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 BAB VI   

 PENUTUP    

A. Kesimpulan 

Dari paparan dan penyajian yang teleh penulis sampaikan dalam bab-bab 

sebelumnya dengan melelui pencarian data,pemaparan,reduksi, dan analisis data 

yang memfokuskanmasalah dalam penelitian ini,maka pada kesimpulan ini 

sebagai jawaban dalam rumusan masalah penelitian secara ringkas kami 

diskripsikan sebagai berikut: 

Pertama, Kaum Salafi dalam mensikapi substansi kurikulum Pendidikan 

Keagamaan Islam yang di tetapkan oleh kemenag (Pemerintah) sepakat adanya 

beberapa materi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Salaf. Di antaranya 

adalah: diajarkannya Ilmu Kalam(Mantiq atau Filsafat),Aqidah As‟ariyah(Nama 

dan sifat-sifat Alloh), dan gambar-gambar makhluk hidup yang ada di dalam 

buku-buku (modul),fanatisme terhadap salah satu madzhab fiqhiyah,Adapun 

masalah Fiqhiyah meskipun terdapat perbedaan mereka memaklumi karena 

perbedaan Fiqhiyah bukan masalah Ushul, tetapi dianggapnya masalah Furu’yang 

juga telah terjadi pada jaman generasi awal. 

Kedua, dalam mensikapi Kurikulum pendidikan formal yang ditetapkan 

oleh Kemenag, kaum salafi terbagi menjadi 3 varian: 

a) Salafi yang setuju dan melaksanakan pendidikan formal dan berusaha 

semampu mungkin untuk menghindari substansi-substansiyang 

berseberanganatau meminimalisir atau dianggapnya sebagai 
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keterpaksaan.seperti ilmu kalam menurut mereka hanyalah pengenalan 

terhadap ilmu kalam atau dikatakan juga pelajaran perbandingan madzahib 

dalam Islam, sebagaimana nampak dalam modul Aqidah kelas X dan XII MA, 

Mereka melaksanakan pendidikan formal adalah salah satu bentuk kepatuhan  

kepada Wulatul Umur (penguasa) yang mana ini merupakan salah satu prinsip 

Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tuntutan masyarakat akan pentingnya/perlunya 

ijazah demi menempuh jenjang pendidikan berikutnya, atau sebagai 

sersydmencari suatu pekerjaan.Hal ini yang diterpkan oleh Pondok Pesantren 

al Madinah Surakarta dan yang semisalnya di Indonesia. 

b) Salafiyang berpandangan menenolak kurikulum Pendidikan Keagamaan Islam 

yang ditetapkan oleh Kemenag, dengan alasan adanya materi yang 

bertentangan dengan manhaj salaf, seperti ilmu Kalam dan filsafat,Aqidah 

As‟ariyah. Kurang relevannya kurikulum Pendidikan Keagamaan Islamdengan 

perkembangan anak, padatnya materi-materi yang dianggap kurang perlu. 

Adapun masalah ijazah bisa ditempuh dengan jalur lain dengan mu‟adalah 

atau ikut serta Program Wajar Dikdas 9 tahun dan MU (Madrasah Ulya) atau 

ikut kejar Paket A, B dan C yang dikelola oleh Diknas. Sebagai misal adalah 

Pondok Imam Bukhari Surakarta, an-Najiyah Boyolali dan lain lain. 

c) Salafi yang berpandangan menolak kurikulum Pendidikan Keagamaan Islam 

dan tidak perlunya ijazah. Menurut mereka segala sesuatu yang berkaitan 

dengan agama harus sesuai dengan apa yang ada pada generasi Salaf, 

termasuk sistem pendidikan dan cara berdakwah. Mereka beralasan perkataan 

Imam Malik  



292 
 

 
 

 ييصلحهذه�������بها��ىن�

“Tidak akan baik umat ini kecuali dengan apa yang telah 
memperbaiki generasi awal.” 

 
Danmereka juga beranggapan bahwa dalam kurikulum PAI adanya 

substansi yang bertentangan dengan syariat, sehingga ijazah yang 

mernurut mereka adalah perkara yang mubah menjadi haram karena untuk 

mendapatkannya harus berseberangan dengan syariat. Sebagai missal 

adalah Pondok Ihyaussunah Yogyakarta. 

Ketiga, sebagai jawaban pada rumusan masalah yang kedua yaitu 

bagaimana konstruksi pendidikan keagamaan Islam pondok pesantren ketika 

menolaksebagian kurikulum pendidikan formal,atau menolak secara keseluruhan 

adalah sebagai berikut: 

1. Al-Madinah Boyolali. 

a. Untuk SD al-Madinah Surakarta menerapkan Kurikulum terpadu antara 

kurikulum Diknas dan Program pemondokan (Kurikulum KSA) yang 

diharapkan mampu menjadikan pendidikan lebih kondusif, sehingga akan 

membentuk generasi muda yang tangguh, cerdas, berakhlak mulia, dan 

beraqidah shohihah sesuai dengan pemahaman salaful Ummah. Dengan 

program Unggulan: Tahfidzul Qur‟an dan Hafalan Hadits. 

b. SMP IT Almadinah.Menggunakan Kurikulum Terpadu, perpaduan 

kurikulum Diknas dengan kurikulum Kerajaan Arab Saudi. Metode 

pendidikan yang mengoptimalkan kecerdasan intelektual (IQ), Kecerdasan 

Emosional (EQ) Kecerdasan Spiritual (SQ), sesuai dengan pemahaman 
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salafil ummah, dengan Program Unggulan: Tersedianya ruang kelas yang 

dilengkapi dengan LCD, serba berpisah antara kelas putra dan putri), 

Menargetkan anak untuk aktif berbahasa Arab, lisan maupun tulisan, 

Menargetkan hafalan 10 juz al-Qur‟an dan 100 hadits, Memahami ilmu 

syar‟i sebagai bekal dakwah, Berlokasi di daerah yang kondusif, nyaman, 

tenang, dan bebas polusi, Dibekali pemahamanagama yangbenar, 

ketrampilan computer (putra) dan menjahit (putri) untuk membekali 

lulusan yang siap untuk menghadapi tantangan hidup.  Prestasi yang 

dicapai antara lain: Peringkat 1 UN SMP Swasta se-Kabupaten Boyolali 

tahun 2010, Peringkat 7 UN SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Boyolali 

tahun 2013, Peringkat 1 UN SMP Swasta se-Kabupaten Boyolali tahun 

2013, Peringkat 1 UN SMP Swasta se-Kabupaten Boyolali tahun 2014, 

Hampir setiap tahun menghasilkan beberapa lulusan yang hafidzoh. 

c. Madrasah Aliyah (MA) al-Madinah Menggunakan Kurikulum Terpadu, 

perpaduan kurikulum Kemenag dengan kurikulum Kerajaan Arab Saudi 

dengan didukung oleh para ustadz yang selalu berkomitmen di jalan para 

Salafus Shalih dan ahli dalam bidangnya. Prestasi yang pernah dicapai 

MA Al Madinah antara lain:Juara hafalan Hadits se-Asean Pasifik tahun 

2011, 2012 dan 2014, Peringkat 1 UN MA Program Keagamaan se-

Kabupaten Boyolali tahun 2011-2015, Peringkat 2 UN MA Program 

Keagamaan se-Propinsi Jawa Tengah  tahun 2011, Banyak alumni MA yang 

melanjuntukan ke jenjang lebih tinggi seperti LIPIA Jakarta (15 orang) dan 

Universitas Islam Al Madinah di Saudi Arabia (4 orang). 
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2. Pondok Pesantren Imam Bukhori Surakarta 

Pondok Pesantren Imam Bukhori Surakarta adalah salah satu ondok 

yang menolak Kurikulum Pendidikan Keagamaan Formal sehingga 

konstruksi kurikulum pendidikan keagamaannya adalah mengadopsi dari 

kurikulum KSA dan telah mendapatkan Mu‟adalah dari Universitas Islam 

Madinah. Adapun jenjang  pendidikan yang dikelola antara lain: 

a. Madrasah Ibtidaiyah (Setingkat SD)  

Ibtidaiyah Tahfidzul Qur‟an (MI-Q) Jenjang pendidikan 6 tahun untuk 

banin sendiri dan untuk banat sendiri(terpisah), Target: Hafal al-Qur‟an 30 juz, 

Hafal Hadits Arba‟in Nawawi.Program Ibtidaiyyah, Target Hafalan hadits-hadits 

ahkam dan pilihan. Memahami dan menguasai pelajaran ilmu-ilmu syar‟i tingkat 

menengah yang meliputi: Aqidah, Tafsir, Hadits, Fiqih, dan lain-lain, memahami 

dan menguasai bahasa arab tingkat menengah baik lisan, tulisan, maupun 

baca;Untuk mendapatkan Ijazah dengan menempuh jalur melalui Program 

Pendidikan Kesetaraan   Paket (A),di samping mengeluarkan ijazah khusus 

pesantren. 

b. Program Mutawasithah (Setingkat SLTP)  

Target yang harus di capai: hafalan al-Qur‟an 30 Juz, Hafalan hadits-

hadits ahkam dan pilihan,Memahami dan menguasai pelajaran ilmu-ilmu 

syar‟i tingkat menengah yang meliputi: Aqidah, Tafsir, Hadits, Fiqih, dan lain-

lain, Memahami dan menguasai bahasa arab tingkat menengah baik lisan, 

tulisan, maupun baca; lisan: Mampu berkomunikasi dan memahami 

pembicaraan orang lain termasuk ceramah. Tulisan: Mampu menulis dengan 
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kaidah yang benar dengan kecepatan sedangBaca: Mampu membaca kitab, 

media-media berbahasa Arab dengan kaidah yang benar. 

Menguasai doa dan praktek ibadah dengan benar, Mengerti beberapa 

mata pelajaran umum penunjang seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

Matematika, IPA, dan IPS. 

Program Mutawasitah untuk mendapatkan Ijazah dengan menempuh 

jalurmelalui Program Pendidikan Kesetaraan (Paket B)di samping 

mengeluarkan ijazah khusus pesantren,yang setara dengan SLTP/MTs. 

c. Program Lanjutan dari Tsanawiyah (setingkat SMU) 

Adalah program lanjutan dari program Mutawasithoh (3 tahun). 

Program ini kurikulumnya mengikuti kurikulum Universitas Islam Madinah 

(UIM),KSA. dan program ini telah mendapat mu‟adalah dari UIM, sehingga 

dari alumni-alumninya dapat melanjutkan studinya ke UIM dengan catatan 

hasil nilai akhir mencapai target yang telah ditentukan, sebagaimana pada 

tahun ajaran 2017 dari Pondok Pesantren Imam Bukhori lah yang terbanyak 

diterima di UIM dari seluruh Ma‟had yang ada di Indonesia. 

3. Pondok Pesantren Ihya’us Sunnah Yogyakarta 

Secara umum pondok pesantren Ihya‟us Sunnah dan yang semisalnya 

(yang menolak Kurikulum pendidikan formal) dari kalangan salafi dalam 

melaksanakan pendidikan pondok pesantren adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan Usia Dini (PAUD)  

Dari umur 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun, atau ada yang 

mengistilahkan Pratahfidz atau TAUD (Tahfidz Usia Dini). 
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Materi:Membaca dan menulis (huruf latin atau arab), Hafalan surat-surat 

pendek dari al-Qur‟an. Do‟a-do‟a harian,Aqidah (pengenalan Alloh 

s.w.t).Pengenalan rukun Islam, dan rukun Iman, berhitung dasar, Akhlak. 

Waktu: Alokasi waktu belajar untuk tingkatan usia dini dari jam 08.00 sampai 

dengan 11.00. 

 
b. TKIT (Taman Kanak Kanak Islam Terpadu) 

Dari usia 4 tahun hingga 6 tahun. 

Waktu: Waktu belajar dari jam 07.30 hingga jam 16.00 (Fullday School). 

Materi:Membaca dan menulis (huruf laten atau arab) dengan target lancar 

membaca dan menulis, Hafalan al-Qur‟an 1 juz (juz 30), Memahami rukun 

Islam, Memahami rukun iman, Akhlak, Berhitung, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Arab dasar, Siroh nabawiyah, Do‟a-do‟a harian, Tahfidzul-Qur‟an lil-Baniin 

atau lil-Banaat. Dalam pembelajaran, dilakukan terpisah antara anak laki-laki 

dan perempuan: Terjadi perselisisihan di kalangan kaum salafi memondokan 

anak-anak di bawah umur 10 tahun, sebagian besar tidak membolehkan, 

memondokkan anak-anak mereka dibawah umur 10 tahun, sehingga waktu 

belajar dari jam 07:30 sampai dengan 16:00 (fullday school) dan di malam 

harinya ditangani oleh orang tuanya masing-masing yang demikian 

berlangsung sampai anak berumur 10 tahun. Setelah umur 10 tahun baru 

diasramakan secara total. Adapun yng membolehkan memondokkan anak di 

bawah umur 10 tahun maka setelah lulus dari TK langsung diasramakan 

(dipondokkan) hngga selesai mengkhatamkan 30 juz. Materi:Terdiri dua 

materi, yaitu materi pokok dan Materi tambahan. Adapun materi pokok adalah 
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penghafalan al-Qur‟an 30 juz. Materi tambahan terdiri dari: 1) Aqidah 

(Lum‟atul I‟tiqod), Hadits (Arbain Nawawi dan Umdatul Ahkam), Bahasa 

Arab, Siroh Nabawiyah, Manhaj (Firqotun Najiyah), Bahasa Indonesia. 

Berhitung (Matematika dasar) 

 
c. Tadribud du’at (TD) dan Tarbiyatunnisa’ (TN) 

Adalah marhalah terakhir yang ada di pondok pesantren Ihyaus Sunah. 

TD adalah pengkaderan da‟i-da‟i salafi yang akan diterjunkan ke pelosok-

pelosok tanah air, dengan dibekali aqidah, fikih, dan bahasa Arab sebatas 

membaca kitab-kitab gundul. Adapun TN adalah pengkaderan ustazah-ustazah 

yang akan diterjunkan di Madrasah-madrasah untuk mendidik anak-anak 

PAUD dan TK. 

 
B. Temuan DanImplikasi Teoritik 

Fokus penelitian ini adalah di bidang pendidikan,terutama pedidikan yang 

diemplementasikan oleh pengelola pondok pesantren salaf yang meiliki 

karakteristik tersendiri,bagaimana pandangan mereka dengan karakteristik 

tersebut bila dihadapkan dengan kurikulum pendidikan keagamaan Islam 

formal,..? Secara teoritis penelitian ini memperoleh beberapa temuan sesuai focus 

dan subtansi masalah yang diankat: 

1. Temuan Pertama: masuknya gerakan salafi ke Indonesia  

a. Periode Pertama, Gerakan Kaum Padri Minangkabau, Sumatera barat, pada 

penghujung abad ke-18 M.S 
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b. Periode Kedua, Kedatangan Syeh Ahmad Surkati al-Sudani, dengan 

Jam‟iyah al-Islah wal-Irsyad al-Islamiyah pada tahun 1911 M. 

c. Periode Ketiga, AL-Ustadz Ja‟far Umar Thalib,dkk dengan Laskar Jihadnya 

Ahlus-Sunnah wal-Jama‟h yang di deklarasikan pada tanggal 30 Januari 

tahun2000 M. 

2. Temuan Kedua,di tinjau dari pelaksanaan pendidikan dan da‟wah salafi 

terbagi menjadi tiga varian: 

a. Salafi-salaf, yaitu salafi yang dalam manhajnya senantiasa bersikap 

tauqifiyah (berhenti pada dalil) dalam segala sesuatunya seperti dalam 

melaksanakan pendidikan,da‟wah dan lain lain, termasuk wasaailnya harus 

sesuai dengan contoh sehingga yayasanpun tidak boleh karena tidak ada 

contohnya. 

b. Salafi-kholaf(salafi Moderen),yaitu salafi yang manhaj dalam pendidikan 

dan cara berda‟wah tidak memperhatikan wasaail, akan tetapi yang di 

perhatikan adalah maqosidus-asyari‟ah meskipun wasaailnya bersebrangan 

c. Salafi-Wustho(Salafi yang tengah), yaitu salafi yang berqoidahkan al-

akhodu biljadiid manga muhafadhotil qodiimul aslah,mengambil hal-hal 

yang baru dengan tetap menjaga yang lama yang baik. 

3. Temuan ketiga 

Pandangan kaum salafi terhadap Kurikulum Pendidikan Keagamaan Formal 

yang ditetapkan oleh Pemerintah (Kemenag) kaum salafi sepakat adanya 

substansi kuriukulum yang berseberangan dengan prinsip-prinsp Salafi 
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diantaranya adalah: Ilmu Kalam, Aqidah Asy‟ariyah, Fanatik terhadap satu 

madzhab fiqhiyah dan modul-modul yang bergambar makhluk hidup. 

4. Temuan Keempat 

Perpecahan yang terjad di kalangan salafi disebabkan oleh kelomok salafi 

yang menjalankan pendidikan formal yang di dalmnya ada bbr hal yang 

menyelisihi syariat, sedang pihak lain menolaknya. Dan kelompok yang 

menolak akirnya memberi tahdzir(pemboikotan)terhadap kelompok yang 

menerima sampai-sampai terjadi tidak bolehnya memberi salam, berbicara dan 

berinteraksi di kalangan mereka. Kelompok yang menghajr (memboikot) ini 

beralasan bahwa mereka melaksanakan adalah termasuk mubtadi’ 

(melaksanakan kebid‟ahan) yaitu dengan mengajarkan lmu kalam, aqidah 

asy‟ariyah, sifat 20 bagi Allah, dan gambar-gambar yang bernyawa.  

Dalam hal ini mereka telah berusaha untuk islah (damai) dengan 

menghadirkan para Masayih yang berada di arab Saudi ataupun Yaman. 

Seperti Syaikh Dr. Abdullah Bukhori, Dr. Ubaid al-Jabiri, dan Syaikh Utsman 

as-Salimi dan lain lain. Ternyata tidak membawa hasil, sehingga sampai hari 

ini msih terjadi konflik di antara mereka.   

5. Temuan Kelima 

Dengan penelitian ini penulis menjumpai masih eksisnya system pendidikan 

Pondok Pesantren tradisional (non formal) di kalangan salafi yang menolak 

kurikulum Pendidikan Keagaman Islam formal yang jumlah nya sekarang ini 

mencapai hamper 300 Pondok Pesantren. di seluruh nusantara. Dengan ini 

berarti tidak berlakunya teori Stern Bink yang mengatakan bahwa dengan 
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datangnya system pendidikan modern akan hilangnya system pendidikan 

tradisional. 

 
C. Implikasi Teoritik: 

Landasan utama yang terpenting mengenai implikasi pendidikan kaum salafi 

adalah: Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam,dengan 

pemahaman tiga generasi yang pertamasebagai landasan dan sumber ilmu,dengan 

keyakinan bahwa keduanya  maksum dari segala kesalahan dan kekurangan. 

              Dengan katalain kaum salafi memiliki pemikiran dalam pendidikan 

sebagai berikut: 

(1)Pemikiran pendidikannya senantiasa bersumber kepada nilai-nilai yang 

diyakini memiliki kebenaran abadi yakni Al-Qur‟an dan As- sunnah.  

(2)Pemikiran pendidikannya termasuk konservatif karena berorientasi pada masa 

lalu yakni amalan para Salaf al- Salih yang diyakini memiliki kepastian dari pada 

gagasan serta praktik pendidikan masa kini yang bersifat spekulatif. Pemikiran 

pendidikan yang dikembangkan adalah untuk menjawab persoalan pendidikan 

dewasa ini dengan ukuran-ukuran dan konteks Salaf. Proses pendidikannya 

merupakan penanaman nilai-nilai lama yang turun-temurun dari generasi lalu 

untuk membangun kepribadian (kepribadian muslim sesuai aqidah dan manhaj 

salaf). 

(3)Pemikirannya bersifat tekstualis yakni pemahaman terhadap ayat dengan ayat 

lain, ayat dengan Hadith, Hadith dengan Hadith dan kurang adaanya kolaborasi. 

Pondok pesantren salafi memiliki visi dan misi yang sama dalam pendidikan 

bahwa pendidikan hakikatnya adalah usaha pembentukan pribadi muslim yang 
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beraqidah Islam yang bersumber pada Al-Qur‟an dan Sunnah dengan mengikuti 

amalan generasi salaf. Dan misi pendidikan adalah penanaman keyakinan bahwa 

Al-Qur‟an dan Sunnah adalah kebenaran yang mutlak, berlaku sepanjang zaman. 

Tasfiyah dan Tarbiyah merupakan asas perjuangan kaum salafi  

sebagaimana di nyatakan oleh syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani r,a, bahwa 

pemurnian agama dan pendidikan agama diatas agama yang murni merupaan dua 

dasar yang tidak boleh tidak. 

Tujuan pendidikan Kaum Salafi adalah ketaqwaan kepada Allah SWT 

,Yaitu membentuk kepribadian yang tunduk nad patuh kepada semua perintah-

perintah Allah SWT dan menjahui segala laranganya, 

Dikatakan berdosa karena metodologi atau cara pemahamannya yang 

salah, meskipun secara kebetulan hasilnya mencocoki kebenaran. Namun tidak 

berarti Islam datang untuk mengkarantinakan akal, akan tetapi meletakkan akal 

pada tempatnya sehingga dapat berfungsi secara proporsional.Maka pantas jika 

para Ulama Salaf melarang kaum Muslimin mempelajari ilmu kalam karena dapat 

merusakkan akal dan agama seseorang. Di antaranya adalah Al-Imam As-Syaafi‟i 

rahimahullah, beliau menyatakan: 

“Sungguh seandainya salah seorang itu ditimpa dengan berbagai amalan 
yang dilarang oleh Allah selain dosa syirik, lebih baik baginya daripada ia 
mempelajari ilmu kalam.” (HR. Abu Nu‟aim al-Asfahaani).  

Mayoritas pondok pesantren Salafi menerima dan memanfaatkan realitas 

eksternal untuk memajukan pendidikan. Di antara mereka yang telah mengikuti 

program pendidikan dari pemerintah, namun mereka senantiasa menjaga diri dari 

berbagai hal yang dapat merusak aqidah Salafnya. Kurikulum didesain sendiri 
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dengan pengawasan ketat untuk menghindari unsur-unsur yang dapat merusak 

baik dalam hal sistem maupun isinya. Selain itu, penggunaan sarana modern 

seperti televisi dan teknologi multi media juga telah digunakan untuk menunjang 

pendidikan bagi santri dengan pengawasan ketat oleh para ustadznya.     

D. Saran dan Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian tentang pandangan kaum salafi terhadap substansi 

kurikulum pendidikan keagamaan Islam formal di Pondok Pesantren (Studi 

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

Ihya‟ussunah Yogyakarta), penulis menyampaikan beberapa saran dan 

rekomendasi, baik yang terkait dengan pengelola Pondok Pesantren, walisantri 

maupun pemerintahan (pembuat kurikulum) sebagai berikut: 

1. Saran bagi pengelola Pondok Pesantren, hendaklah mengambil langkah 

inovatif untuk kemajuan pendidikan dan hendaklah berwawasan luas dalam 

khasanah keilmuan pesantren dan mengangkat citra bimbingan keagamaan 

khususnya dalam dunia pendidikan pesantren dalam menghadapi era 

globalisasi.  Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan 

ijazah sesuai dengan tingkat dan usianya, baik melalui pendidikan formal, 

ataupun non formal demi kelangsungan pendidikan tingkat berikutnya, atau 

sebagai syarat untuk kerja yang sesuai dengan skill atau keahliannya, supaya 

anak didik tidak menyesal di kemudian hari. 

2. Untuk walisantri (salafiyyin) kami sarankan untuk menyekolahkan anak-

anaknya di lembaga-lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, baik di 

formal atau non formal atau muadalah. 
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Kami sarankan juga di masa mendatang dari putra-putra salafiyyin 

untuk bisa menduduki jabatan di pemerintahan (pembuat kurikulum) sehingga 

kurikulum yang ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam salafi 

tentunya kebijakan kurikulum tidak lepas dari pembuat kurikulum (the man 

behind curriculum) dan ini tidak akan berubah kecuali kalau ada niatan untuk 

berubah. Sebagaimana firman Allah: 

ه� �  م�ح� َّن ي� �يِّي �وا�م�اب� � � � � م�اب� �ى� الل�ه� �ي� �يِّي �   � َّن

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S. 
ar-Ra‟d: 11) 
  

3. Untuk pemerintah (pembuat kurikulum) hendaklah menghindari hal-hal yang 

menurut sebagian kelompok berseberangan dengan syari‟ah demi terciptanya 

kebersamaan dan kemaslahatan secara bersama dan tidak terjadi konflik dalam 

mengimplementasikan pendidikan dengan memilih substansi kurikulum yang 

disepakati bersama, dalam artian keluar dari masalah-masalah yang 

diselisihkan. 

 
 

 

E.Keterbatasan Studi 

1. Studi tentang Salafi sebagai sebuah gerakan puritan, juga amat menarik 

karena sumber-sumber yang menjadi bahan rujukan begitu banyak dan 

mudah diperoleh. Buku-buku dan jurnal hasil penelitian tentang salafi 
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begitu banyak untuk memperkaya studi pendahuluan bagi siapapun yang 

akan melakukan penelitian tentang tema tersebut. 

2. Mengkaji tentang gerakan-gerakan Islam, khususnya yang berlabel 

fundamentalis, memang tiada habisnya dan menjadi lahan penelitian yang 

amat menarik. Karena gerakan fundamentalis memiliki varian yang begitu 

beraneka ragam dan menantang. Sehingga untuk mencari pijakan masing-

masing pandangan dari berbagai varian itu menuntut varian metodologi.    

3. Menjadi problem bagi siapa pun yang akan melakukan penelitian tentang 

kaum fundamentalis-puritan apolitis ini ketika ingin memperoleh data 

primer secara langsung, karena tidak semua kaum salafi bersedia diajak 

melakukan depth-interview. Sifat salafi sulit berhubungan kecuali oleh 

kalangan link mereka sendiri yang sejalan dengan mereka. Ini sering juga 

disebut dengan sikap kefanatikan terhadap kelompok yang sejalan 

dengannya. Hal ini benar-benar menjadikan kesulitan bagi siapa pun untuk 

menggali informasi yang lebih dalam tentang pemikiran kaum salafi. 

Beruntung peneliti adalah salah satu staf pengajar dan anggota komunitas 

kaum salafi, sehingga dengan bantuan beberapa kawan pengajar di 

komunitas itu mudah melakukan penggalian data secara mudah.    

 


