
BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini

sebagai berikut :

1. Paham keagamaan pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas.

Secara umum paham keagamaan pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten

Banyumas sangat dipengaruhi oleh tiga faktor penting yakni keyakinan, latar belakang

keluarga dan latar belakang pendidikan. Ketiga faktor yang melekat dalam diri

pimpinan pesantren Salafy tersebut memiliki kaitan erat, kedekatan atau sejalan

dengan paham keagamaan Salafy telah menyebabkan mereka menganut paham

keagamaan salafy.

Dilihat dari orientasi gerakannya, mayoritas pimpinan pesantren Salafy di

Banyumas lebih condong kepada tipologi paham keagamaan purifikasi-semi

modernis. Artinya, paham keagamaannya berorientasi pada purifikasi namun tidak

benar-benar modernis. Salah satu indikatornya adalah mereka menerima dan

menggunakan bentuk modernisasi dengan ketat dan penuh kehati-hatian. Hanya

sebagian kecil pimpinan pesantren Salafy yang yang berorientasi pada tipologi

dakwah purifikasi murni sehingga berwatak ekslusif. Indikatornya adalah mereka

menolak pemanfaatan segala bentuk modernisasi yang dianggapnya berpotensi

merusak paham keagamaan Salafy.

Untuk mengembangkan dakwah Salafy, pimpinan pesantren Salafy membangun

jaringan kerja sama di antara pesantren Salafy. Jaringan kerja sama tersebut dapat

dipetakan menjadi dua kelompok yakni keja sama kelompok pesantren yang telah



mentahz}ir (mengklaim kelompok lain telah sesat dan keluar dari manhaj Salaf) dan

kelompok yang telah ditahz}ir (dianggap sesat oleh kelompok lain).

2. Implikasi paham keagamaan pimpinan pesantren Salafy terhadap

pengembangan pemikiran pendidikan.

Paham keagamaan pimpinan pesantren salafi memiliki dua implikasi penting

yakni implikasi terhadap pengembangan tipologi pemikiran pendidikan dan implikasi

terhadap pengembangan kurikulum. Paham keagamaan pimpinan pesantren Salafi

mayoritas berimplikasi pada upaya pengembangan tipologi pemikiran pendidikan

perenial-esensialis semi modernis. Indikatornya adalah pemikirannya yang

konservatif dan tekstualis, karena berorientasi pada masa lalu sesuai teks namun

dalam hal-hal tertentu mengikuti pola modernisasi meski dengan kaku dan penuh

kehati-hatian. Hanya sebagian kecil pimpinan pesantren Salafy yang benar-benar

mengembangkan pemikiran pendidikan perenial-esensialis murni karena menolak

penggunaan semua bentuk modernisasi yang dianggap berpotensi merusak paham

keagamaan Salafy.

Implikasi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan yang dikembangkan,

dalam hal ini terbagi menjadi dua kelompok. Bagi mayoritas pimpinan pesantren

Salafy yang mengikuti program wajib belajar sembilan tahun dan Ujian Nasional

melalui program Program Pesantren Salafiyyah (PPS) dari Kementerian Agama,

mereka mengembangkan kurikulum perpaduan Diniyyah (Keagamaan) dengan

kurikulum Umum atau nasional. Sedangkan pimpinan pesantren Salafy yang menolak

PPS mengembangkan kurikulum Diniyyah murni.

3. Makna tindakan pimpinan pesantren Salafy dalam merespon realitas eksternal.

Makna tindakan pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas    dalam

merespon realitas eksternal berupa program PPS dan pemanfaatan teknologi untuk



pendidikan dan dakwah terbagi menjadi dua macam tindakan yakni menerima dan

menolak. Namun demikian Pimpinan pesantren yang menerima jumlahnya lebih

besar dari pada yang menolak. Tentang makna di balik tindakan kedua kelompok

pimpinan pesantren Salafy dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Sesuai dengan sudut pandang teori sosial Weber dapat ditarik kesimpulan bahwa

tindakan Pimpinan pesantren Salafy yang akomodatif terhadap realitas eksternal

tersebut adalah termasuk tipe tindakan yang berorientasi pada tujuan atau

penggunaan rasionalitas instrumental. Hal ini nampak dalam argumentasinya

yang menggunakan pertimbangan rasio dalam mengambil tidakannya untuk

mendapatkan nilai manfaat bagi pesantrennya. Namun demikian sikap kehati-

hatian tetap sangat dijaga. Dari sudut pandang teori social action Weber , dapat

disimpulkan bahwa tindakan pimpinan pesantren yang akomodatif terhadap

realitas eksternal mengandung makna eksistensi diri dengan mengembangkan

sikap yang inklusif.

a. Apabila dilihat dari konteks motif tindakan sebagaimana teori sosial yang

dikemukan oleh Weber dapat dinyatakan bahwa tindakan Pimpinan pesantren

yang resisten terhadap realitas eksternal adalah termasuk tipe tindakan yang yang

berorientasi pada nilai atau penggunaan rasionalitas nilai.  Dari sudut pandang

teori social action, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pimpinan pesantren

yang resisten terhadap realitas eksternal mengandung makna eksistensi diri

dengan mengembangkan sikap yang inklusif.

B. Implikasi Teoritik

Paham keagamaan Salafy bersifat tetap, yaitu keyakinan kepada Al-Qur’an dan As-

Sunnah Rasulullah SAW melalui manhaj Salaf al- s}a>lih. Akan tetapi internalisasi

paham keagamaan Salafy di kalangan pimpinan pesantren Salafy mengalami dinamika



yang beragam, masing-masing memiliki kecenderungan pada tipologi tertentu. Mayoritas

pimpinan pesantren Salafy di Banyumas mempunyai kecenderungan dari tipologi

dakwah purifikasi murni menuju tipologi purifikasi- semi modernis. Demikian pula

dengan pengembangan pemikiran pendidikan sebagai implikasi dari paham keagamaan

Salafynya, mempunyai kecenderungan dari tipologi perenial-essensialis murni menuju

tipologi pereniaal esensialis-semi modernis. Indikatornya adalah mereka telah menerima

program wajib belajar sembilan tahun, Ujian Nasional dan meu menggunakan teknologi

meski dengan sangat ketat dengan prinsip kehati-hatian. Hanya faktor eksternal yang

dinilai tidak membahayakan paham keagamaannya yang diterima untuk kepentingan

pendidikan.

Berdasarkan temuan tersebut maka teori yang mengatakan bahwa paham keagamaan

Salafy adalah perenial-esensialis sebagaimana diajukan Muhaimin adalah tidak

sepenuhnya tepat. Temuan ini sekaligus memberikan gambaran bahwa karakteristik

pemikiran pendidikan Salafy mulai bergeser ke arah tipologi baru yakni Perenial-

esensialis semi modernis, bukan perenial esensialis kontekstual falsifikasi.

C. Proposisi

Penerapan paham keagamaan Salafy melalui pengembangan pemikiran pendidikan

senantiasa berhadapan dengan realitas sosial yang terus berubah. Pengembangan

pemikiran pendidikan yang oleh pimpinan pesantren Salafy pada ahirnya akan mengikuti

model yang yang dilakukan para pendahulunya seperti Muhammadiyah, Persis, Al-

Irsyad dan lainnya.

D. Rekomendasi

Mencermati hasil penelitian ini peneliti memberikan rekomendasi agar studi tentang

dinamika pesantren Salafy bisa dilanjutkan dengan memperdalam aspek dinamika



pengembangan pendidikan dalam aspek yang lebih luas. Hal ini penting karena

internalisasi paham keagamaan Salafy khususnya dalam bidang pendidikan terus

mengalami dinamika seiring dengan dinamika zaman.


