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TRANSFORMASI CORAK EDUKASI DALAM SISTEM PENDIDIKAN
PESANTREN, DARI POLA TRADISI KE POLA MODERN

Oleh: Ahmad Syamsu Rizal

Abstrak
Pesantren merupakan sistem institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ia lahir
dari suatu kearifan lokal (local-genius) Nusantara yang telah bertahan secara
eksistensial selama berabad-abad. Meskipun demikian, terpaan perkembangan zaman
telah menuntut pesantren agar melakukan perubahan-perubahan. Steenbrink (1974)
meramalkan bahwa sistem pendidikan Islam lama kelamaan akan menyesuaikan diri
dan masuk ke dalam sistem pendidikan umum. Meskipun demikian, suatu sistem
pendidikan tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan, tetapi setidaknya
menyangkut tujuh aspek kependidikan, yaitu tujuan pendidikan, materi dan struktur
kurikulum, sistem gradasi, pendekatan edukasi, model pembelajaran, interaksi
edukatif, dan lingkungan & iklim pendidikan. Bagaimanakah dan apa yang telah
terjadi dengan sistem pesantren dalam ketujuh aspeknya ini selam satu abad terakhir
ini. Analisis perbandingan menunjukkan fakta-fakta bahwa ada beberapa aspek yang
berubah dalam sistem pendidikan pesantren dari bentuk tradisionalnya. Meskipun
demikian, perubahan itu terjadi dalam aspek-aspek teknis, seperti sistem gradasi dan
restrukturasi kurikulum, demikian juga pada aspek formalisasi tujuan. Menyangkut
aspek materi, pendekatan dan model pembelajaran hanya mengalami penambahan.
Sementara itu, interaksi edukatif dan lingkungan pendidikan yang berbasis pada
agama sehingga berwatak relijius tetap dipertahankan dan menjadi center of excellent
dari sistem pendidikan di pesantren sehingga menjadi daya tarik dan daya jual kepada
masyarakat luas, khususnya masyarakat Islam di Nusantara. Fakta ini bermakna
bahwa tesis Steenbrink itu tidak sepenuhnya benar, karena pesantren, meskipun terjadi
perubahan di dalamnya, tetapi tidak terkoopasi sepenuhnya dengan sistem pendidikan
sekuler. Yang terjadi adalah proses adopsi dan adaptasi dengan tuntutan zaman, tanpa
mengorbankan prinsip dan tujuan.
Kata kunci : pesantren, 7 aspek pendidikan, corak tradisional pesantren,

transformasi edukatif.

A. PENDAHULUAN

Dalam penelitiannya tahun 1974, Steenbrink mendeskripsikan secara
kategoris pendidikan Islam di Indonesia (ke dalam tiga bentuk sistemik, yaitu (1)
pesantren (2) madrasah dan (3) sekolah. Ia mendeskripsikan pesantren sebagai
sistem pendidikan Islam tradisional, yang hanya memfokuskan diri dalam
pengajaran agama melalui pengajian kitab-kitab Islam klasik berbahasa Arab, tanpa
ada pendidikan umum, di mana unsur kyai menjadi simbol eksistensi lembaga.
Adapun madrasah sebagai sistem pendidikan Islam dengan format pendidikan
modern, yang disamping mengajarkan agama secara klassikal dan tergradasi secara
kurikuler, juga memberikan pendidikan umum, dan diajarkan oleh ustadz-ustadz
(guru madrasah), mungkin kyai atau bukan-kyai. Sedangkan pendidikan Islam
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dalam sistem sekolah, hanya berupa materi pelajaran yang ditambahkan ke dalam
sistem kurikulum pendidikan umum, dan diajarkan oleh guru agama. Ia juga
meramalkan bahwa "sistem pendidikan Islam seperti terlihat sekarang ini, lama
kelamaan akan menyesuaikan diri dan masuk ke dalam sistem pendidikan umum”
(Steenbrink, 1994: 7).

Meskipun demikian sejak awal abad 20, perkembangan pesantren memulai
bentuk transformatifnya. Perkembangan itu meliputi kurikulum, metoda mengajar,
dan kelembagaan. "Dalam kurikulum terdapat perkembangan sejak 1906 ketika
kerajaan Jawa di Surakarta mendirikan Manba'ul Ulum, tempat mendidik calon-
calon pejabat agama, dengan memasukkan kurikulum Barat ke dalam pendidikan
agama" (Kuntowidjojo, 1988: 106). Pesantren ini mulai memasukkan unsur
pendidikan umum berupa mata pelajaran membaca tulisan latin, dan aljabar, ke
dalam kurikulumnya Setelah itu, prakarsa terhadap pembaharuan ditandai dengan
kemunculan organsisasi-organisasi Islam Modern seperti Jami'at al-Khair (1905),
Persyarikatan Ulama (1911), Muhammadiyyah (1912), Syarikat Islam (1912), Al-
Irsyad (1913), Persis (1923), dan Nahdhatul Ulama (1926), di mana organsisasi-
organisasi tersebut mendirikan lembaga pendidikan masing-masing (Zarkasyi, 2005:
8).

Dengan gerakan-gerakan pembaharuan tersebut, pesantren yang pada
mulanya selalu berwatak tradisional dengan kelima unsur utama pembentuknya,
dalam rangka mengahadapi realitas perkembangan zaman, banyak yang
bermetamorfosis dengan cara mengadaptasi diri dan mengadopsi sistem yang selama
ini menjadi antitesis bagi keberlangsungannya. Hal ini dilakukan dengan cara
mengubah struktur kelembagaan dan sistem pendidikan menjadi model madrasah
atau mengadopsi bentuk madrasah atau sekolah formal sebagai bagian dari struktur
kelembagaan pesantren. Dengan cara itu, lahirlah corak modern dalam sistem
pendidikan Islam di Pesantren, yang merupakan percampuran (bukan sistesis) antara
sistem pendidikan Islam tradisional dan sistem pendidikan modern. Adapun
pesantren yang mempertahankan bentuk tradisionalnya (yang menekankan pada
pengajaran kitab Islam klasik berbahasa Arab) disebut sebagai pesantren salafi
(artinya bertahan pada ilmu-ilmu warisan ulama terdahulu).

Hal ini berarti bahwa meskipun bentuk aslinya masih banyak dipertahankan,
pesantren beradaptasi secara arif dengan tantangan zaman dan tuntutan realistis
masyarakat. Alih-alih pesantren tergeser oleh sistem pendidikan formal modern, ia
terus bertahan dan justru berposisi sebagai alternatif bagi pendidikan sekolah yang
lebih cenderung sekuler.

Muncul pertanyaan, aspek mana saja yang dimiliki oleh sistem pendidikan
pesantren yang berubah mengikuti tuntutan zaman dan aspek mana saja yang tetap
dipertahankan sebagai tradisi pesantren sebagai ciri jatidirinya yang khas dan
sekaligus menjadi keunggulan pusat (centre of excelent) yang merupakan daya
survival lembaga tersebut dan daya tarik bagi masyarakat untuk memilihnya sebagai



Transformasi Corak Edukasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren Ahmad Syamsu Rizal

Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 9 No. 2 - 2011 97

lembaga terpercaya dalam membina karakter dan kepribadian para putra-putrinya,
khususnya di kalangan masyarakat Islam.

Tulisan ini akan menyoroti tujuh aspek kependidikan dalam sistem
pendidikan pesantren dengan coraknya yang khas dalam perubahannya dari pola
tradisional ke pola yang lebih modern di abad 21 untuk melihat apa yang berubah
dan apa yang tetap dipertahankan dalam sistem tersebut. Ketjuh aspek tersebut
adalah tujuan pendidikan, materi dan struktur kurikulum, sistem gradasi, corak
edukasi, model pembelajaran, interaksi edukatif dan lingkungan pendidikan. Tulisan
ini didasarkan pada kajian kepustakaan, pengalaman dan hasil penelitian pada
beberapa pesantren.

B. TRANSFORMASI CORAK EDUKASI DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI
PESANTREN

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan non-formal, memiliki ciri-ciri
khas sendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan formal lain-lainnya dalam hal
menjalankan misi dan proses pendidikan. Kekhasan ini tampak dalam sistem
gradasi, pemilihan materi pelajaran, buku acuan, pembagian waktu pelajaran dan
kegiatan-kegiatan edukatif lainnya. Meskipun demikian tidak berarti bahwa
pendidikan di pesantren bersifat chaos dan tanpa bentuk, karena secara substansial
pesantren memiliki kriteria, yang dapat mengeksklusikan bentuk lembaga
pendidikan lain sebagai bukan pesantren. Dalam menggapai tujuan yang menjadi
alasan berdirinya pesantren, pesantren memiliki struktur dan sistem sebagai lembaga
pendidikan, materi pelajaran baku, sumber acuan pelajaran yang diakui, sistem
pengajaran dan pembelajaran, penataan lingkungan pendidikan yang khas, dan
terutama spirit pendidikan khas yang menjiwainya.

1. Tujuan Pendidikan Pesantren
Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, sejak awal

keberadaannya bertujuan hendak membina individu-individu Muslim agar
memiliki ciri-ciri kepribadian Islami, yang tampil dalam pola fikir, pola sikap
dan pola tindaknya. Oleh karena itu, dasar pendidikannya adalah pembinaan
akhlak. Meskipun demikian, pada pesantren-pesantren tradisional tujuan ini
tidak dituangkan dengan eksplisit secara tertulis, tetapi secara implisit
terekspresikan dari bahan pelajaran yang diberikan, proses dan cara pengajaran,
dan norma-norma yang berlaku dalam interaksi pendidikan yang
dikembangkannya. Hasil analisis Dhofier (1994: 21) tentang pesantren secara
sosilogis menggambarkan tujuan pendidikan di pesantren ini sebagai berikut:

"Tujuan pendidikan tidak semata-mata untuk memperkaya fikiran murid dengan
penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi
semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap
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dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan menyiapkan para murid untuk
hidup sederhana dan bersih hati. Setiap murid diajar agar menerima etika agama di
atas etik-etik yang lain. Tujuan pendidikan pesatren bukanlah untuk mengejar
kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada
mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada
Tuhan" (Dhofir, 1994: 21).

Tujuan tersebut secara langsung diarahkan pada pembinaan kepribadian para
santri sendiri sebagai hamba Allah swt., yang harus berakhlakul-karimah.

Adapun pada pesantren-pesantren bercorak modern, yang telah
merancang konsep pendidikan dengan manajemen pendidikan modern, tujuan
pendidikan ini tereksplisitkan dalam dokumen tertulis. Dalam dokumen-
dokumen tertulis tersebut tujuan bukan hanya pembinaan kepribadian semata,
meskipun merupakan yang inti, tetapi secara eksplisit menegaskan
profesionalisme dan kompetensi yang harus dikuasai oleh alumni yang telah
menyelesaikan pendidikannya.

Tujuan ini biasanya termuat di dalam Visi & Misi Pesantren serta target
capaian pendidikan yang diselenggarakannya. Sebagaimana tergambar dari Visi
& Misi Pondok Pesantren Al-Basyariyah yang memiliki Visi Pendidikan (1)
Terciptanya pemimpin muttaqin, mutafaqqih fi al-din, berbudi luhur, ikhlas
beramal, berpengetahuan luas, berbadan sehat, terampil dan berjiwa juang; dan
(2) Menjadi lembur ilmu, majelis disiplin, kancah ibadah, wahana perjuangan
untuk mencapai fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Adapun Misi
Pendidikan yang diembannya adalah (1) Mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan
agama Islam dan pengetahuan umum secara seimbangdalam rangka tercapainya
kader-kader ulama intelek dan khairunnas; (2) Melatih santri menjadi pengamal
ilmu, ahli ibadah, taqarrub dan taat kepada Allah swt., Rasulullah dan ulil amri;
(3) mendidik santri berakhlakulkarimah, tawadhu’, disiplin dalam segala bidang
dan berkeprbadian Indonesia yang beriman dan bertaqwa.

2. Sistem Gradasi dan Kurikulum Pendidikan

Pesantren dalam format tradisionalnya, memiliki sistem gradasi
pendidikan dan kurikulum longgar (non-fixed curriculum) berdasarkan pada
penguasaan kitab Islam klasik, artinya tidak dibatas pada rentang waktu tertentu
secara pasti, seperti triwulan, caturwulan, semester atau tahun ajaran. Menurut
Dhofier (1994: 50-51), pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik
merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan
pesantren. Oleh karena itu, gradasi pembelajaran dan kurikulum ditentukan oleh
tingkatan kualitas kitab-kitab Islam klasik tersebut pada masing-masing disiplin
keilmuan yang diaji. Ia menggolongkan kitab-kitab Islam klasik tersebut ke
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dalam tiga kelompok, yaitu kitab-kitab dasar, kitab-kitab tingkat menengah dan
kitab-kitab besar.

Kitab-kitab dasar diajarkan kepada para santri yunior yang telah
menamatkan pengajian Al-Quran, berisi ikhtisar ilmu-ilmu keislaman (disebut
mukhtashar) dan prinsip-prinsip ketatabahasaan bahasa Arab. Kitab-kitab
tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu sampai dua tahun. Santri yang
mengaji kitab-kitab dasar ini dapat disebut sebagai santri Grade I. Kitab-kitab
menengah diajarkan kepada para santri yunior lanjutan yang telah menamatkan
kitab-kitab dasar, berisi ilmu-ilmu keislaman yang lebih mendetail, meskipun
belum analitis (sebagian berupa mukhtashar dari kitab-kitab besar) dan
ketatabahasaan bahasa Arab yang sudah dapat diaplikasikan dalam menganalisis
kitab-kitab yang diaji dari sudut ketatabahasaan. Kitab-kitab tersebut dapat
diselesaikan dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Santri yang mengaji kitab-kitab ini
dapat disebut sebagai santri Grade II. Kitab-kitab besar diajarkan kepada para
santri senior yang sudah menamatkan kitab-kitab menengah. Berisi ilmu-ilmu
keislaman yang mendetail, analitis dan dalam konteks luas dan ketatabahasaan
bahasa Arab yang kompleks karena kekecualian (eksepsional) dan keragaman
pandangan (diversifikasi). Kitab-kitab tersebut diselesaikan dalam waktu tidak
terbatas, tergantung ketebalan kitab-kitab tersebut, bahkan mungkin tidak
diselesaikan dalam proses pembelajaran selama di pesantren, tetapi setelah
keluar dari lingkungan pesantren. Kitab-kitab besar juga menjadi pilihan bagi
santri-santri yang ingin memperdalam secara khusus suatu cabang keilmuan
pesantren tertentu. Santri-santri yang mengaji kitab-kitab ini dapat disebut
sebagai santri Grade III, dan Grade Takhashshus (Spesialisasi) untuk santri yang
mengaji kitab-kitab cabang ilmu keislaman dan bahasa Arab tertentu. Grade
takhashshush ditentukan berdasar minat santri masing-masing, dan bersifat
sorogan (individual atas inisiatif santri atau saran kyai).

Sebagai contoh Gradasi kitab-kitab klasik untuk pelajaran
Nahwu/Sharaf:

Grade I : Jurumiyyah dan Matan Bina
Grade II : Mutammimah dan/atau Imrithi
Grade III : Alfiyyah
Grade Takhashshush : Jam'ul Jawami'

Karena pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan, disiplin
keilmuan sebagai mata pelajaran adalah matapelajaran-matapelajaran yang
berkaitan dengan masalah keagamaan (Islam) seperti fikih, keimanan (akidah),
akhlak, tafsir dan hadis beserta perangkat keilmuannya, seperti ushul fiqh,
mushthalah hadits, ilmu tafsir, dsj. dan bahasa Arab dengan segala perangkat
keilmuannya, seperti tata bahasa (nahw), morfologi (sharf), stilistik (balaghah).
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Mata-mata pelajaran ini dalam bentuk tradisionalnya menggunakan kitab-kitab
Islam klasik berbahasa Arab, yang di kalangan pesantren dikenal dengan istilah
Kitab Kuning. Pesantren dengan tradisi penggunaan kitab kuning ini disebut
dengan pesantren salafiyyah.

Kitab-kitab Islam klasik pada pesantren-pesantren salafiyah-tradisional
tersebut sekaligus berfungsi sebagai kurikulum pembelajaran pada masing-
masing jenjang tingkatan santri. Berdasarkan kitab-kitab klasik inilah tingkatan
santri dikategorikan. Kitab-kitab Islam klasik dalam kurikulum pesantren
salafiyah tersebut dapat dikategorikan berdasar gradasi pembelajaran sebagai
berikut.

Grade I (Dasar), disebut juga "I'dadiyyah"
(a) Fikih : Safina al-Naja,
(b) Tauhid : Tijan al-Darari, Jawahir al-Kalamiyyah,
(c) Hadits : Arba’in al-Nawawi
(d) Qawa’id : Sharf Kailani, Al-ajrumiyyah, Matan

Bina, Nuzum al-Maqshud.
(e) Akhlaq : Akhlaq lil-Banin (untuk santri

pria)/Akhlaq lil-banat (untuk santri wanita), Ta’lim al-
Muta’allim

(f) Tarikh Islam : Nur al-Yaqin
Grade II (Menengah), disebut juga "Wustho"

(a) Tafsir: Tafsir Jalalain
(b) Fikih : Kifayatul-Akhyar, Minhaj al-Thalibin
(c) Tauhid : Kifayatul ’Awam, Bidayah al-Hidayah,
(d) Akhlaq : Fath al-Majid, 'Uqud al-Lujain (untuk

santri wanita), Tanbih al-Ghafilin.
(e) Hadits : Riyadh al-Shalihin, Bulugh al-Muram
(f) Qawa’id : Imrithy, Mutammimah,

Grade III (Lanjutan), disebut juga "Ulya"
(a) Tafsir: Tafsir al-Maraghi
(b) Fikih : Fath al-Qarib
(c) Akhlaq : Ihya'u Ulumiddin
(d) Hadits : Bukhari wal Muslim
(e) Usul Fiqh : Bidayatul Mujtahid

Grade IV (Keahlian Khusus), disebut juga "Takhashshush"
(a) Fikih : Al-Umm
(b) Tasawwuf : Ihya'u Ulumiddin
(c) Usul Fiqh : ar-Risalah, al-Mustasyfa
(d) Qawa’id : Alfiyyah ibnu Malik, Jam'ul-Jawami'
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Sementara itu pada saat sekarang, di mana kebanyakan pesantren telah
juga memasukkan pengetahuan umum ke dalam kurikulumnya sebagai suatu
bagian yang juga dianggap penting dalam pendidikan Islam, menurut Hasbullah
(Zarkasyi, 2005: 71) pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih termasuk
prioritas tinggi. Pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana, kemudian
dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam. Dengan demikian,
tingkatan suatu pesantren bisa diketahui juga dari jenis kitab-kitab yang
diajarkan."

Pada pesantren yang memisahkan antara pengajaran kitab Islam klasik
dengan pengajaran umum (sistem dualisme kurikulum), bentuk kurikulumnya
menjadi dua jenis: (1) kurikulum berdasar pada target pembelajaran untuk mata-
mata pelajaran umum dan agama (Islam) yang bersumber dari buku-buku
pelajaran agama, dengan gradasi berdasar pada waktu; dan (2) kurikulum
berdasar pada pilihan kitab-kitab Islam klasik yang dikaji, dengan gradasi
berdasarkan pada tingkat kesulitan kitab. Sedangkan pada pesantren yang
mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan umum
dalam struktur kurikulumnya, kitab-kitab Islam klasik ini, dimasukkan bersama-
sama dengan mata pelajaran umum lainnya, yang ditetapkan batas waktu
penyelesaiannya dengan gradasi berdasarkan waktu.

Sebagai ilustrasi kurikulum kepesantrenan di PPAl-Basyariyah
Bandung, yang menerapkan pola kemadrasahan dengan memadukan kurikulum
Madrasah Tsanawiyyah/Aliyah bersama dengan kurikulum kepesantrean
salafiyah, yang bersumber pada kitab-kitab Islam klasik. Struktur Kurikulum
TMI 4 dan 6 Tahun (2010) menunjukkan gambaran berikut. Untuk Kelas-kelas
setingkat Madrasah Tsanawiyyah (kelas-kelas 1,2,3 dan intensif*), kurikulum
kepesantrenan memuat:

(a) Fikih : Safina al-Naja,
(b) Tauhid : Tijan al-Darari, Jawahir al-Kalamiyyah,
(c) Hadits : Bulughul-muram.
(d) Qawa’id : Ajrumiyyah, al-Nahw al-Wadhih, Tashrif
(e) Akhlaq : Ta’lim al-Muta’allim
(f) Tarikh Islam : Nur al-Yaqin
Keseluruhan kitab ini diberikan selama tiga tahun bersamaan dengan

matapelajaran-matapelajaran umum lainnya.
Untuk Kelas-kelas setingkat Madrasah Aliyah (yaitu kelas-kelas 1,2,

dan 3), untuk program IPA/IPS, kurikulum kepesantrenan memuat kitab-kitab
berikut:

(a) Tafsir : Tafsir al-Maraghi (Mulakhkhash)
(b) Fikih : Minhaj al-Thalibin
(c) Tauhid/Akhlaq: Kifayatul ’Awam, Bidayah al-Hidayah, Fath al-
Majid.
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(d) Hadits : Bulugh al-Muram
(e) Qawa’id : al-Nahw al-Wadhih, Kailani.
Sedangkan untuk program Tarbiyyah Muallimin al-Islamiyyah, yaitu

program yang mengkhususkan (takhashshush) pada pendidikan agama
(kepesantrenan), memuat kitab-kitab berikut:

(a) Tafsir : Tafsir al-Maraghi (Mulakhkhash)
(b) Fikih : Kifayatul-Akhyar
(c) Tauhid : Kifayatul ’Awam, Jawahir al-Kalamiyyah.
(d) Hadits : Arba’in al-Nawawi, Bukhari wal Muslim
(e) Akhlaq : Mulakhkhash al-Akhlaq al-Islami, Mulakhkhash

Ilm al-Tashawwuf.
(f) Mushthalah Hadits: Taisir Mushthalah Hadits
(g) Ilmu Tafsir : Ulum al-Quran
(h) Usul Fiqh : Ushul al-Fiqh
(i) Qawa’id : Nahwul-Wadhih, Mutammimah, Nuzum al-Maqshud
(j) Fara'idl : Rahbiyyah
Di mana keseluruhan pengajaran dan pembelajaran kitab-kitab ini

diberikan bersama-sama dengan mata-mata pelajaran umum setingkat Madrasah
Tsanawiyyah dan Madrasah Aliyyah secara klasikal dan berjenjang pertahun,
dan sebagai muatan pendidikan agama bagi mata-mata pelajaran keagamaan
Madrasah Tsanawiyyah dan Madrasah Aliyyah.

K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi (2005: 84), Pimpinan Pondok Modern
Gontor, menegaskan fenomena terakhir kepesantrenan ini sebagai berikut:

"Dengan adanya variasi kurikulum maka ada lembaga pendidikan pesantren yang
lebih menghususkan diri pada bidang fikih dan ushul fikih, ada juga yang
menghususkan di bidang nahwu sharaf, ilmu falak, dan tasawwuf. Bahkan pada
perkembangan selanjutnya terdapat beberapa lembaga pendidikan pesantren yang
khusus memunculkan keahlian tidak hanya di bidang keagamaan, mis. keahlian di
bidang pertanian, pertukangan, koperasi, dsb."

Sementara itu di Pondok Pesantren Modern Gontor sendiri, kitab-kitab
klasik tersebut tidak lagi merupakan rujukan utama sebagai sumber
pembelajaran materi keagamaannya. Bersamaan dengan itu, dalam
kurikulumnya diberikan juga pendidikan umum, baik matematika, pengetahan
alam maupun pengetahuan sosial. Ketrampilan bahasa, baik bahasa Arab
maupun bahasa Inggris dijadikan sebagai keunggulan khasnya (Syamsu Rizal,
2011)
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3. Pendekatan Edukasi.

Pesantren memiliki pendekatan edukasi yang khas yang tetap
dipertahankan tanpa terpengaruh oleh teori-teori pendidikan modern yang silih
berganti karena perbedaan pendekatan filosofis. Pesantren yang lebih
mengembangkan filosofi pendidikan berdasarkan pada ajaran Islam, tetap pada
pendirian bahwa pendidikan bagi kaum muda, yang lebih mementingkan aspek
moral daripada pengetahuan, haruslah demikian. Pesantren lebih suka
menggunakan konsep pengajaran, alih-alih pembelajaran; konsep indoktrinasi,
alih-alih klarifikasi; konsep pengawasan, alih-alih kebebasan; dan konsep
targhib-tarhib, atau menanamkan harap dan memberikan pertakut, alih-alih
otonomi moral. Pengajaran, indoktrinasi, pengawasan, dan targhib-tarhib secara
konseptual inilah yang menjadi corak edukasi yang khas dan berlaku umum di
pesantren di samping bentuk-bentuk pendidikan lain yang bersifat teknis.
(a) Pengajaran

Konsep pengajaran lebih berorientasi pada aktifitas guru dalam
memberikan ilmu-pengetahuan, sementara konsep pembelajaran lebih
berorientasi pada aktifasi siswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan.
Konsep mengajar di pesantren, yang bersumber dari ajaran Islam,
didasarkan pada filosofi hubungan antara orang yang berpengetahuan dan
orang yang tidak berpengetahuan. Mengajar adalah kewajiban orang yang
berpengetahuan dan belajar dari yang berpengetahuan adalah kewajiban
orang yang tidak berpengetahuan. Atas dasar konsep ini, dalam proses
pendidikan (khususnya pendidikan agama) muncul beberapa nuansa batin
hubungan antara guru-siswa (dalam pesantren, hubungan kyai-santri, dalam
tasawwuf, hubungan mursyid-murid), di antaranya otoritas keilmuan,
tabarruk, ketaatan mutlak, kemuliaan guru, paternalisme, dsb.

Dalam pendekatan semacam ini, posisioning kedua fihak pada
tempatnya memberikan dampak yang efektif dalam pendidikan dan
berlangsung terus, bahkan sampai menjadi alumni atau telah menjadi guru
juga. Status keduanya tidak pernah menjadi terbalik, sekalipun ada kyai
yang dulunya menjadi guru yang kemudian belajar suatu ilmu pada "bekas"
muridnya.

(b) Indoktrinasi.
Sebagai lanjutan dari konsep pengajaran adalah indoktrinasi dalam

penyampaian ilmu-pengetahuan. Indoktrinasi dimaksudkan sebagai
pelesakkan materi ajar oleh guru untuk diinternalisasi oleh siswa.
Indoktrinasi ini berlaku untuk hampir seluruh ilmu-pengetahuan di
pesantren tradisional, baik bidang akidah, fikih, akhlak, ibadah maupun
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bahasa. Selama menjadi siswa dalam proses belajar, seorang siswa harus
menerima tanpa kritis ilmu-ilmu yang diberikan guru.

Efek dari indoktrinasi dalam pendidikan ini adalah seragamnya cara
penafsiran para santri-santri terhadap konsep-konsep keagamaan, selaras
dengan pemahaman gurunya. Fenomena inilah yang menjadikan
gineakologi ideologi antar pesantren mudah dilacak, dan mengukur sejauh
mana suatu pesantren menyimpang dari induk ideologisnya.

(c) Pengawasan.
Pengawasan merupakan cara pesantren menegakkan norma-norma

(sunnah) kepesantrenannya. Norma ini bisa berupa etika Islam, inilah yang
terutama dan pokok, atau disiplin perilaku yang diberlakukan pesantren
secara lokal. Norma-norma pesantren ada yang secara formal dieksplisitkan
dan bentuk aturan tertulis dibarengi dengan sangsinya, atau berupa konvensi
tidak tertulis yang disampaikan secara relation (periwayatan dari mulut ke
mulut). Pengawasan dalam lingkungan pesantren tidak selalu dalam format
terstruktur oleh lembaga pengawas (cara ini dilakukan oleh pesantren yang
bercorak modern), tetapi lebih berupa pengawasan melekat oleh warga
pesantren sendiri, sehingga setiap warga pesantren merasa dirinya diawasi
oleh warga yang lainnya, maka ia harus menjaga norma-norma pesantren.
Pelanggaran norma akan mendapat sangsi, berupa ta'zir. Iklim pesantren
memberikan suasana munculnya perasaan diawasi, yang menimbulkan rasa
malu apabila pelanggaran norma ketahuan, dan ketakutan apabila
imformasinya sampai kepada kyai. Apabila terjadi, maka kyai akan
menyindirnya dalam pengajian, atau memanggilnya untuk diberikan
peringatan. Bila sudah dipanggil kyai, seorang santri biasanya akan keluar
karena tidak akan sanggup menanggung malu.

(d) Targhib dan Tarhib.
Targhib dan Tarhib merupakan corak edukasi yang dikembangkan

dari Al-Quran, di mana orang yang hendak dibentuk karakternya diberi
seperangkat janji-janji keuntungan apabila ia berkomitmen pada nilai-nilai
kebaikan yang ditetapkan, dan diberikan pertakut sebagai shock teraphy
bagi jiwa yang membandel. Yang terakhir ini berupa ancaman terkenanya
penderitaan apabila ia mengabaikan nilai-nilai kebaikan.

Dalam tradisi pesantren, corak edukasi ini sangat kental terasa
dalam seluruh proses pengajian kitab-kitab dalam segala jenisnya yang
bernuansa pada keharusan taat aturan yang berlaku, termasuk pelajaran
bahasa Arab. Steenbrink (1974: 13) menemukan fakta bahwa "walaupun
pengajaran bahasa ini (yaitu bahasa Arab, pen.) tidak secara langsung
menyangkut masalah agama, namun suasana pesantren di mana para santri
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tinggal, seluruhnya diresapi pengajaran Arab dan Al-Quran, membuat
pengajaran bahasa Arab seluruhnya dianggap sebagai pengajaran agama."

Sedangkan pesantren-pesantren di zaman sekarang selain pendekatan
tersebut, menggunakan juga pendekatan-pendekatan partisipatoris, praktek, dan
active-learning, sebagaimana kasus pada Pondok Pesantren Al-Basyariyah
(Syamsu Rizal, 2011). Meskipun demikian, pendekatan-pendekatan di atas
masih kuat dipegang oleh para agen pendidikan di Pondok Pesantren.

4. Model Pembelajaran

Secara tradisional, pembelajaran agama dan nilai-nilai moral dalam
tradisi Pesantren dikenal model-model wetonan, sorogan, mentoring dan setoran
hafalan. Sementara itu dalam perkembangan selanjutnya Pondok Pesantren juga
mengembangkan model-model pendidikan yang lebih variatif, yang di samping
bersifat static-learning, juga berupa active learning.
a) Wetonan atau Bandungan

Proses penyampaian bahan pelajaran yang paling tradisional lebih
umum dilakukan secara klasikal yang, untuk materi-materi pelajaran
lanjutan, diajarkan secara langsung oleh guru utama (kiai). Adapun untuk
materi-materi pelajaran dasar dan menengah, kiai dibantu oleh para santri
seniornya, yang sering disebut sebagai ustadz atau wakil/naib ajengan.

Karena buku acuan berbahasa Arab, metode pengajaran lebih
menekankan pada metode ceramah dan eksplanasi, dengan proses sebagai
berikut:
(1) Kiai/Wk. Kiai/Ustadz membacakan isi kitab beberapa baris dan santri

menyimaknya sambil memberikan tanda-tanda baca pada kitab
pegangannya masing-masing

(2) Kiai/Wk. Kiai/Ustadz menerjemahkan bahan bahasan ke dalam bahasa
daerah kata-demi kata bersamaan dengan status gramatikalnya,
sementara santri mencatakan arti-arti kata yang belum diketahuinya di
bawah kata Arabnya dan memberikan tanda-tanda tatabahasa sesuai
dengan posisi/fungsi kata dalam kalimat.

(3) Kiai/Wk. Kiai/Ustadz menjelaskan isi keseluruhan pragraf yang
dibahas, dan santri menyimak penjelasan kiai.

(4) Kiai/Wk. Kiai/Ustadz meminta beberapa santri secara acak dan spontan
untuk membacakan bahan ajar yang baru selesai diajarkan, santri yang
ditunjuk membaca sambil menerjemahkannya kata demi kata. Apabila
ada kesalahan koreksi dilakukan oleh kiai atau santri lainnya, atas
inisiatif santri sendiri atau atas penunjukkan kiai.

(5) Kiai/Wk. Kiai/Ustadz sering menanyakan argumen-argumen berkenaan
dengan sebab-sebab mengapa suatu kata dibaca begini atau begitu
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berdasarkan kitab tatabahasa Arab pada level yang telah dikuasai
santrinya.

Menurut Dhofier (1994: 51) dalam sistem baca dan terjemah
tersebut para kyai (sebagai pembaca dan penerjemah kitab tersebut dalam
metode bandungan) bukanlah sekedar membaca teks dan
menerjemehkannya saja, tetapi juga memberikan pandangan-pandangan
(interpretasi) pribadi, baik mengenai isi maupun bahasa dari teks, dengan
kata lain, para kiai tersebut memberikan pula komentar atas teks sebagai
pandangan pribadinya.

b) Sorogan
Sorogan adalah suatu cara pengajaran kitab yang datang dari

inisiatif santri sendiri, yang ingin mendalami suatu kitab dalam ilmu
tertentu. Karena itu, besifat individual meskipun mungkin juga besama-
sama dalam kelompok kecil yang semaksud memperdalam dan menguasai
suatu kitab dalam ilmu tertentu. Sorogan biasanya dilakukan oleh santri
senior kepada kiai secara langsung, atau santri yunior kepada santri senior.

c) Mentoring
Pengajaran klasikal dalam pesantren tradisional (yaitu yang tidak

mengenal gradasi formal), diikuti oleh santri dengan tingkat kemampuan
yang heterogen. Oleh karena itu, seringkali kemampuan santri dalam satu
kelas kitab yang sama berbeda, karena memang di antara santri ada yang
telah mengulang dan ada yang baru sama sekali. Untuk itu, di luar jadwal
kiai biasanya diadakan mentoring di antara para santri. Mentoring
dilaksanakan secara sukarela dan berdasarkan permintaan santri lain kepada
santri lain, (biasanya yang lebih pandai, telah mengulang atau lebih senior),
oleh santri yang ingin memahamkan bahan yang telah diajarkan oleh
Kiai/wk. Kiai/ Ustadz.

d) Setoran Hafalan.
Hafalan merupakan salah satu cara yang ditempuh pesantren dalam

membelajarkan santri dalam menguasai bahan pelajaran, terutama bahan
pelajaran yang menyangkut dasar-dasar pengetahuan ke-Islaman, seperti
tajwid, Alquran, Nahwu dan sharaf. Metode hafalan berlangsung dengan
teknis, para santri menghafalkan kitab yang harus dihafalkan (materi dan
sumber berbeda-beda pada setiap pesantren) di luar waktu-waktu belajar
terjadwal, kemudian menyetorkannya kepada kiai atau yang mewakilinya
seperti wakil kiai, ustadz atau santri senior yang sudah menguasai kitab
tersebut, pada waktu-waktu tertentu. Setoran biasanya bersifat individual,
dan tanpa penjelasan arti dan makna. Hafalan, terutama Alquran (pada
pesanten tahfizh, yang menghususkan Alquran) dan Nahwu/sharaf, menjadi
penentu kualifikasi senioritas santri.
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5. Interaksi Edukatif di Lingkungan Pesantren
Interaksi berakar pada hakekat manusia sebagai makhluk bio-psikho-

sosial dan religius. Kimball Young (dalam Djamari, 19 : 114) mengatakan:
"Interaction is the key factor in all association life." Di lingkungan pesantren,
sebagai suatu lembaga pendidikan, hampir keseluruhan interaksi sosial terjadi
dalam konteks pendidikan, terutama antara kyai/guru dengan santri. Oleh karena
itu, corak interaksi yang terjadi adalah interaksi edukatif, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Interaksi edukatif langsung terjadi dalam proses
pengajian atau bentuk pengajaran lainnya, sedangkan interaksi edukatif tidak
langsung terjadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan sgala
sarana yang tersedia dalam pesantren.

Efek interaksi edukatif antara kyai/guru dengan santri yang intensif akan
menimbulkan imitasi, baik terjadi dengan sengaja atau tidak, karena kyai
sebagai orang yang dihormati dan dikagumi mempunyai kelebihan dan
keunggulan, sehingga para santri ingin menirunya. Imitasi yang begitu kuat dan
menyangkut segi norma, akan menimbulkan proses identifikasi, yaitu proses di
mana individu mengadopsi nilai-nilai dari orang lain. Melalui proses inilah,
model-model perilaku dan gagasan ditransmisikan dari kyiai kepada santrinya.

Bentuk interaksi sosial yang dominan di pesantren bukanlah kompetitif,
tetapi kooperatif dengan ciri-ciri gotong-royong, riung-mungpulung, sapapait-
samamanis, bengkung-ngariung bongkok ngaronyok" (Djamari, 19: 116). Hal
ini dikarenakan adanya rasa persaudaraan seiman, sehingga interaksi sosialnya
bersifat religjius, yang menimbulkan rasa cinta dan simpati. Mohammad
Djamari dalam disertasi tentang Nilai-nilai Agama dan Budaya yang Melandasi
Interaksi Sosial di Pondok Pesantren Cikadueun, Banten, menyimpulkan
terjadinya proses interaksi religius di kalangan pesantren ini sebagai berikut:

"Bagi orang yang tinggi komitmennya terhadap agama, interaksi apapun yang
dilakukannya akan ada usaha dirinya untuk memenuhi hasrat religiusnya. Ada
suatu dorongan menyesuaikan dirinya secara autoplastis dengan ajaran agama
yang dianutnya. Ciri interaksi antar mukmin, menganggap partnernya sebagai
saudara dengan penuh kasih sayang, memperlakukan partnernya sebagamana ia
memperlakukan terhadap dirinya, saling mendamaikan, tidak saling memperolok
dan tidak saling berperasangka jelek."

Selanjutnya Djamari merumuskan dasar-dasar interaksi religius secara
umum yang terjadi di lingkungan pesantren.
a) Persekutuan hidup dalam istilah Islam ialah Jama'ah, yang berisi ummatan

wahidatan, yaitu kelompok yang ikatan interaksi personalnya "ka al-jasad
al-wahid" laksana hubungan sel dalam satu jasad, dilarang bercerai berai
(Q.S. 3: 102).
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b) Interaksi didasari oleh fitrah manusia, yang hatinya dihiasi cinta terhadap
lawan jenisnya dan terhadap anak keturunannya (Q.S. 3: 14)

c) Sarana interaksi yang disebut silaturrahmi berupa sirkulasi harta (shadaqah,
infaq, zakat, hadiyah) maupun melalui sarana pengajaran dan informasi
(Q.S 4: 1-2; QS 2: 62; QS 9: 60).

d) Interaksi didasarkan atas tolong-menolong dalam melaksanakan kebaikan
dan takwa kepada Allah, dilarang sebaliknya (Q.S 5: 2).

e) Saling melindungi (Q.S. 9: 71)
Agama Islam mendorong terlaksananya interaksi sosial dengan segala

aturan dan sarananya, baik interaksi inter-personal maupun antara kelompok.
Interaksi edukatif yang didasari oleh ruh Islam ini terjadi secara kontinyu di
lingkungan pesantren karena di dukung struktur dan sistem kepesantrenan yang
solid dengan segala unsur-unsur pembentuknya, baik interaksi antar individu
siswa maupun interaksi antara pendidik dengan yang dididik.

Sedangkan Dhofir (1994:22) menggambarkan interaksi antara pendidik
dengan yang dididik, yaitu Kyai sebagai pendidik dengan santri sebagai yang
dididik dalam proses pendidikan di pesantren itu sebagai berikut:

"Para kyai selalu menaruh perhatian dan mengembangkan watak pendidikan
individual. Murid dididik sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan dirinya.
Anak-anak yang cerdas dan memiliki kelebihan kemampuan daripada yang lain
diberi perhatian istimewa dan selalu didorong untuk terus mengembangkan diri
dan menerima kuliah pribadi secukupnya. Murid-murid juga diperhatikan tingkah
laku moralnya secara teliti. Mereka diperlakukan sebagai makhluk yang
terhormat, sebagai titipan Tuhan yang harus disanjung."

Adapun Steenbrink (1974:19) menilai interaksi antara individu santri
dengan santri yang begitu intensif di lingkungan pesantren sangat kondusif bagi
perkembangan kepribadian santri dan kedewasaannya Ia mengatakan "Karena
menetap di pesantren dia berkenalan dengan anak-anak dari beberapa daerah
...... Semuanya itu merupakan unsur yang sangat penting dalam pengembangan
kepribadian dan kedewasaan para santri, yang oleh beberapa pengamat dinilai
positif."

Interaksi edukatif di dalam lembaga pesantren sebenarnya terjadi, selain
dalam keseluruhan waktu, juga dalam keseluruhan ruang di dalam kompleks
pesantren itu sendiri: mesjid, ruang kelas, aula, lapang olah raga, halaman
pesantren, dsb.. Meskipun demikian, di pesantren tradisional, mesjid sebagai
pusat keruangan dalam sebuah pesantren menjadi tempat interaksi edukatif
utama, karena di sanalah proses pendidikan secara ekstensif dan intensif
dilaksanakan. Dhofier (1994: 49) menyatakan:

"Mesjid di dalam pesantren merupakan tempat yang paling tepat untuk mendidik
para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah dan



Transformasi Corak Edukasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren Ahmad Syamsu Rizal

Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 9 No. 2 - 2011 109

sembahyang jumat, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik, ............. juga sebagai
tempat yang paling tepat untuk menenamkan disiplin para murid dalam
mengerjakan kewajiban sembahyang lima waktu, memperoleh pengetahuan agama
dan kewajiban agama yang lain."

6. Lingkungan & Iklim Edukatif Pesantren

Spirit edukatif yang dibangun oleh ajaran agama (Islam), yaitu semata
ibadah, untuk mencari ridho Allah, maka ikhlash beramal (dalam rangka
membantu sesama manusia sebagai tanggungjawab sesama muslim)
membangun suasana pendidikan yang berkarakter religius dalam setiap unsur-
unsurnya. Corak kelembagaan dengan sarana dan prasarana pendidikan yang
khas dan terkonsentrasi di dalam kompleks yang "tertutup", pesantren dengan
"mudah" membentuk secara alami lingkungan yang kondusif bagi
pengembangan misi edukatifnya. Suatu lingkungan edukatif dengan iklim yang
memadai untuk menimbulkan suasana tertentu yang dikehendaki, dalam konteks
pesantren, yaitu suasana relijius bagi setiap orang yang ada di dalamnya, baik
pada moment fisis, psikologis, maupun sosio-kultural. Dengan suasana itu,
pesantren menjadi lingkungan "suci" yang hanya layak dimasuki oleh orang-
orang yang bersih, hati perilaku, dan cara hidup.

Aspek inilah sebenarnya pesantren menjadi suatu sub-kultur tesendiri di
tengah masyarakat lainnya. Suasana ini mengaitkan label "santri" dengan
spiritualitas ideologis dan kebaikan akhlak, yang kemudian membentuk "self-
concept" pada individu yang meleburkan diri menjadi "santri". Karena itu, santri
bukan hanya sebuah status, tetapi secara psikologis merupakan suatu "self-
concept", dan secara sosilogis merupakan suatu "kelompok-sosial" yang
berhadapan dengan "kaum abangan", menurut istilah Geertz. Spirit edukatif
yang religius ini melahirkan suasana pendidikan yang bersifat religius.

Steenbrink (1994: 13, 16, 17, 20, dan 208) menemukan suasana edukatif
religius yang dilahirkan dari spirit religius ini merembes ke dalam seluruh
proses pendidikan.

"Walaupun pengajaran bahasa bahasa ini (bahasa Arab) tidak secara langsung
menyangkut masalah agama, namun suasana pesantren di mana para santri
tinggal, seluruhnya diresapi pengajaran Arab dan Al-Quran, membuat
pengajaran bahasa Arab seluruhnya dianggap sebagai pengajaran agama" (13).

Hal ini berlaku juga dalam pengajaran ilmu-ilmu umum lainnya, baik
yang berbahasa Arab maupun berbahasa bukan-Arab, karena semua diposisikan
dalam konteks ibadah. Oleh karena itu, katanya juga, "untuk meresapkan jiwa
ke-Islaman, pesantren tidak hanya dihormati sebagai tempat belajar, tetapi lebih
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ditekankan sebagai tempat tinggal yang seluruhnya dipenuhi dan diresapi
dengan nilai-nilai agama" (17).

Suasana edukatif yang demikian pada gilirannya mampu
membangkitkan emosi keagamaan setiap orang yang berada di dalamnya.
Unsur-unsur pembentuk lembaga pesantren, yaitu kyiai sebagai tokoh agama,
mesjid sebagai tempat ritual, kitab agama Islam sebagai pengetahuan relijius,
santri sebagai label relijiusitas, dan pondok sebagai lingkungan fisik yang diatur
oleh norma agama, membentuk lingkungan yang serasi dalam membangkitkan
emosi keagamaan setiap orang yang ada di dalamnya, dan mengharuskan orang
luar yang masuk ke dalamnya menyesuaikan diri dengan suasana tersebut.
Mukti Ali (dalam Steenbrink, 1994: 208) dalam salah satu tulisannya
mengemukakan hal itu (yaitu kemampuan menanamkan emosi keagamaan)
sebagai berikut:

"Ajaran agama yang dilakukan di pesantren dapat mendidik perasaan agama,
menanam rasa keagamaan, mengaji dengan lagu dan irama yang tentu itu,
merindukan hati kepada yang jauh dan ghaib, kepada Allah Yang Maha Esa, yang
menjadikan seru sekalian alam. Pengetahuan agama yang didapat dengan mengaji
itu tidak dalam. Orang tak tahu arti yang dibaca dengan lagu yang merindukan
jiwa. Tetapi perasaaan agama jadi mendalam, jiwa terdidik ke jalan yang suci dan
murni, dan agama yang tertanam dalam jiwa sejak dari kecil itu tetap menjadi
pelita seumur hidup."

Emosi keagamaan bersama melahirkan self-regulation social system di
mana setiap unsur-unsurnya, yaitu individu yang menjadi anggota-anggotanya,
menyesuaikan diri dan mengontrol diri agar tidak menyalahi, sehingga setiap
individu tahu nilai-nilai apa yang harus ditegakkan dan nilai-nilai apa yang
harus dijaga bersama sehingga tetap hidup di lingkungannya. Self-regulation ini
bergerak dan berjalan secara alami, meskipun tidak ada hukum formal yang
dibakukan secara tertulis.

Hal ini didukung oleh disiplin yang dipatuhi bersama dalam penegakkan
norma-norma kepesantrenan, baik dalam pelaksanaan ibadat ritual, aktualisasi
perilaku etik (akhlak), aktifitas edukatif, maupun ketaatan pada sunnah
kepesantrenan, yang merupakan kebijakan kyai dalam mengelola lembaga
pendidikan yang didirikannya. Dalam segi inilah Steenbrink (1994: 17), menilai
keunggulan pesantren dibandingkan dari lembaga pendidikan lainnya, yaitu
bahwa "pengaruh agamis yang dihasilkan dari lingkungan yang khas, disiplin
dalam menegakkan shalat dan pelaksanaan kewajiban Islam lainnya, justru yang
lebih penting daripada pengajaran formal." Juga ditunjang oleh ruang-waktu
pendidikan yang tidak dibatasi pada ruang dan waktu formal, tetapi berlangsung
pada keseluruhan ruang-waktu yang tersedia di dalam kompleks pesantren.
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C. PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah tentang realitas corak
pendidikan model pesantren dalam perkembangannya selama satu abad belakangan
ini, yaitu terjadinya perubahan-perubahan signifikan menyangkut ketujuh aspek
sistem pendidikan. Tujuan pendidikan yang sebelumnya bersifat tacit, abad 21 ini
lebih bersifat eksplisit dan tertuliskan dalam bentuk visi dan misi. Materi dan
struktur kurikulum yang pada awalnya hanya memuat ilmu pengatahuan agama saja,
pada zaman sekarang cakupannya lebih luas dengan memasukkan juga ilmu
pegetahuan umum, di samping ilmu pengetahuan agama. Sistem gradasi pada
mulanya merujuk pada kitab acuan, yaitu kitab-kitab Islam klasik, sampai selesai
berkembanga menjadi sistem penjenjangan pertahun. Demikian pula, pendekatan
edukasi dari yang lebih bersifat doktrin menjadi lebih bersifat terbuka dan self-
driven. Model pembelajaran dari bentuk-bentuk teacher-oriented menjadi lebih
bervariasi dengan banyak melibatkan model yang bersifat active-learning juga.
Adapun menyangkut aspek interaksi edukatif yang dari awalnya bernuansa ibadah
secara prinsipal dipertahankan, hanya sedikit yang mengalami peralihan yaitu
dikenalkannya sistem bayaran. Demikian juga lingkungan & iklim pendidikan yang
relijius tetap terpelihara sekalipun pada beberapa pesantren menerima juga
kehadiran mass media elektronik, atau aktifitas yang bernuansa hiburan, meskipun
ditayangkan dan dilakukan secara terkontrol.

Fakta tersebut mengandung makna bahwa ada beberapa aspek yang berubah
dalam sistem pendidikan pesantren dari bentuk tradisionalnya. Meskipun demikian,
perubahan itu terjadi dalam aspek-aspek teknis, seperti sistem gradasi dan
restrukturasi kurikulum, demikian juga pada aspek formalisasi tujuan. Menyangkut
aspek materi, pendekatan dan model pembelajaran hanya mengalami penambahan.
Sementara itu, interaksi edukatif dan lingkungan pendidikan yang berbasis pada
agama sehingga berwatak relijius tetap dipertahankan. Kitab talim muta’allim yang
memuat norma hubungan guru dan murid tetap diajarkan. Dalam hal ini pesantren
tidak mau tunduk pada teori-teori pendidikan modern yang dicurigai hanya akan
merusak tatanan yang sudah berjalan baik. Hal ini berarti bahwa pesantren hanya
mau mengambil sesuatu yang baru, apalagi dari luar, apabila hal baru itu memang
lebih baik dan akan tetap mempertahankan tradisi, apalagi apabila tradisi itu lahir
dari pandangan Islami, apabila memang tradisi itu terbukti telah berhasil
menunjukkan kebaikan. Di kalangan ulama terkenal prinsip ”al-muhafazhah bil
qadim al-shalih wal akhdzu bil-jadid al-ashlah,” yaitu memelihara peninggalan
lama yang baik, dan mengambil hal baru yang ternyata lebih baik.”

Apa yang diramalkan oleh Steenbrink (1994: 7) bahwa ”lama kelamaan
(pesantren) akan menyesuaikan diri dan masuk ke dalam sistem pendidikan umum”
telah terjadi, meskipun demikian tesisnya tidak sepenuhnya benar, karena pesantren
tidak terkoopasi sepenuhnya dengan sistem pendidikan sekuler. Yang terjadi adalah
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proses adopsi dan adaptasi dengan tuntutan zaman, tanpa mengorbankan prinsip dan
tujuan.
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