat sulit untuk mengembangkan 
rasa hormat kepada pihak lain. Penghargaan-
diri  yang  tinggi  tidak  dengan  sendirinya  
dapat  menjamin karakter yang baik. Hal 
ini bisa terjadi karena penghargaan-diri 
yang dimilikinya tidak didasarkan pada 
karakter yang baik, seperti misalnya karena 
kepemilikan, kecantikan  atau  kegantengan,  
populritas,  atau  kekuasaan.  Salah  satu  
tantangan sebagai pendidik adalah membantu 
siswa untuk mengembangkan penghargaan-diri 
yang didasarkan pada nilai-nilai seperti halnya 
tanggung jawab, kejujuran, dan kebaikan, atau 
didasarkan pada keyakinan pada kemampuan 
diri untuk kebaikan.

e) Empathy (empati). Empati adalah identifikasi 
dengan, atau seakan-akan mengalami, keadaan 
yang dialami pihak lain. Empati memungkinkan 
kita untuk memasuki perasaan yang dialami 
pihak lain. Empati merupakan sisi emosional 
dari perspective-taking (hasibu anfusakum 
qabla antuhasau).

f) Dewasa ini kita sedang menyaksikan hancurnya 
empati dalam kehidupan masyarakat.  
Misalnya, meningkatnya kriminalitas anak-anak 
muda yang mengarah kepada sikap brutal. 
Mereka pada dasarnya mampu mengembankan 
empatinya terhadap sesuatu yang mereka 
ketahui dan peduli, tetapi mereka sama sekali 
tidak dapat  menunjukkan  perasaan  empati  
mereka  kepada  orang-orang  yang  menjadi 
korban dari kekerasannya. Salah satu tugas 
pendidik moral adalah mengembangkan empati 
yang bersifat umum.

g) Loving the good. Bentuk karakter yang paling 
tinggi diperlihatkan dalam kelakukan yang 
baik. Ketika seseorang mencintai yang baik, 
maka dengan senang hati ia akan melakukan 
yang baik. Ia secara moral memiliki keinginan 
untuk berbuat baik, bukan semata-mata karena 
kewajiban moral. Kemampuan untuk mengisi 
kehidupan dengan perbuatan baik ini tidak 
terbatas bagi para ilmuwan, tetapi juga pada 
orang kebanyakan, bahkan anak-anak. Potensi 
untuk mengembangkan perilaku kehidupan 
yang baik ini dapat dilakukan melalui tutorial 
dan pelayanan sosial, baik di sekolah maupun 
di masyarakat luas.

h) Self-control. Emosi dapat membanjiri 
(mengatasi) alasan. Alasan seseorang mengapa 
self-control diperlukan untuk kebaikan moral. 
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perilaku moral melalui berbagai kegiatan.
8) Disiplin dan managemen kelas diarahkan 

pada pemecahan masalah, selain tetap 
menyeimbangkan diberlakukannya pemberian 
pujian dan hukuman.

9) Model yang menempatkan guru atau dosen 
sebagai pusat di kelas harus digantikan dengan 
model yang demokratis, yaitu ketika guru dan 
siswa bersama-sama membangun kebersamaan, 
melaksanakan norma-norma yang disepakati, 
dan memecahkan masalah.
Segenap pimpinan sekolah, guru, karyawan, 

petugas parkir atau kebersihan sekalipun,  dan  
masyarakat,  secara bersama-sama punya kewajiban  
untuk membangun kultur sekolah dengan karakter 
yang baik. Karakter ini harus diperlihatkan oleh 
mereka ketika melakukan komunikasi dan interaksi 
dengan semua warga sekolah. Karakter ini harus 
mereka perlihatkan dalam bentuk tutur kata, 
pakaian, dan perilaku. Melalui  pemodelan bersama 
ini diharapkan ada tranmisi yang dapat membangun 
karakter para siswa dan warga sekolah secara 
keseleuruhan. Dengan demikian, sekolah tersebut 
siap untuk melakukan pendidikan karakter.

STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN 
KARAKTER

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter 
yang diterapkan di sekolah dapat dilakukan melalui 
empat cara, yaitu: (1) pembelajaran (teaching), (2) 
keteladanan (modeling), (3) penguatan (reinforcing), 
dan (4) pembiasaan (habituating).

Efektivitas pendidikan karakter sangat 
ditentukan oleh adanya pembelajaran (teaching), 
keteladanan (modeling), penguatan (reinforcing), 
dan pembiasaan (habituating) yang dilakukan 
secara serentak dan berkelanjutan. Pendekatan 
yang strategis terhadap pelaksanaan ini melibakan 
tiga komponen yang saling terkait satu sama lain, 
yaitu: (1) sekolah (kampus), (2) keluarga, dan(3) 
masyarakat.

a. Ketika komponen sekolah (kampus) sepenuhnya 
akan menerapkan  dan melaksanakan nilai-nilai 
(karakter) tertentu (prioritas), maka setiap 
nilai yang akan ditanamkan atau dipraktikkan 
tersebut harus senantiasa disampaikan oleh para 
guru melalui pembelajaran langsung  (sebagai 
mata pelajaan) atau mengintegraskannya ke 
dalam setiap mata pelajaran.

2. 2. Nilai-nilai prioritas tersebut selanjutnya 
harus juga dimodelkan (diteladankan) secara 
teratur dan berkesinambungan oleh semua 
warga sekolah (kampus),     sejak  dari  
petugas  parkir,  petugas  kebersihan,  petugas  
keamanan, karyawan administrasi, guru, dan 
pimpinan sekolah.

3. Selanjutnya, nilai-nilai itu harus diperkuat 
oleh penataan lingkungan dan kegiataan-
kegiatan di lingkungan sekolah (kampus). 

pendidikan moral, maka harus banyak 
kesempatan yang diberikan kepada siswa 
untuk mengembangkan kebiasaan baik, 
dan memberikan praktik yang cukup untuk 
menjadi  orang baik. Dengan demikian 
memberikan kepada mereka pengalaman-
pengalaman berkenaan dengan perilaku 
jujur, sopan, dan adil (Lickona, 1991)

PEDEKATAN KOMPREHENSIF DAN HOLISTIK
Pendapat yang umum menyatakan bahwa 

cara terbaik untuk melaksanakan pendidikan 
karakter adalah melalui pendekatan komprehensif 
dan holistik, yaitu pendekatan   yang   meliputi   
dimensi   kognitif,   emosiol,   dan   perilaku,   dengan 
melibatkan dan mengintegrasikannya ke dalam 
semua aspek kehidupan di sekolah. Pendekatan  ini  
dapat  juga  dikatakan  sebagai  suatu  reformasi  
yang  menyeluruh dalam kehidupan sekolah.

Pendekatan komprehensif menyebutkan adanya 
12 poin yang harus dilakukan dalam pendidikan 
karakter:

1) Mengembangkan sikap peduli di dalam dan di 
luar kelas;

2) Guru berperan sebagai pembimbing (caregiver), 
model, dan mentor;

3) Menciptakan komunitas kelas yang peduli;
4) Memberlakukan disiplin yang kuat;
5) Menciptakan lingkungan kelas yang demokratis;
6) Mengajarkan karakter melalui kurikulum;
7) Memberlakukan pembelajaran kooperatif;
8) Mengembangkan “keprigelan” suara hati;
9) Mendorong dilakukannya refleksi moral;
10) Mengajarkan cara-cara menyelesaikan konflik;
11) Menjadikan orang tua/wali siswa dan 

masyarakat sebagai patner dalam pendidikan 
karakter;

12) Menciptakan budya karakter yang baik di 
sekolah.

1) Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam mengembangkan model holistik:

2) Segala sesuatu yang ada di sekolah 
diorganisasikan secara menyeluruh yang 
melibatkan pimpinan, siswa, karyawan, dan 
masyarakat sekitar.

3) Sekolah merupakan komunitas moral, yang 
secara tegas memperlihatkan ikatan antara 
pimpinan, guru,  siswa, karyawan, dan sekolah.

4) Pembelajaran  sosial  dan  emosional  ditekankan  
seperti  halnya pembelajaran akademik.

5) Kerjasama dan kolaborasi diantara para siswa 
harus lebih diperhatikan dan ditekanan, 
daripada dengan menonjolkan persaingan.

6) Nilai-nilai  seperti  kejujuran,  rasa  homat,  
kepedulian,  dan  kedisiplinan harus menjadi 
pelajaran sehari-hari baik di dalam maupun di 
luar kelas.

7) Para siswa diberikan kesempatan yang luas 
untuk mempraktikkan dan melaksanakan 
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dan pekerjaan.
3. Toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 
sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 
dari dirinya.

4. Disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku 
tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 
peraturan.

5. Kerja Keras. Perilaku yang menunjukkan 
upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 
berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 
menyelesaikan tugas dengan sebaikbaiknya.

6. Kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 
menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 
yang telah dimiliki.

7. Mandiri.  Sikap  dan  perilaku  yang  tidak  
mudah  tergantung  pada  orang  lain dalam 
menyelesaikan tugas-tugas.

8. Demokratis. Cara berfikir, bersikap, dan 
bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 
dirinya dan orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu. Sikap dan tindakan yang selalu 
berupaya untuk mengetahui lebih  mendalam  
dan  meluas  dari  sesuatu  yang  dipelajarinya,  
dilihat,  dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan. Cara berpikir, 
bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 
kepentingan bangsa dan negara di atas 
kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta Tanah Air. Cara berfikir, bersikap, 
dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 
kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 
terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 
budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

12. Menghargai Prestasi. Sikap dan tindakan yang 
mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 
yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 
serta menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat/Komuniktif.   Tindakan   yang   
memperlihatkan   rasa   senang berbicara, 
bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

14. Cinta Damai. Sikap, perkataan, dan tindakan 
yang menyebabkan orang lain merasa senang 
dan aman atas kehadiran dirinya.

15. Gemar Membaca.  Kebiasaan  menyediakan  
waktu  untuk  membaca  berbagai bacaan yang 
memberikan kebajikan bagi dirinya.

16. Peduli  Lingkungan.  Sikap  dan  tindakan  yang  
selalu  berupaya  mencegah

17. kerusakan  pada lingkungan  alam  di sekitarnya,  
dan  mengembangkan  upaya- upaya untuk 
memperbaiki kerusakan alam yang sudah 
terjadi.

18. Peduli Sosial. Sikap dan tindakan  yang selalu  
ingin memberi  bantuan  pada orang lain dan 
masyarakat yang membutuhkan.

19. Tanggung-jawab. Sikap dan perilaku seseorang 
untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, 
yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 
sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial 

Penataan lingkungan di sini antara lain dengan 
menempatkan banner (spanduk-spanduk) 
yang mengarah dan memberikan dukungan 
bagi terbentuknya suasana kehidupan sekolah 
(kampus) yang berkarakter terpuji.

4. Penguatan dapat pula dilakukan dengan 
melibatkan komponen keluarga dan 
masyarakat. Komponen keluarga meliputi 
pengembangan dan pembentukan karakter 
di  rumah.  Pihak sekolah (kampus) dapat  
melibatkan  para  orang tua  untuk  lebih 
peduli terhadap perilaku para anak-anak 
mereka. Sedangkan komponen masyarakat 
atau komunitas secara umum adalah sebagai 
wahana praktik atau sebagai alat kontrol bagi 
perilaku siswa dalam mengembangkan dan 
membentuk karakter mereka. Pihak sekolah 
(kampus) dapat melakukan komunikasi dan 
interaksi dengan keluarga dan masyarakat ini 
dari waktu ke waktu secara periodik.

5. Pembiasaan (habituation) dapat dilakukan di 
sekolah dengan berbagai cara dan menyangkut 
banyak hal seperti disiplin waktu, etika 
berpakaian, etika pergaulan, perlakuan   siswa   
terhadap   karyawan,   guru,   dan   pimpinan,   
dan   sebaliknya. Pembiasaan  yang  dilakukan  
oleh  pimpinan,  guru,  siswa,  dan  karyawan,    
dalam disiplin suatu lembaga pendidikan 
merupakan langkah yang sangat strategis 
dalam mebentuk karakter secara bersama.

NILAI DAN DESKRIPSI NILAI PENDIDIKAN 
KARAKTER

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam 
pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia 
secara khusus diidentifikasi dari empat sumber: (1) 
Agama, (2) Pancasila, (3) Budaya, dan (4) Tujuan 
Pendidikan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat 
yang beragama, oleh karena itu kehidupan individu, 
masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada 
ajaran agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia 
ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan 
dan kenegaraan yang disebut Pancasila, oleh karena 
itu sudah semestinya kalau Pancasila menjadi sumber 
nilai dalam berkehidupan. Posisi budaya sebagai 
sumber nilai juga tidak dapat diabaikan, demikian 
juga dengan tujuan pendidikan nansional yang di 
dalamnya telah dirumuskan kualitas  yang harus 
dimiliki warga nenagara Indonesia (Puskur, 2010).

Nilai-nilai  yang  ditanamkan  dan  
dikembangkan  pada  sekolah-sekolah  di Indonesia 
beserta deskripsinya adalah sebagai berikut:

1. Religius.  Sikap dan  perilaku patuh  dalam  
melaksanakan  ajaran  agama  yang dianutnya, 
toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 
lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 
lain.

2. Jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya 
menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 
dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture



402

dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

KESIMPULAN
Pendidikan Karakter sebagai salah satu jalan 

untuk mengembalikan manusia pada kesadaran 
moralnya harus selalu dikawal oleh semua 
pihak. Keluarga, lembaga pendidikan, media 
massa, masyarakat, dan pemerintah harus bahu 
membahu bekerjasama dalam tanggung jawab ini. 
Tanpa keterlibatan semua pihak, ideal-ideal dari 
dilakasanakannya pendidikan karakter hanya akan 
berakhir di tataran wacana dan gagasan. Oleh karena 
itu perlu program aksi secara menyeluruh dari semua 
komponen bangsa ini.
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DO THE ANXIOUS EFL LEARNERS HAVE LOW COMPREHENSION LEVEL 
WHEN USING CERTAIN STRATEGY IN READING?
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ABSTRACT: Since literacy development is rapidly raised, reading anxiety might be the prove of 
students’ comprehension failure. The relationship of those two variables is important to adjust the 
best reading strategies. This assumption leads to the question of how significant the correlation 
between EFL learners’ reading anxiety on their reading comprehension when reading strategies are 
controlled? To answer this question, 54 students, who were taken using the multi-stage random 
sampling, were asked to answer questionnaires. The data were compiled through EFLRAI, SORS, 
and students’ score of summative assessment and analyzed using partial correlation and multiple 
regression on the SPSS. The result showed that there was no significant relationship between the 
EFL learners’ reading anxiety and reading comprehension while reading strategy was controlled. 
The reading comprehension was not significantly influenced by reading anxiety and reading strategy. 
Hopefully, these findings may contribute to reduce the students’ anxiety and adjust the best learning 
strategy to get the high comprehension in reading in the context of literacy demands.

KEYWORDS: Reading Anxiety, Reading Strategy, Reading Comprehension

INTRODUCTION
For many EFL learners, reading has become 

a basic essential skill in different settings 
(Mohammadpur & Ghafournia, 2015). The settings 
involve various aspects in learning context since the 
learners commence to read at the early stage of 
language development. 

Some researchers have categorized the purposes 
of reading in EFL learning context. Grabe and Stoller 
(2002) classify the reading purposes to searching for 
basic information, skimming, learning from text, 
integrating information, criticizing the texts and 
general comprehension. In addition, Browne (1998) 
states the functional uses of reading are essential to 
reach the purposes of learning reading but flexible, 
and critical reading are also important to fulfill the 
learners need. She remarks that the EFL learners are 
encouraged to build an understanding of the situation 
around by searching out about life in other times, 
places and circumstances to increase the literacy 
demands (Browne). Therefore, this purpose of 
reading will increase the literacy of the world beyond 
the primary classroom. In this manner, the teachers 
and any supportive reading environments should pay 
attention to these implications to reach the literacy 

of EFL learners. 
Literacy in reading context is the reflection 

of learners’ comprehension, achievement, usage 
of any texts in modern life. Referring to the EF EPI 
data, Indonesia was categorized as moderate and 
ranked 32th in the world and 8th in Asia of English 
proficiency in 2016 (EF English Proficiency Index, 
2016). However, “The EF English Proficiency Index for 
Schools (EF EPI-s)”, which measure the acquisition of 
English reading and listening skills proficiency levels, 
shows that Indonesian students have different level 
of reading and listening skills at age 15. It indicates 
that reading skill is in A2 level and listening is in 
B1 level (EF English Proficiency Index for Schools, 
2015). It means that reading proficiency is lower than 
listening for students at age 15. Therefore, there is 
a need to study reading skill to improve Indonesian 
learner literacy and decrease the literacy gap with 
the other countries in Asia as well as in the world. 

Although many education systems already use 
several standardized evaluation forms in measuring 
the reading comprehension of English texts, a few of 
them test individual students over time to understand 
how reading literacy is occurring. In Indonesia, the 
goal of teaching reading is to comprehend the texts 
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aspects of the learners (Zoghi & Alivandivafa, 2014). 
Therefore, it is essential to apply the EFLRAI in 
different contexts to measure the reading anxiety 
of students. It becomes one of the arguments to 
conduct research in the relationship among reading 
anxiety levels, reading strategy categories, and 
reading comprehension levels using EFLRAI to be used 
in Indonesian context.

Reading anxiety can also be an important 
selector for EFL learners when trying to comprehend 
the texts. Consequently, the learners try to extend 
different strategy to adjust the anxiety in their best 
fit reading. Saito et al. (1999, p. 215) state that 
foreign language reading anxiety is extended in 
different directions from a common point of foreign 
language anxiety. Capan and Karaca (2012) support 
the statement when reporting the fear of lack of 
comprehension as a factor of learners’ anxiety level 
in reading and listening skill. In addition, Cubukcu 
(2008, p. 156) states that the students’ anxiety in the 
language classes has no correlation with their self-
efficacy levels.

This research is also based on the self-experiences 
in teaching since 2003 at Madrasah Tsanawiyah level. 
He had experienced that most students felt anxious 
and uncomfortable when asked to read English texts 
both reading aloud and comprehending the contents 
of the texts. This research seeks the answers to 
the questions below: (1) Is there any significant 
relationship between the EFL learners’ reading 
anxiety levels and their reading comprehension when 
reading strategies are controlled? (2) How much 
influence do the EFL learners’ reading anxiety levels 
have towards their reading comprehension when 
reading strategies are controlled?

LITERATURE REVIEW
Reading can be generally defined as a way 

to collect and interpret information from a text. 
However, this common concept does not sufficient to 
define everything of the process of reading and the 
way of comprehending a text. According to Mcintyre 
et al. (2011), reading was defined as a perceptual 
and/or cognitive process, and has been focused in 
research on the individual to investigate what happens 
inside his or her head while reading. In addition, 
Browne (1998) defines reading as a complex matter 
due to no absolute definition of reading progress or 
a particular method in supporting the learners to be 
good a reader.

Literacy has been originally referred to reading 
and text. In modern education, the term literacy is 
extended. Scott (2000) stated that: “’Reading’ is used 
to refer to a transforming process where the reader 
does more than simply decipher the symbols on the 
page but actively engages with the text, and as a result 
creates meanings and understandings for themselves. 
Likewise, the ‘text’ is now understood as more than 
just words on paper or on a computer screen, but as a 
way of thinking and behaving. Furthermore, we now 

as established in the basic competence of National 
Curriculum 2013 (Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2013). The EF EPI-s data allow teachers 
to see how English learners are learning and develop 
the curriculum accordingly. Testing English in a 
consistent way throughout an education system is 
an effective tool for reading skill improvement from 
low-level comprehension, both on an individual and 
on a national level.

One of the many aspects why the reading 
skill is low is language anxiety. It is an affective 
aspect in the reading process that might influence 
the reading comprehension. Much of research 
has focused on language anxiety and the relation 
to reading comprehension or achievement, and 
language competence interference (Horwitz et al., 
1986; MacIntyre & Gardner, 1989; Mohammadpur & 
Ghafournia, 2015; Sparks & Ganschow, 2007; Sparks 
et al., 1997). On the other hand, some authors have 
specifically investigated reading anxiety correlated 
to other language skill (Capan & Karaca, 2012). 
Otherwise, reading anxiety is not merely a negative 
impact to the learners. It can cause the learners 
more motivated in reaching out the best level 
of comprehension. Grills-Taquechel et al. (2011) 
researchers found that students with higher levels 
of anxiety at the beginning of the study showed 
increases in reading skills at the end of the study. 
In this case, anxiety turned out to be a motivating 
influence for some students. In consequence, the 
investigation of reading anxiety levels in relation to 
reading strategy categories is essential to predict the 
EFL learners’ reading comprehension, competence, 
mapping the students’ anxiety levels and identifying 
the learning strategy usage prior to giving the best 
method in teaching reading.

A Study between learners’ reading anxiety and 
reading strategy relationship has also been conducted 
by Lien (2011) and he has found that “foreign 
language reading anxiety was negatively correlated 
with reading strategy use”. Furthermore, he also 
claimed that the high-level anxiety learners employed 
different strategies compared to those who had low 
anxiety level in reading (Lien). Lien’s research has 
used the Foreign Language Reading Anxiety Scale 
(FLRAS) by (Saito et al., 1999) as the instrument for 
evaluating the learners’ reading anxiety in any foreign 
language learning other than English. Therefore, 
there is a need to study the relationship between 
reading anxiety and other variables. The study should 
use specific instrument for measuring reading anxiety 
of EFL learners.

One of the instruments adjusted to measure 
reading anxiety specifically for English language 
learning is the English as Foreign Language Reading 
Anxiety Inventory (EFLRAI) which is developed by 
Zoghi (2012). This instrument is reported valid and 
reliable to be used in non-English major students or 
EFL learners. It may also help the reading researchers 
evaluate their variables regarding affectional 
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language testing”.
As a part of anxiety factors in EFL, reading anxiety 

will also touch the strategies in which the learners 
applied to their process of text understanding. 
Additionally, content familiarity, parental/academic 
expectations, unfamiliar details and unfamiliar 
cultural background, and peer judgment are also 
founded as potential sources of reading anxiety 
(Hassaskhah & Joghataeian, 2016).

Elaboration on reading anxiety had been 
conducted in many researches for recent decades. 
Some of them focused on reading anxiety and other 
English skills. Capan and Karaca (2012) studied the 
comparability between reading anxiety and listening 
anxiety and found that both variables were positively 
correlated. Moreover, Argaman and Abu-Rabia (2002) 
investigated the effect of language learners’ anxiety 
on both English writing and reading skills. Other 
researchers had been interested to study about the 
relationships, effects, or merely the perception of 
reading anxiety and reading comprehension towards 
FL learners (Brantmeier, 2005; Chen et al., 2014; 
Jafarigohar & Behrooznia, 2012; Mohammadpur & 
Ghafournia, 2015; Wu, 2011). Another area which 
focused by the authors was about reading anxiety and 
the reading strategy as Capan and Pektas (2013); Lien 
(2011, 2016) did, beside reading anxiety and other 
psychological aspects (Alkhateeb, 2014). 

Some aspects might affect the correlation 
between foreign language reading anxiety and some 
other variables. These aspects can contribute to the 
reading comprehension levels of the EFL learners. 
Sociocultural context of foreign language learning can 
be the external factor to the reading comprehension 
besides motivation, reading habits, beliefs of foreign 
language reading, the use of learning strategies, and 
foreign language proficiency level (Zhao, 2009). In 
the other hand, one of the variables which studied 
in its relation to reading anxiety is gender aspect. 
The following reviews of studies describe the relation 
between reading anxiety and gender in order to 
gather the reading anxiety variables understanding. 

Much of research showed no significant 
relationship between gender and learners’ level of 
foreign language anxiety (Capan & Karaca, 2012. 
Capan & Pektas, 2013; Cubukcu, 2008; Huang & 
Hwang, 2013; Wu, 2011; Zhao et al., 2013). Similarly, 
Matsuda and Gobel (2003) found no effect on general 
or reading anxieties significantly, but it was one of 
the key elements to the successes students due to 
gender was a significant contributor of proficiency 
with first-year students.

Furthermore, some researchers claimed that 
female EFL learners tend to have higher level of anxiety 
than male (Huang & Hwang, 2013); Lien (2011). On 
the contrary from the theories above, Hussain et al. 
(2011) claimed that there was “statistically significant 
difference between male and female regarding 
foreign language classroom anxiety scale”. Likewise, 
Mohammadpur and Ghafournia (2015) assumed that 

have ‘social literacy’, ‘political literacy’, ‘emotional 
literacy’, ‘technological literacy’, ‘visual literacy’ 
and ‘personal literacy’” (p. 1).

Scott’s definition is supported by OECD’s 
(Organization for Economic Cooperation and 
Development) definition of reading literacy stating 
that: “it is an individual capacity in understanding, 
using, reflecting on and engaging with written texts 
to achieve one’s goals, develop one’s knowledge and 
potential, and participate in society” (OECD, 2013). 
The basic literacy extent is necessary for enhancing 
earning potential and quality of life. In the 21st 
century, reading literacy in language learning has 
been integrated into curriculum that supported 
by the use of technology tools and online learning 
environment. 

In recent modern social life, literacy has become 
an essential part in learning or education although 
its phenomena has been a complex issue in society. 
Reading literacy has also been developed since the 
need of information gathering and technological 
tools in society has also enhanced alongside. Woolley 
(2011) emphasised that “if learners are not literate 
they will have major difficulties functioning in the 
classroom, in society, and in the wider world”. 
Learners of reading should adapt to new technologies 
to fulfill the literacy demands in modern dynamic 
society. 

Furthermore, the students also got nervous 
when they had lack understanding of the teacher’s 
instruction, limited knowledge to the English 
language, whereas educational and socio-economic 
background of the students might give impact to 
their language learning in the other hand (Khattak 
et al.). In the other words, the sources of feeling 
anxiety may vary in every process of learning.

Reading anxiety refers to the apprehension and 
uncomfortable feelings by learners while reading 
in English language learning process (Zoghi, 2012). 
Reading anxiety is not merely a negative impact to 
the learners. Moreover, reading anxiety can cause the 
learners more motivated in reaching out the best level 
of comprehension. This can be happened for those 
who seek and employed the appropriate strategies 
in reading learning process. These strategies might 
be the best solution to reduce their anxiety level 
to get favorable score in reading comprehension. In 
short, anxiety can influence the student to be more 
motivated in particular case. 

Reading anxiety is usually brought into research 
to solve reading problem that might obstruct the 
reading literacy development. Some researchers 
have studied the language anxiety sources in foreign 
language context as a basic knowledge to uncover the 
reading barriers. Young (1991) identified at least six 
potential sources of language anxiety, which involves 
the following items: “personal and interpersonal 
anxieties, learner beliefs about language learning, 
instructor beliefs about language teaching, instructor-
learner interactions, classroom procedures and 
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was no significance differences between reading 
comprehension and reading anxiety. In line with 
this, reading anxiety of the advanced learners might 
not affect students’ reading comprehension scores 
significantly (Hassaskhah & Joghataeian, 2016). This 
relationship is needed to be evaluated further in 
different contexts, variables, and instruments to gain 
the real condition comprehensively.

While the relationship between reading strategy 
and students’ comprehension and literacy was claimed 
significant (Schoor, 2016), other authors furtherly 
maintained that teachers should determine the best 
reading strategies to be applied into instructional 
learning process (Chen & Chia-Li, 2015). However, to 
ensure the success in English reading comprehension 
and literacy, learners should identify which strategies 
should be used and how to use them. Additionally, 
EFL learners should learn how to implement the 
reading strategies effectively although “the learners 
are more concerned about the text comprehension 
because this may somehow, helps them answering 
the reading comprehension questions better” (Aziz 
et al., 2011).

Much of research focused on exploration of 
comprehensions into the relationship between 
anxiety and EFL reading in various pedagogical 
conditions. The Foreign Language Reading Anxiety 
Scale (FLRAS) had been used in the second language 
study which has function as psychometric properties 
as reported in Saito et al. (1999). However, FLRAS 
was designed to measure the anxiety related to three 
foreign language in reading other than English, even 
though it was commonly used in the context of EFL 
(Saito et al.).

To uncover the limitation of FLRAS, Zoghi (2012) 
developed an instrument to be specifically intended 
to measure the reading anxiety in EFL for non-major 
English learners. Furthermore, the EFLRAI draws on 
the multi-dimensional anxiety-producing factors in 
EFL reading and claim as a combination of different 
factors arousing anxiety in reading English (Zoghi, p. 
47). It is clear from the literature that the EFLRAI 
provided statistical support and “conceptually stable, 
psychometrically valid, and reliable instrument for 
measuring EFL reading anxiety among non-English 
major students”, which was evaluated through 
exploratory and confirmatory factor analyses (Zoghi, 
2012, p. 48; Zoghi & Alivandivafa, 2014, p. 327).

This research set up the instrument usage by 
using the EFLRAI to fit to the condition of EFL learners 
which was specifically modified to be applied in 
different context and to measure the reading 
anxiety of students. It became one of the arguments 
to conduct research in the relationship among 
reading anxiety levels, reading strategy categories, 
and reading comprehension levels using EFLRAI 
to be used in Indonesian context which different 
population. Additionally, the reading strategies used 
by EFL learners had been measured through Survey of 
Reading Strategy (SORS) which was still appropriate 

test anxiety might have different degrees depending 
on gender. In fact, those results should be followed-
up in specific research to ensure whether there 
is significant different or not of students’ reading 
anxiety due to no such definite correlation between 
gender and reading anxiety. In the other words, the 
relationship between gender and reading anxiety 
may vary in every research according to the specific 
characters of the research factors.

Researchers were also interested to study 
reading strategy and its relation to reading anxiety 
in last decades. Recently, Lien (2016) claimed that 
perceptions of reading ability had both direct and 
indirect effects on metacognitive reading strategies 
and FL reading anxiety was a mediating variable. 
Moreover, metacognitive reading awareness and 
strategy instruction were vital to achieve effective 
EFL learning and to reduce the anxiety of EFL readers.

These perceptions predicted their foreign 
language reading anxiety for reading strategy use. 
Previously, Lien (2011) claimed that a negative 
correlation between reading strategy use and reading 
anxiety had been found, and there was different 
reading strategy used by EFL learners who categorized 
as high anxiety level and those who had low anxiety 
level. In addition, Phakiti (2003) studied the “gender 
differences in cognitive and metacognitive strategy 
use in the context of an EFL reading comprehension 
test”.

In relation to gender, reading strategies 
implemented by EFL learner are various. It is clear 
from literature that “girls use reading strategies 
more than boys do” in frequencies and choices 
(Bouchamma et al., 2014). Bouchamma et al. (2014) 
claimed that “girls use certain strategies such as 
trying to understand as many words as possible, 
rereading certain hard-to-understand passages, 
highlighting, taking notes, and summarizing what 
they have read”. Otherwise, it was also identified 
that “reading strategies such as examining its other 
words to, looking at charts and pictures, making 
connections between the texts are dominantly used 
by the boys” (Bouchamma et al.). 

Reading strategies and their impacts on reading 
comprehension to reach successful students’ 
literacy has prompted various studied. Küçükoğlu 
(2013) reported that there was an improvement 
in the students’ success after implementing 
reading strategies into their reading process such 
as predicting, visualizing, making connections, 
summarizing, questioning, and inferring, in which 
they previously had limited practice and knowledge 
in reading strategies.

There are various methods in measuring 
the ability of reading that can be used, but the 
concept of how reading works as the components 
of reading abilities should be previously understood 
in elaborating reading comprehension. Research 
has focused on anxiety in EFL reading related to 
reading comprehension. Wu (2011) found that there 
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Pilot testing; (2) Distributing the information sheet, 
EFLRAI, and SORS; (3) Collecting the EFL learners’ 
answers; (4) Collecting the EFL learners reading test 
scores from the teachers; (5) Analyzing the data

Four instruments used in this research to collect 
the data. They were: (1) An anxiety instrument, the 
Indonesian version of “English as Foreign Language 
Reading Anxiety Inventory (EFLRAI)” by Zoghi (2012) 
(closed-item questionnaire). (2) A reading strategy 
instrument, “Survey of Reading Strategy (SORS)” 
by Mokhtari and Sheorey (2002) (closed-item 
questionnaire); (3) Reading comprehension score 
from the participants’ English teachers as summative 
assessment of semester 2 in school year 2016/2017. 
All the instrument was translated into Indonesian in 
order to the respondents could easily understand 
and set up to the question items. The explanation of 
the instruments is presented further in the following 
sections.

FINDINGS AND DISCUSSIONS
a. Partial Correlation of The EFL Learners’ 

Reading Anxiety, Reading Strategy, and Reading 
Comprehension

Partial correlation was carried out to measure 
the relationship between the EFL learners’ 
reading anxiety and reading comprehension while 
controlling the influence of reading strategy. 
This analysis method was also used to evaluate 
the null hypothesis that there is no significant 
relationship between the EFL learners’ reading 
anxiety levels on their reading comprehension 
when reading strategies are controlled. The data 
analysis result below shows the correlation of the 
three variables as follows:

Table 1. Statistical Data for Partial Correlation

Descriptive Statistics

N

EFLRAI 
( R e a d i n g 
A n x i e t y ) 
Score

54

54

S O R S 
( R e a d i n g 
S t r a t e g y ) 
mean

54

Correlations
Control Variables

to be employed.
In related to variables, this research measured 

and tested three variables among reading anxiety, 
reading strategy and reading comprehension. This 
investigation was unique compared to the previous 
studies concerning reading anxiety that mostly 
focused on two variables, so that the data analyses 
and results of this study were specifically different.

METHODOLOGY
The quantitative research was applied to 

answer the two research questions proposed. was 
used Partial correlation technique was applied to 
measure the relationship between reading anxiety 
levels, reading strategy categories, and reading 
comprehension levels of the EFL learners. The 
strength of the relationship was determined based on 
the measurement results scores that ranged from -1 to 
+1. Multiple regression analysis was also used to find 
out the prediction of the EFL learners’ reading anxiety 
on reading comprehension when reading strategies 
were controlled. The R value was squared (R2) and 
multiplied by 100 %, so that we got the percentage of 
the strength prediction of the EFL learners’ reading 
anxiety towards their reading comprehension when 
reading strategies were controlled.

There were 1106 students of 11 Madrasah 
Tsanawiyah located in Kabupaten Kolaka Timur 
in academic school year 2016-2017. They were 
considered as the population of this research, but this 
research only targeted to the eighth grade students. 
From the targeted population, the researcher had 
chosen only four schools, which were geographically 
accessible in Kabupaten Kolaka Timur to reduce time-
consuming in conducting this research. Multi-stage 
random sampling technique was taken by combining 
cluster sampling and individual random sampling. 
The researcher took the eighth-grade students from 
the accessible population using cluster-sampling 
technique, and chose one class of each school. Then, 
25% of each class were taken using simple random 
sample technique without considering the gender to 
get the sample of this research. As a result, there 
were 54 students from four different schools as the 
sample of this research. The number of this sample 
is underpinned by Dornyei (2007, p. 99) stating that 
for correlation research consist of minimum 30 
participants.

In gathering the data, the first step that had been 
conducted was piloting the instruments, especially 
the EFLRAI and SORS, by giving them to the piloting 
respondents in order to ensure the validity and 
reliability, as well as to eliminate language barrier. In 
line with this, the purpose of pilot study is “to test, 
revise, and finalize the materials and the methods” 
(Mackey & Gass, 2005). 

The researcher had tested 20 students of eighth 
grader of MTs Al-Mu’minin Ladongi who were not being 
the same persons as the respondents. The following 
steps were the procedure in collecting the data: (1) 
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b. Multiple Regression of The EFL Learners’ 
Reading Anxiety, Reading Strategy, and Reading 
Comprehension

Multiple regression was carried out to 
measure the strength of influence or prediction 
of the EFL learners’ reading anxiety on their 
reading comprehension when reading strategies 
were controlled. This analysis method was also 
used to evaluate the null hypothesis that there 
is no significant influence between the EFL 
learners’ reading anxiety levels on their reading 
comprehension when reading strategies are 
controlled. The following data analysis result 
shows the multiple regression of the three 
variables as follows:

Table 2. Model Summary of Multiple 
Regression Analysis

Model Summary
Std. 

E r r o r 
of the 
Estimate

a. Predictors: (Constant), SORS mean, 
EFLRAI Score

Table 2 displays the value of R = .153, 
and the determinant coefficient (R Square) is 
.024. It indicates that the variable Y (reading 
comprehension) is 2.4% influenced by variable 
X (reading anxiety) and variable Y (reading 
strategy). This value is considered as a small or 
weak influence. Otherwise, other variables than 
reading anxiety and reading strategy have 97.6% 
strength in influencing the EFL learners’ reading 
comprehension. 

Table 3. Result of ANOVA

ANOVAa

a. Dependent Variable: Reading 
Comprehension Test Score

b. Predictors: (Constant), SORS mean, EFLRAI 
Score

Table 3 display the result of Analysis of Variance 
(ANOVA). It was intended to test whether the 
independent variables (reading anxiety and reading 
strategy) were doing together in significantly 
contributing to the dependent variable (reading 
comprehension). It is shown on the table that the 
value of F is .614 and the level of probability at .545. 
It indicates that the probability (Sig.) value is, 545, 
which is more than 5% (.05). Therefore, the null 
hypothesis was accepted or the reading anxiety and 
reading strategy were not significantly influence or 

52 52

.

0 52

.

52 0

51

.

0

a. Cells contain zero-order (Pearson) 
correlations.

As observed on table 1, the correlations are 
displayed in two parts of box. The top parts of the 
table show the normal Pearson’s product moment 
correlation matrix between two variables, 
not controlling for the other variable(s). The 
bottom half of the table repeat the same set 
of correlation analysis, but it is controlling for 
the effect of controlled variable. The data show 
that the correlation between reading anxiety and 
reading comprehension when reading strategy 
is controlled, is R = .057, meaning that this 
relationship is not significant. The zero-order 
correlation (Pearson) between reading anxiety 
and reading comprehension without controlling 
for reading strategy, R = .070, meaning that it is 
still no relationship. 

Comparing these coefficient correlations, 
the table 1 displays there is only small decrease 
of the strength correlation from zero-order 
correlation (R = .070) to partial correlation (R = 
.057), that is .013. Consequently, the controlled 
variable (reading strategy) does not give any 
simply influence to the relationship between 
reading anxiety and reading comprehension. 
Furthermore, based on the data analysis results, 
it can be concluded that there was no significant 
partial correlation between the EFL learners’ 
reading anxiety (M = 75.69, SD = 10.80) and 
reading comprehension (M = 65.78, SD = 16.50), 
while controlling for reading strategy (M = 3.42, 
SD = .54). Therefore, the null hypothesis was 
accepted or it can be concluded that there 
was no significant relationship between reading 
anxiety and reading comprehension when reading 
strategies are used.
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their reading comprehension when reading strategies 
were controlled. The contribution of the two 
independent variables was not significantly strong to 
the dependent. It was only .024 or 2.4% contribution 
to the EFL learners’ reading comprehension. This 
value is considered as a small or weak influence. 
Otherwise, other variables than reading anxiety and 
reading strategy have 97.6% strength in influencing 
the EFL learners’ reading comprehension. 

CONCLUSSION
Regarding the research questions, there are 

some points that can be concluded. To present the 
points, below are the statements as the conclusions 
of this research. The relationship between the EFL 
learners’ reading anxiety and reading comprehension 
when reading strategy is controlled, is R = .057, 
meaning that this relationship is not significant. 
The contribution or influence of reading anxiety and 
reading strategy to the reading comprehension (R 
Square) is .024 (or 2.4%). This value is considered as 
a small or weak influence. Otherwise, other variables 
than reading anxiety and reading strategy have 97.6% 
strength in influencing the EFL learners’ reading 
comprehension. 

Related to the research findings, this research 
suggest that further studies could be undertaken 
in several ways. A similar study could be carried 
out involving participants of English learners for 
younger EFL learners or adult students in different 
special area. It would be interesting to investigate 
whether students come from the specific disciplines 
or general. Replication of the study with participants 
whose different characteristics, such as religion, 
social background, culture, or other demographic 
characteristics, would endorse or challenge 
findings. Anxiety and linguistics achievement could 
be measured at interval throughout the period of 
study, to ascertain whether anxiety fluctuates at 
different times, such as before or after examination. 
An experiment concerning reading anxiety and 
reading strategy is encouraged to be conducted 
that may involve the comparative research of the 
anxious students and/or reading strategy use and use 
different methodology and instruments. Language 
anxiety could be examined in the light of variables 
other than the ones included in this research. Its 
relationships with psychological variables, such as 
motivation, bullying, self-efficacy, self-esteem, 
could also be explored. Follow-up research is needed 
to further clarify links between reading anxiety, 
reading strategy, and reading comprehension. New 
findings will increase the understanding of teachers 
into discomfort, apprehension, and fear often 
experienced by EFL learners, and it is to be hoped 
that these deeper insights will help them to reduce 
anxiety and enhance achievement in their learnings.

contribute to the reading comprehension. 

Table 4. Coefficient of Multiple Regression 
Analysis

Coefficientsa

a. Dependent Variable: Reading Comprehension 
Test Score

Table 4 above shows the coefficient test of 
the dependent variable (reading comprehension). 
It was intended to test whether the independents 
variable (reading anxiety and reading strategy 
were partially significant contributed to the 
dependent variable (reading comprehension). 
It is shown on table 4 that the EFLRAI score 
(reading anxiety) probability (Sig.) is .687 and the 
SORS mean probability (Sig.) value is .329. Both 
reading anxiety and reading strategy probability 
values were more than .05 (5%). Therefore, the 
null hypothesis was accepted due to there were 
no significant influence or contribution to the 
reading comprehension.

DISCUSSION
Partial correlation was used as the analysis 

method to evaluate whether there is no significant 
relationship between the EFL learners’ reading 
anxiety levels on their reading comprehension when 
reading strategies are controlled. Based on the data 
analysis result, the correlation between reading 
anxiety and reading comprehension when reading 
strategy is controlled, was not significant. The 
zero-order correlation (Pearson) still indicated no 
relationship. 

In some researches, reading comprehension is 
significantly correlated to other variables including 
reading anxiety and reading strategy, both negative 
and positive correlation. Küçükoğlu (2013) reported 
that there was an improvement in the students’ 
success after implementing reading strategies into 
their reading process, in which they previously had 
limited practice and knowledge in reading strategies. 
In addition, Lien (2011) found that foreign language 
reading anxiety were significantly and negatively 
correlated with reading strategy use. It means that 
when the reading anxiety was low, the reading 
strategy use can be high or more often used by the 
learners. 

However, since this present research showed 
that there was no significant correlation between 
reading anxiety and reading comprehension when 
the reading strategies are controlled, it cannot be 
absolutely stated that the EFL learners’ reading 
anxieties or reading strategies are absolutely related 
to their comprehension. Similarly, multiple regression 
was employed to measure the strength of influence 
or prediction of the EFL learners’ reading anxiety on 
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