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 BAB I  

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Gerakan Islam dengan berbagai ragamnya, lahir dan tumbuh subur di 

Indonesia seiring dengan kebangkitan islam di berbagai belahan dunia setelah 

hilangnya khilafah Islamiyah  beberapa qurun waktu yang silam,  baik yang 

sifatnya penerus gerakan-gerakan yang telah ada,ataupun gerakan-gerakan yag 

memang benar-benar muncul baru. 

 Muhammadiyah ataupun Nahdotul Ulama’ma’,yang merupakan  gerakan 

islam modern Indonesia yang terbesar selama ini,akan disusul gerakan- gerakan 

yang lain yang tidak kalah pengaruhnya,akan tetapi dengan cara perlahan-lahan 

dan merasuk di masyarakat,baik melalui bidang politik atau sosil dan 

kemasyarakatan.  

 Di antara gerakan Islam moderen tersebut adalah gerakan yang 

mengibarkan bendera mereka dengan nama Salafi . Diantara Salah satu kejadian 

yang mengejutkan dan menjadi perhatian adalah kemunculan laskar jihad 

ahlussunnah wal jama’ah yang di pelopori oleh al-Ustadh Ja’far Umar Thalib 

pada saat terjadinya konflik horizontal baik yang terjadi di Ambon atau yang 

terjadi di Poso pada tahun 2000 M. 

 Pada era masuknya faham ini ke Indonesia belum menimbulkan masalah 

sosial,terutama pendidikan di masyarakat, tapi di akhir-akhir ini terjadilah 

fenomena  pendidikan  yang luarbiasa  yaitu banyaknya anak-anak muda 

salafiyyin tamatan pondok pesantren yang tidak melanjutkan sekolah krena tidak 

memiliki ijazah yang di akui untuk melanjutkan studinya dan jika akan bekerja 
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tidak punya skil yang memadai, banyak instansi yang mempersyaratkan ijazah 

ketika mengajukan lamaran kerja, akhirnya dari masalah pendidikan formal inilah 

terjadi pro dan kontra di kalangan pengelola pendidikan pondok pesantren salafi 

sehingga terjadilah perselisihan dan perpecahan di antara mereka,satu pihak 

menolak keras kurikulum pendidikan formal dan ijazah formal, dengan anggapan  

adanya penyimpangan penyimpangan syariat pada subtansi kurikulum pendidikan 

formal, di pihak lain menerimanya karena untuk tujuan legalitas ijazah demi 

kelanjutan jenjang pendidikan berikutnya, dan ada pihak ketiga yaitu yang 

berusaha untuk mendapatkan ijazah formal akan tetapi tidak menggunakan 

kurikulum formal yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan non formal 

berjenjang.    

Fenomena perpecahan dan perselisihan di kalangan salafiyiin telah    

berulang kali diusahakan untuk damai (Islah) dengan menghadirkan para ulama 

dari timur tengah tapi tidak membuahkan hasil, terutama bagi pihak yang menolak 

kurikulum pendidikan formal tetap tidak membolehkan. 

                Dengan ini peneliti akan mengadakan penelitian tentan sejarah dan 

prinsip-prisip penting faham ini, dan pandangan mereke terhadap pendidikan 

agama Islam formal di pondok pesantren Salafi, sekaligus membuat catatan 

penting  yang bermanfaat untuk gerakan ini dan juga bagi pengelola pendidikan di 

pondok pesantren dan dari pihak pemerintah yang membuat dan menetapkan 

kurikulum pendidikan keagamaan Islam formal. 

Aktor pendidikan selama ini seolah hanya diarahkan pada kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek), dan menjadi beban berat jika pengajaran hanya  

diarahkan pada penguasaan teknolgi dan pengetahuan, sedangkan dalam 
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pandangan perspektif postmodernisme, masyarakat modernlah yang mengalami 

degradasi akhlak, krisis moral, krisis sosial danlain-lainya.yang senantiasa 

mengedepankan rasio manusia sebagi tolok ukur suatu kebenaran dan ini 

merupakan fakta teleh menimpa masyarakat modern yang merupakan persoalan 

yang berat yang perlu di waspadai, sehinggapula tidak ada harapan untuk 

menyelesaikan berbagai  problem yang ada pada masyarakat modern dengan 

hanya mengandalkan rasio manusia (ansich) atau rasionalitas terlebih ketika 

pendidikan hanya diarahkan kepadanya,padahal tujuan di selenggarakanya 

pendidikan adalah sebagai alat untuk memanusiakan manusia. (Mulyasa, 2003). 

                  Jadi untuk membentuk manusia yang seutuhnya bermartabat tinggi 

perlunya integratif antara rasionalis dan spiritualis tidak hanya rasionalis 

semata,maka dalam konsep pendidikan nasional pendidikan di arahkan pada tiga 

kemampuan dasar yaitu kongnitif,afektif dan psikomotorik (Suparno,2001) 

                 Postmodernisme mengkritisi situasi masyarakat modern yang 

mengarahkan arah pendidikanya pada satu aspek saja tanpa menghiraukan 

keseluruhan aspek-aspek yang dimliki manusia, dan juga memberi berbagai 

alternative dalam proses menjalankan pendidikan sehingga munculah tema-tema 

penting seperti pluralisme,desentralisasi,dekontruksi,relativisme dll 

.( Santoso, Listiyono, 2003). 

                Sehingga dengan tema-tema inilah adanya paradigma pendidikan yang 

masyarakat dan pemerintah bisa menjalankanya.dan dengan ini juga munculnya 

faham liberalisme (kebebasan) dan revivalisme (kembali ke asal) dalam islam 

kemurnian ajaran Islam (tasfiyah), dalam perkembanganya tidak lepas  dari pada 

pendidikan (tarbiyah) untuk bisa membentuk generasi yang mampu 



4 
 

 

mengaplikasikan ajaran yang murni tersebut. tasfiyah dan tarbiyah inilah yang 

menjadi asas perjuangan gerakan kaum salafi (Al-Halabi,1994) 

               Dari landasan tasfiyah dan prinsip-prinsipnya terjadilah ketidak cocokan 

dalam pendidikan, gerakan salafi menolak ilmu filsafat, ilmu kalam,dan segala 

bentuk peribadatan yang tanpa ada contoh dari nabi dan para sahabatnya, aqidah 

yang tidak sesuai dengan aqidah salaf (tiga generasi awal). Karena ketidak 

cocokan itulah banyak pondok pesantren yang berfaham revivalisme (salafi) 

menolak pendidikan agama Islam formal (MI, MTs, MA, IAIN, STAIN),Dari 

penolakan itulah akhirnya tidak mendapatkan legitimasi dari pemerintah dan 

ijazah yang di akui.  

Beranjak dari fenomena ini peneliti ingin mengadakan penelitian ilmiah 

secara mendalam terhadap tokoh-tokoh di pondok-pondok pesantren yang 

notabenya berfaham revivalisme (salafi), yang mengelola pendidikan formal, non 

formal berjenjang,dan non formal tidak berjenjang. Untuk pendidikan formal 

kami memilih pondok pesantren al-Madinah Boyolali. Untuk pendidikan non 

formal berjenjang kami memilih pondok pesantren Imam Bukhori Surakarta, 

Untuk pendidikan non formal tidak berjenjang kami memilih pondok pesantren 

Ihya’ussunah Yogyakarta. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari fenomena yang ada pada latar belakang masalah di atas, 

maka rumusan masalahnya adalah:   

1. Bagaimana pandangan pimpinan para tokoh, Ustadh dan walisantri di pondok 

pesantren al-Madinah Boyolali, Imam Bukhori Surakarta dan Ihya’ussunnah 
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Yogyakarta.  terhadap subtansi kurikulum pendidikan keagamaan Islam 

formal  

2. Bagaimana konstruksi kurikulum Pendidikan keagamaan Islam di pondok 

pesantren al-Madinah Boyolali, Imam Bukhori Surakarta dan Ihya’ussunnah 

Yogyakarta ?  

Dari rumusan masalah di atas penelitian  diharapkan dapat mengungkapkan 

sedalam dalamnya dan bisa  menjawab masalah-masalah tersebut. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan 

sebagaimana yang telah ada pada rumusan-rumusan masalah yang tersebut di atas. 

Adapun tujuan khusus  adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan secara mendalam pandangan para tokoh, Ustadh dan 

walisantri terhadap subtansi kurikulum pendidikan keagamaan Islam di 

pondok pesantren al-Madinah Boyolali, Imam Bukhori Surakarta dan 

Ihya’ussunnah Yogyakarta.   

2. Untuk mendeskripsikan secara mendalam substansi pendidikan agama Islam 

di pondok pesantren al-Madinah Boyolali, Imam Bukhori Surakarta dan 

Ihya’ussunnah Yogyakarta.   

 
D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Secara Teoritis.  

1) Penelitian ini memberikan manfaat berupa konstruksi pemikiran Salafi 

tentang substansi kurikulum pendidikan keagamaan Islam yang diterapkan 

oleh pemerintah ( Kemenag). 
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2) Penelitian ini memberikan manfaat berupa konstruksi substansi kurikulum 

pendidikan keagamaan  Islam yang diterapkan di pondok pesantren Salafi.  

 

b. Kegunaan Secara Praktis 

Dengan ini mudah-mudahan dapat berguna bagi  masyarakat dan 

pemerintah untuk lebih memberikan wawasan yang obyektif dan faktual bagi 

pendidikan pondok pesantren, dan juga dapat memberikan berbagai masukan-

masukan yang bernilai bagi pelaksanaan pendidikan yang di implementasikan  

oleh lembaga pendidikan Islam. Mudah-mudahan juga dengan penelitian ini 

bermanfaat  bagi kalangan pesantren, dalam mengambil langkah inovatif untuk 

kemajuan pendidikan pesantren. Dan bisa memberikan sumbangan dan wawasan 

yang luas dalam khazanah keilmuan Pesantren. 

Berguna untuk memberikan sumbangan fikiran dan informasi kepada 

penyelenggara pendidikan pesantren dalam menghadapi perkembangan 

Pendidikan Indonesia. 

 
E. Definisi Istilah        

1. Pandangan  

             Dalam komus besar bahasa Indonesia makna pandangan adalah hasil 

perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dsb). Pandangan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah ide-ide, gagasan dan pemikiran  para tokoh, Ustadh 

dan walisantri di pondok pesantren yang diteliti. 

2. Kaum Salafi  

             Sedangkan kaum salafi yang dimaksud di sini adalah kaum yang 

mengikuti  Salafush Shalih. Salaf berasal dari bahasa Arab  سلف  secara literal 
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bermakna yang dulu atau yang sudah lewat. Dalam istilah ulama’ adalah orang-

orang terdahulu yang shalih, dari generasi sahabat dan orang-orang yang 

mengikuti mereka dengan baik, dari generasi tabi’in, tabi’ut tabi’in, dan para 

ulama’ Ahlus Sunnah Wal Jama’ah setelah mereka. Karena adanya varian-varian 

salafi yang akan kami uraikan nanti pada tempat pembahasanya, maka yang kami 

maksud kaum salafi disni adalah kaum salafi A-Politik (salafi yang tidak ikut 

dalam kancah politik). 

 

3. Substansi Kurikulum  

Substansi Kurikulum adalah kandungan yang terdapat dalam kurikulum 

pendidikan keagamaan Islam formal yang disusun oleh Kementrian Agama 

Republik Indonesia yang diterapkan di MI, MTs,dan MA.sepeti materi 

aqidah,fiqih,bahasa arab,siroh,dll. 

4.  Pendidikan Keagamaan  

Pendidikan adalah suatu usaha terencana untuk mengembangkan potensi 

yang ada pada anak didik dan membentuk kepribadian yang mulia. 

Keagamaan merupakan kata sifat dari “agama”. Sehingga keagamaan 

berarti memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.Untuk membedakan 

antara pendidikan keagamaan dan pendidikan agama sebagaimana tercantum 

dalam (Permen RI No. 55 Th, 2007) berkenaan dengan agama dan keagamaan 

tersebut pada Bab I  Ketentuan Umum pasal 1, dijelaskan bahwa: 

1. Pendidikan agama adalah suatu pengajaran yang mentrasfer pengetahuan 

kepada anak didik dan pembentukan sikap,dan akhlak yang mulia, dan 

pembekalan skil terhadap peserta didik dalam menjalankan ajaran 

agamanya, yang di lakukan minimal melalui mata pelajaran atau kuliah di 
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setiap jalur, tingkat, kesetaraan dalam pendidikan.( Permen,RI No. 55 

,Jakarta Th 2007 ) 

2. Sedangkan Pendidikan keagamaan ialah suatu proses pendidikan yang akan 

mempersiapkan anak  didik untuk bisa melaksanakan peranan yangdi inginkan 

dalam penguasaan ilmu pengetahuan hal ajaran agamanya  atau menjadi mahir 

dalam ilmu agama serta pengamalkan nilai-nilai agamanya. (Permen,RI 

No.55, Jakarta Th 2007 ) 

 
4. Pondok pesantren  

Pondok berasal dari bahasa arab (funduk) hotel atau tempat menginap 

sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang artinya murid,orang yang 

belajar mendalami sesuatu kepada seseorang sehingga pesantren adalah tempat 

tinggal santri (asrama) santri di mana santri-santri pada belajar dan mengaji , 

Sedangkan secara istilah pondok pesantren ialah salah satu lembaga pendidikan 

Islam, yang disitu terjadi proses pengusaan ilmu agama secara mendalam dan 

pembentukan ahklak yang mulia dengan sistim diasramakan,sekaligus 

mempraktekan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan keseharianya yang kelak 

akan menjadi pedoman dalam hidupnya. 

Adapun yang kami maksud pondok pesantren dalam penelitian ini adalah 

pondok pesantren yang bermanhaj salaf (al-Madinah Boyolali, Imam Bukhori 

Surakarta, Ihya’ussunnah Yogakarta ).   


