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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di 

Indonesia.1 Pesantren menjadi cikal bakal muncul dan berkembangnya 

pendidikan Islam saat ini.2 Banyak lembaga pendidikan konvensional yang 

dipengaruhi keberadaan pesantren. Misalnya madrasah, full day scchool, sekolah 

umum yang memiliki asrama, dan masih banyak model-model lembaga 

pendidikan formal-nonformal yang perkembanganya dipengaruhi pesanatren. 

Pesantren sampai sekarang tetap kokoh dengan segala tradisi yang 

melekat pada awal kelahiranya. Terus tumbuh dan berkembang di tengah arus 

modernisasi yang banyak mempengaruhi lembaga pendidikan Islam. Sebagai 

satu contoh bisa dilihat bagaimana perkembangan pendidikan Islam Tradisional 

di Negara-negara lain yang terpengaruh oleh trend modernisasi sehingga 

menghilangkan seluruh unsur-unsur tradisional yang menjadi ciri awal 

kelahiranya. 

Sejarah menggambarkan bahwa perubahan pendidikan Islam ini diawali 

dari Turky.3 Secara khusus Turky memang tidak merombak keseluruhan 

medresses (lembaga pendidikan Islam tradisional di Turky) menjadi lembaga-

lembaga model Eropa. Tetapi Turky membentuk lembaga pendidikan baru yang 

                                                             
1 Olman Dahuri dan Nida Fadlan, Pesantren-pesantren Berpengaruh di Indonesia (Jakarta: 

Erlangga, 2015), hal.vii. 
2 Umiarso dan Asnawan, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2017), hal.13 
3 Nurcholis Madjid, Bilik Bilik Pesantren: Sebuah Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1992), 

hal.xii.  



 

2 
 

diperuntukan kepentingan-kepentingan birokrasi seperti sekolah militer (1834) 

dan sekolah-sekolah yang tidak sama sekali menggunakan dasar agama.4  

Proses tersebut mengakibatkan bermunculan lembaga pendidian Islam 

modern sebagai reaksi terhadap perkembangan pendidikan sekuler dan 

menggeser lembaga pendidikan tradisional Islam. Pada kurun waktu kurang lebih 

5 tahun dari pendirian sekolah konvensional, Sultan Mahmud II memberikan 

kebijakan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam modern yang 

mengadopsi sistem pemikiran Barat, sekolah Rusyidiyah. Dari sinilah kemudian 

menyebar keseluruh Timur-Tengah seperti Mesir dan sekitarnya pada abad 19.5 

Perubahan-perubahan yang terjadi di Turky dan Mesir agaknya bertolak 

belakang dengan perkembangan pendidikan tradisional Islam di Indonesia. Arus 

modernisasi tidak sepenuhnya mengakibatkan pesantren mengalami perombakan 

secara total, sebaliknya justru membuat pesantren semakin resisten  dalam 

melawan kemoderenan dan mempertahankan budaya lamanya. Andaipun banyak 

pesantren yang telah mengalami perubahan tetapi proses perubahanya tidak 

seperti di Turky dan Mesir. Hal ini diakibatkan adanya filterisasi di kalangan 

Kiyai dan Ulama yang menjadi pimpinan pesantren. Karel Steenbrink 

mengatakan bahwa respon dari pesantren terhadap modernisasi adalah “menolak 

dan mencontoh”.6 Menolak yang dimaksud adalah karena dianggap bahwa sistem 

modernisasi pendidikan Islam merupakan ancaman bagi berlangsungya 

                                                             
4 Nurcholis Madjid, Bilik Bilik Pesantren. Hal.xii. 
5 Nurcholis Madjid, Bilik Bilik Pesantren. Hal. xii 
6 Nurcholis Madjid, Bilik Bilik Pesantren. Hal. Xvi-xvii 
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pesantren-pesantren yang telah ada dengan berbagai tradisinya dan mencontoh 

yang dimaksud adalah pesantren masih mengambil hal-hal positif yang ada pada 

proses modernisasi seperti bangunan dan beberapa model pembelajaran. 

Dalam kaitan ini, pesantren yang merespon secara cepat adalah pesantren 

Mambaul Ulum di Surakarta. Pesantren yang didirikan oleh Pakubuwono pada 

1906 ini memasukkan mata pelajaran umum model pendidikan Belanda seperti 

mengajarkan aljabar, berhitung, dan membaca (tulisan latin). Proses ini 

kemudian direspon juga oleh pesantren Tebuireng pada tahun 1916, pesantren ini 

mendirikan Madrasah Salafiyah yang di dalam kurikulumnya memasukan 

pelajaran yang lebih banyak dari pesasntren Mambaul yakni berhitung, bahasa, 

menulis huruf latin dan ilmu bumi. Kemudian diikuti berbagai pesantren lainya 

seperti pesantren Rejoso Jombang yang mendirikan madrasah pada 1927, pondok 

Modern Gontor, Lirbyo, dan Tambak Beras. 

Jika dilihat dari proses ini ditemukan bahwa pesantren sebenarnya 

sangatlah peka terhadap kondisi di sekitarnya, artinya ada penyesuaian dengan 

konteks. Karena itu pesantren sejak fase pertumbuhan awal hingga saat ini selalu 

identik dengan lembaga pendidikan yang pada hari itu sedang trend. Inilah salah 

satu yang menyebabkan pesantren terus ada dan berkembang. Atau dalam 

pandangan lain pesantren mampu menjalin hubungan interaktif dengan 

masyarakat sekitar sehingga keberadaanya menjadi sangat dibutuhkan 

masyarakat.7 

                                                             
7 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi 

(Jakarta: Erlangga, 2005), Hal. X 
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Dalam proses-proses pengadopsian sistem modern oleh pesantren adalah 

pesantren tidak merombak seluruh unsur ketradisionalan di pesantren. Pesantren 

mengadopsi sebagian aspek yang dirasa penting seperti penambahan mata 

pelajaran berhitung dan bahkan bahasa Inggris. Oleh sebab itu sampai hari ini 

pesantren tetap memiliki perbedaan kultur yang kontras dengan lembaga 

pendidikan modern lainya yang secara mentah-mentah meniru sistem pendidikan 

modern. Diantaranya adalah perilaku takdzim, tawadlu, dan sikap hormat lainya 

yang menjadi ciri khas para santri terutama yang lembaga pesantrenya masih 

mempertahankan tradisi khas meskipun ada pemoderan dalam segi bangunan dan 

metode pengajaran.  

Fenomena perilaku tawadlu santri ini menjadi satu kultur otentik dan 

indigenous yang dimiliki sistem pendidikan Islam Tradisional Indonesia.8 Salah 

satunya adalah di Pesantren Miftahul Huda Kota Malang. Pesasntren ini menjadi 

salah satu basis lestarinya budaya tawadlu. Dalam beberapa kali turun lapang 

yang dilakukan peneliti, pesantren ini masih terasa sekali begitu menjunjung 

tinggi tradisi tawaadlu terhadap tamu, ustadz sebagai pengajarnya, apalagi 

kepada Romo Yai (sebutan untuk pengasuh di Pesantren Miftahul Huda). 

 Di tengah arus westernisasi yang begitu deras dan menggerus adab 

dalam berinteraksi, perilaku tersebut masih tetap eksis mewarnai kebudayaan 

negeri ini. Disaat banyak lembaga pendidikan yang bangga dengan model 

pendidikan modern yang mengakibatkan posisi pendidik tidak lagi menjadi 

                                                             
8 Nurcholis Madjid, Bilik Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 

1992), hal.3 
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faktor central dalam pendidikan, pesantren Mifathul Huda justru sebaliknya. 

Posisi ustadz, guru atau Kiyai menjadi figur central dalam memahami mata 

pelajaran yang diajarkan. Sehingga nilai hormat dan kepatuhan kepada ustadz 

dan Romo Yai sangat dijunjung tinggi sebagai sebuah kesadaran. 

Dalam pendidikan modern berapa banyak kasus guru yang dipenjarakan 

oleh muridnya sendiri. Padahal seorang guru bersusah payah untuk 

mencerdaskan mereka. Ini menjadi fenomena yang sangat miris dalam 

lingkungan pendidikan hari ini. Masyarakat kini banyak yang tidak mengahargai 

figur guru sebagai seseorang yang menjadi faktor keberhasilan anak didiknya. 

Faktor-faktor keberkahan ilmu anak didik salah satunya juga disebabkan karena 

ridha guru terhadap muridnya. Kelemahan-kelemahan ini agaknya mampu 

dibaca oleh para Romo Yai di Pesantren Miftahul Huda, sehingga beliau masih 

tetap mempertahankan kultur pendidikan pesantren tradisional terutama tentang 

ketawadluan di tengah arus modernisasi yang menggerus adab interaksi antara 

murid dan guru. 

Pesantren Miftahul Huda dalam hal ini sebagai salah satu institusi yang 

melahirkan budaya tawadlu, menjadi pusat kajian unik untuk mengetahui 

bagaimana meformulasikan dan menginternalisasi nilai-nilai tawadlu kepada 

santri terhadap orang-orang yang di atasnya secara umur  maupun keilmuan 

(seperti orang tua, guru, ustad, kiyai atau bahkan teman). Bahkan Martin 
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menyebutkan tradisi tawadlu tersebut merupakan nilai mutlak yang harus 

dimiliki santri.9 

Salah satu contoh ketika penulis melakukan observasi awal di pesantren 

tersebut, santri yang menyambut begitu sopan dan sangat lembut. Mereka 

menyilahkan menunggu di tempat tunggu dengan merunduk-runduk dan 

menggunakan ibu jari untuk menunjukkan tempat tunggunya. Suara ketika 

berbicarapun sangat pelan.  Ini mengindikasikan bahwa pesantren Miftahul Huda 

memiliki formulasi khusus dalam internalisasi nilai-nilai akhlak yang tinggi 

khususnya tawadlu yang menjadi fokus studi penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik melakukan 

penelitian lebih jauh dengan mengangkat judul Perilaku Tawadlu Santri 

Terhadap Kiyai (Studi di Pondok Pesantren Miftahul Huda Kota Malang).  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1) Mengapa Pesantren Mifthul Huda kota Malang masih mempertahankan tradisi 

tawadlu di tengah ramainya transformasi pesantren ? 

2) Bagaimana metode di Pondok Pesantren Miftahul Huda kota Malang yang 

dikembangkan agar santri memiliki sikap tawadlu ? 

3) Bagaimana dampak pelestarian tradisi tawadlu di lingkungan pesantren 

Miftahul Huda terhadap Kiyai ? 

                                                             
9 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di 

Indoensia (Bandung: Mizan, 1995), hal.18. 
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C.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1) Untuk mengetahui latar belakang pesantren Mifthul Huda kota Malang masih 

mempertahankan tradisi tawadlu di tengah ramainya transformasi pesantren. 

2) Untuk mengetahui metode di Pondok Pesantren Miftahul Huda kota Malang 

yang dikembangkan agar santri memiliki sikap tawadlu. 

3) Untuk mengetahui dampak dari pelestarian tradisi tawadlu di lingkungan 

pesantren Miftahul Huda kepada Kiyai ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti 

mendapatkan ilmu dan wawasan baru serta menggunakanya untuk 

dikembangkan dimana dia mengabdi nanti. 

b. Bagi praktisi pendidikan, penelitian ini juga bisa digali lebih mendalam 

agar mendapatkan teori baru dalam meramu metode pendidikan terkhusus 

pada ranah karakter siswa atau santri. 

c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menambah khazanah 

keilmuan dan pemikiran baru seputar tradisi pesantren terutama pada 

masalah ketawadhukan terhadap guru ataupun kiyai. 
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2. Manfaat teoritis 

Memberikan sumbangsih terkait metode pendidikan yang didapat dari 

penelitian ini untuk dikembangkan pada lembaga pendidikan lain dengan 

tujuan mencetak pribadi generasi muda paripurna yakni berakhlakul karimah. 

 

E. Batasan Istilah 

Dalam rangka menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda dari 

pembahasan judul penelitian yang akan dibuat oleh penulis, maka diperlukan 

penegasan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Mempertahankan tradisi tawadlu 

Mempertahankan tradisi tawadlu yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah upaya dari pihak pesantren Miftahul Huda Kota Malang melestarikan 

dan mempertahankan nilai-nilai ketawadlukan sebagai kesadaran penuh 

bahwa transformasi yang hari ini terjadi dalam dunia pendidikan khsususnya 

Islam telah menggerus adab para peserta didik. 

2. Metode yang dikembangkan agar santri memiliki sikap tawadlu. 

Metode yang di kembangkan maksudnya adalah upaya yang terstruktur 

dan sistematis (terkurikulumkan) tertulis maupun tidak tertulis di lembaga 

pesantren Miftahul Huda dalam meinternalisasikan nilai-nilai tawadlu agar 

terbentuk pribadi para santri yang memiliki kerendahan hati serta beradab 

terutama dalam interaksi dengan Kiyai. 
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3. Dampak pelestarian tradisi tawadlu 

Dampak merupakan produk yang telah terbentuk dari hasil pendidikan 

yang diformulasikan pihak pesantren Miftahul Huda terhadap para santri. 

Berdasarkan uraian di atas maka Perilaku Tawadlu’ Santri Terhadap Kiyai 

(Studi Di Pondok Pesantren Miftahul Huda Kota Malang) adalah hubugan atau 

interaksi antara santri dengan Kiyai sampai pada praktik yang sangat unik 

bahkan tidak lazim dilakukan di lembaga pendidikan Islam pada umumnya, 

seperti tidak berani mengetuk pintu rumah Kiyai saat akan sowan sehingga 

hanya berdiri menunggu sampai Kiyai keluar dan mempersilahkan, meminum 

bekas gelas Kiyai, ucapan Kiyai sebagai dasar mutlak dalam mengerjakan 

sesuatu, serta sikap unik lainya yang ada di Pesantren Miftahul Huda Kota 

Malang. 

 

 


