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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia

tidak diragukan lagi peranannya dan kiprahnya dalam membangun kemajuan

bangsa Indonesia. Perkembangan pesantren tidak diragukan lagi walaupun

harus berhadapan langsung dengan zaman modern.

Jika ditinjau sejarah pesantren maka tidak lepas dari sejarah masuknya

Islam di Indonesia. Salah satu upaya penyebaranya adalah melalui dunia

pendidikan. Pendidikan merupakan sesuatau yang mendasar dan tidak bisa

dilepas dari kehidupan manusia. Islam juga mewajibkan kepada manusia

untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera dan berpengetahuan. Ini sesuai

dengan pengertian pendidikan yaitu untuk menggali potensi pada setiap

individu. Indonesia mempunyai berbagai macam lembaga pendidikan, salah

satunya adalah pesantren.

Sejak awal kelahirannya, pesantren tumbuh dan berkembang sehingga

tersebar diberbagai wilayah Indonesia. Keberadaan pesantren sebagai lembaga

keislaman yang sangat kental dengan karakteristik Indonesia ini memiliki

nilai-nilai strategis dalam pengembangan masyarakat Indonesia.

Pengabdian pesantren pada saat ini mempunyai pengaruh yang sangat

kuat terhadap perkembangan masyarakat. Memberikan penyuluhan
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keagamaan pada masyarakat, menyediakan sosialisasi kepada anak-anak dan

sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk asrama adalah salah satu yang

menjadi tugas pesantren.

Pembelajaran di pesantren lebih banyak difokuskan pada pengetahuan

tentang apa yang ada di dalam al-Qur`an dan Hadist serta pemikiran-

pemikiran ulama yang terdapat dalam kitab klasik dan pengajarannya melalui

halaqah-halaqah yang diselenggarakan di masjid-masjid atau langgar.

Pemberian nama pesantren ini dapat dilihat dari kajian literature

tentang Islam hanya berkutat pada pengajaran tradisional yang diberikan

dengan cara bandongan, sorogan, wetonan ataupun melalui pengajian.

Pengajian inilah yang dimaksud masyarakat dengan menyantri atau santri

yaitu belajar dari guru ngaji, maka lama kelamaan menjadi pesantren karena

sistem pengajarannya yang tradisonal. Pengajaran yang dimulai dengan

bahasa Arab dan hanya mengajarkan agama ini yang menyerupai pola

pengajaran sufistik yang berasal dari Timur Tengah.

Sistem pengajaran pesantren yang unik dan cenderung bersifat sufistik

inilah yang membuat pesantren mendapat perhatian dalam dunia pendidikan

modern. Abdurrahman Wahid dalam Mahmud Arif mengutarakan bahwa

pesantren dalam dinamikanya dipandang mempunyai identitas tersendiri yang

dapat diistilahkan sebagai subkultur. 1

1 Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, (Yogyakarta:2008), hal: 166



3

Abdurrahman Wahid dalam Mujamil juga mengatakan bahwa ada tiga

elemen yang mampu membentuk pesantren sebagai subkultur yaitu 1) Pola

kepemimipinan pesantren yang mandiri, tidak terkooptasi oleh Negara; 2)

Kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad; 3)

Sistem nilai yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.2

Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi tertentu yang tidak bisa

diabaikan sama sekali. Kekurangan satu unsur saja maka akan mengurangi

dan menjadi kendala bagi proses pendidikan dan langsung berpengaruh pada

pencapaian tujuan.

Adanya perubahan zaman tidak bisa dipungkiri lagi. Sistem

pendidikan pesantren yang dinilai tradisonal ini harus mampu menghadapi

perkembangan zaman untuk kelangsungan dan pengembangan pendidikan

Islam ini.

Dewasa ini, tidak sedikit pesantren di Indonesia telah mengadopsi

sistem pendidikan formal seperti yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sistem pendidikan pesantren yang masih salafi murni tidak banyak lagi.

Pesantren yang lainnya telah berusaha memasukkan mata pelajaran umum

sesuai denagn sistem pendidikan nasional.3

Adaptasi pesantren terhadap sistem pendidikan formal tersebut yang

sangat menarik untuk diamati ketika dikaitkan dengan sikap non-

2 Mujamil Qomar, Pesantren: Dari Trnsformasi Metodologi Menuju Demokratisasi
Instituisi, (Jakarta:2002), hal: 62

3 Ibid, hal: 79
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kooperatifnya terhadap Belanda yang telah mempopulerkan pembelajaran

memakai bangku, meja dan papan tulis. Bahkan sempat dihukumi makruh

oleh para kyai kendati berasal dari Barat. Atas dasar itulah, maka seperti

dikutip Azra, karel A. Steenbrink menyebut sikap pesantren tersebut dengan

istilah “menolak tetapi mengikuti”.4

Masyarakat terus berubah akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi maupun budaya dan peradaban. Mengikuti selera masyarakat berarti

mengejar dinamika. Pesantren harus mampu membaca kemudian

menterjemahkan kecenderungan masyarakat dalam konteks waktu sekarang

maupun akan datang. Mastuhu mengatakan bahwa pergeseran nilai-nilai

tersebut menuntut kepada pesantren untuk melakukan reorientasi tata nilai dan

tata laksana penyelenggaraan pesantren untuk mencari bentuk baru yang

relevan dengan tantangan zamannya, tanpa kehilangan identitasnya sebagai

lembaga pendidikan Islam.5

Eksistensi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang

mencerdaskan bangsa telah diakui oleh masyarakat. Perkembangan dan

keberhasilan pondok pesantren dalam membentuk anak didik menjadi

masyarakat yang madani dan mencetak tokoh-tokoh agama. Gontor

merupakan bukti nyata bahwa pendidikan di pesantren tidak perlu diragukan

lagi. Yasmadi mengatakan bahwa Gontor merupakan perpaduan kedua

4 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru,
(Jakarta:1999), hal: 99

5 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur dan
Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta:1994), hal: 72
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institusi pendidikan yang melahirkan sistem pendidikan Islam yang

komprehensif, tidak saja menekankan penguasaan terhadap khazanah

keilmuan Islam klasik tetapi juga mempunyai integritas keilmuan modern6.

Berbicara tentang Gontor tidak lepas dari peran “Trimurti” yaitu KH

Ahmad Sahal, KH Zainudin Fanani dan KH Imam Zarkasyi sebagai pendiri

pesantren Gontor. Pengalaman pendidikan yang pernah dialami ketiga pendiri

ini telah menghasilkan perpaduan system pendidikan pesantren tradisional dan

system pendidikan modern yang sistematik, lebih efektif dan efisien.

Sistem Gontor telah menjadi fenomena dalam khazanah dunia

pendidikan Indonesia. "Trimurti" (KH Ahmad Sahal, KH Zainudin Fanani dan

KH Imam Zarkasyi) tidak langsung memproklamasikan lembaga

pendidikannya sebagai pondok modern. Istilah modern, menurut Ali

Syaifullah MSc, dosen IKIP Malang, yang pernah meneliti Gontor, diberikan

oleh masyarakat karena pola institusi, sistem pendidikan dan pengajaran serta

banyak segi yang menunjukkan perbedaan dengan pesantren salaf.

KH Imam Zarkasyi merupakan salah satu tokoh pembaharu pendidikan

Islam khususnya pembaharu institusi pesantren. Gontor telah menggunakan

sistem modern di bawah kepemimpinan Imam Zarkasyi tetapi tidak

meninggalkan karakter tradisional yang telah menjadi ciri khas pesantren.

Kehadirannya dalam kongres yang terjadi di Surabaya yang

memerlukan penerjemah yang pintar dalam dua bahasa sekaligus yaitu Arab

6 Yasmadi, Modernisasi Pesantren, (Ciputat: 2005), hal: 116
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dan Inggris, membuatnya berfikir bahwasannya institusi pendidikan tidak ada

yang menguasai dua bahasa tersebut. Maka, bersama kedua saudaranya

merangkum dan membuat suatu institusi yang di dalamnya terdapat

pengajaran dana pendidikan yang akan menjadi khazanah dalam dunia

pendidikan.

Melihat kelemahan pendidikan di pesantren, KH Imam Zarkasyi

berusaha memperbaharui sistem pendidikan pesantren salah satunya dalam

bidang kurikulum pesantren tradisional yang hanya mengajarkan pengetahuan

agama, sehingga lulusannya tidak dapat memasuki lapangan pekerjaan yang

persyaratannya harus memiliki persyaratan pengetahuan umum, penguasaan

teknologi dan ketrampilan.

Disiplin dan tetap istiqomah dalam memperbarui tidak hanya dalam

aspek kurikulum tetapi sistem pendidikan Islam yang kemudian diterapkan

dalam pondok Gontor telah membuahkan hasil bahwasannya ide dan

pemikiran KH Imam Zarkasyi tidak hanya berhasil memimpin pesantren

Gontor tetapi mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam dunia pendidikan

pesantren khususnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas

dalam penulisan ini adalah mengetahui bagaimana pemikiran pendidikan

Imam Zarkasyi pada tahun 1936-1985 dalam pembaruan kurikulum

pesantren?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pemikiran pendidikan KH

Imam Zarkasyi pada tahun 1936-1985 dalam pembaruan kurikulum pesantren

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi:

1. Bagi peneliti sendiri untuk mengetahui lebih jauh tentang pemikiran

pendidikan KH Imam Zarkasyi dalam pembaruan pesatren terutama dalam

bidang kurikulum

2. Bagi lembaga untuk menambah pengetahuan dan menjadikan kaca

perbandingan bagi pondok pesantren lainnya agar dapat lebih maju dalam

pembaruan pesantren.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dengan perincian

sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

skripsi.
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Bab II: Tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dipaparkan tentang

sejarah pesantren, pengertian pesantren, elemen-elemen pesantren, tujuan

pendidikan pesantren, metode-metode yang diajarkan di pesantren, klasifikasi

pesantren dan yang berhubungan tentang pesantren serta membahas tentang

konsep pembaruan pesantren secara rinci dan tentang aspek kurikulum secara

umum, pengembangnnya dan tentang kurikulum pesantren serta akan

membahas tenyang biografi KH Imam Zarkasyi yang mencakupi riwayat

hidup, pendidikan yang pernah di tempuh, karir dan karya-karya yang telah

dilakukan oleh KH Imam Zarkasyi dalam hidupnya

Bab III: Metode Penelitian yang mencakupi pendekatan penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

Bab IV: Pembahasan tentang hasil penelitian yang meliputi pengkajian

dan analisis data serta diskusi terhadap hasil penelitian atau dialog pesantren.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan yang diambil dari pembahasan Bab

IV dan saran yang berkaitan dengan materi pendidikan.


