HIDDEN CURRICULUM DALAM PENGEMBANGAN
SOFT SKILL SANTRI PONDOK PESANTREN MODERN
BINAAN GONTOR DI PROVINSI RIAU

DISERTASI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Starata 3 (Doktor)
Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh :
KHAIRUDDIN
NIM. 31369410909

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2020 M/ 1441 H

KATA PENGANTAR

﷽
Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT. karena
hanya dengan petunjuk dan bimbinganNya serta karunia dan pertolonganNya
disertasi

yang

PENGEMBAGAN

berjudul:
SOFT

”HIDDEN
SKILL

SANTRI

CURRICULUM
PONDOK

DALAM

PESANTREN

MODERN BINAAN GONTOR DI PROVINSI RIAU,” ini dapat diselesaikan.
Shalawat dan Salam penulis sanjungkan ke haribaan Junjungan Alam Nabi Besar
Muhammad SAW. yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Penulis
menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan
berbagai pihak, baik bantuan materil maupun spirituil. Oleh karena itu, penulis
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada:
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah
memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau,
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis
dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
i

4. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak
Dr. H. Suryan A. Jamrah, M.A selaku Pembimbing II, yang telah memberikan
bimbingan, arahan dan perbaikan disertasi ini.
5. Bapak dan Ibu para Dosen beserta Karyawan Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah membimbing,
memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, berserta karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis
untuk memimjam buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan disertasi ini,
7. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau berserta karyawan yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk memimjam buku-buku yang diperlukan dalam
penyusunan disertasi ini,
8. Isteriku tercinta dan anak-anakku tersayang, Ayahanda dan Ibunda/ Ummi
tercinta, Kakak dan adik-adikku tersayang yang telah banyak memberikan
dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi
pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
sampai dengan penyusunan disertasi ini.
9. Semua rekan-rekan yang sama-sama duduk menimba ilmu pengetahuan di
Kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang
telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan disertasi ini.
Penulis juga menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan,
oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan di masa
ii

mendatang sangatlah penulis harapkan, Demikian, semoga disertasi ini ada
manfaatnya.
Wassalam
Penulis,

KHAIRUDDIN
NIM. 31369410909

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN
HALAMAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBIMBING
PENGESAHAN PENGUJI
NOTA DINAS
PERSETUJUAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... iv
ABSTRAKS .......................................................................................................... vi
TRANSLITERASI .............................................................................................. vii
BAB I
: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
B. Defenisi Istilah ............................................................................ 16
C. Permasalahan............................................................................... 21
1. Identifikasi Masalah ............................................................... 21
2. Batasan Masalah ..................................................................... 24
3. Rumusan Masalah .................................................................. 25
D. Tujuan Penelitian ........................................................................ 25
E. Kegunaan Penelitian.................................................................... 26
F. Sistematika Penulisan ................................................................. 27
BAB II : TINJAUAN TEORETIS
A. Hidden Curriculum .................................................................... 29
1. Pengertian Hidden Kurikulum ................................................ 29
2. Pendekatan, Azas Penyusunan dan Organisasi Kurikulum .... 39
3. Perencanaan, Perumusan Tujuan dan Isi Kurikulum ............. 42
4. Pengembangan Kurikulum ..................................................... 46
B. Pengembangan Soft Skill Siswa ................................................. 56
1. Pengertian Pengembangan dan Soft Skill ............................... 56
2. Soft Skill Dalam Dunia Pendidikan ........................................ 59
C. Manajemen Kurikulum dan Manajemen Kesiswaan .................. 66
1. Pengertian Manajemen Pendidikan Islam .............................. 66
2. Fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan Islam ......................... 69
3. Kegiatan Manajemen Pendidikan Islam ................................. 75
4. Manajemen Kurikulum........................................................... 78
5. Manajemen Kesiswaan ........................................................... 83
D. Pondok Pesantren ....................................................................... 98
1. Pengertian Pondok Pesantren ................................................. 98
2. Elemen Pesantren ................................................................. 101
3. Peran, Fungsi dan Pengembangan Pendidikan Pesantren .... 105
E. Penelitian Yang Relevan .......................................................... 126
F. Konsep Operasional ................................................................. 131
iv

BAB III

: METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ......................................................................... 134
B. Lokasi Penelitian ...................................................................... 135
C. Informan Penelitian .................................................................. 135
D. Sumber Data ............................................................................. 136
E. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 136
F. Teknik Analisis Data ................................................................ 137
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Loksai Penelitian ........................................................140
1. Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru ...140
2. Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri .........................148
3. Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bengkalis ........158
B. Konsep Panca Jiwa Pondok Pesantren Sebagai Hidden
Curriculum Dalam Pengembangan Soft Skill Santri di Pondok
Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok
Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan
Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten
Bengkalis ...................................................................................163
C. Penerapan Panca Jiwa Pondok Pesantren Sebagai Hidden
Curriculum Dalam Pengembangan Soft Skill Santri di Pondok
Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok
Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan
Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten
Bengkalis ...................................................................................198
BAB
: PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................260
B. Saran-saran .................................................................................262
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

v

ABSTRAK

Disertasi ini berjudul : HIDDEN CURRICULUM DALAM PENGEMBAGAN
SOFT SKILL SANTRI PONDOK PESANTREN MODERN BINAAN GONTOR DI
PROVINSI RIAU. Rumusan masalah penelitian : (1) Bagaimana konsep dan penerapan
Hidden Curriculum dalam pengembangan Soft Skill santri di Pondok Pesantren Modern
al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Kabupaten Bengkalis ? (2)Apa
saja ruang lingkup penerapan Hidden Curriculum dalam pengembangan Soft Skill santri
di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern alJauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah
Kabupaten Bengkalis ? Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research)
dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara
dan dokumentasi. Hasil penelitian: konsep dan penerapan Hidden Curriculum dalam
pengembangan Soft Skill santri di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim
Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok
Pesantren Modern Nurul Hidayah Kabupaten Bengkalis terletak pada nilai-nilai positif
yang senantiasa ditanamkan yang diimplementasikan pada Panca Jiwa Pondok
sebagaimaan Pondok Modern Gontor, yang memotivasi seluruh gerak Pondok Pesantren
Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri dan
Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau,
yaitu : (1)keihklasan. (2)kesederhanaan, (3) kemandirian, (4)Ukhuwah Islamiyyah, dan
(5)berjiwa bebas. Dari Panca Jiwa inilah di ketiga Pondok Modern tersebut kemudian
dikembangkan Hidden Curriculum. Keberadaan hidden curriculum, berpengaruh pada
perubahan tingkah laku santri. Ruang lingkup penerapan Hidden Curriculum dalam
pengembangan Soft Skill santri di ketiga Podok Pesantren Moderen tersebut : (1)
Keikhlasan; adalah pangkal dari segala jiwa pondok dan kunci dari diterimanya amal di
sisi Allah SWT. Segala sesuatu dilakukan dengan niat semata mata ibadah, lillah, ikhlas
hanya untuk Allah semata. Rasa ikhlas itulah yang menjadikan pengasuh dan warga
Pondok Pesantren Modern merasa yang penuh kedamaian dan keselamatan karena rasa
ikhlas, mereka lillah dan menganggap semua perbuatan merupakan wujud dari ibadah
kepada Allah SWT. (2)Kedisiplinan; bentuk soft skills yang pertama ini merupakan
pondasi utama selain dalam penerapan pembelajaran juga sebagai awal motto belajar di
ketiga Pondok Pesantren Modern ini. Hal ini menggambarkan bahwa kedisiplinan selalu
mewarnai semua kegiatan yang ada, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan,
(3)Kesopanan ; kesopanan merupakan hal yang mengandung nilai sopan santun atau
etiket dalam pergaulan sehari-hari. Nilai inilah yang tercermin dan terbangun di Pondok
Pesantren Modern dengan mengedepankan kesantunan yang tercermin dalam bertutur
kata, cara bertindak dan berbusana, (4) Kejujuran ; kejujuran merupakan hal yang sangat
penting dalam pembentukan karakter, tidak hanya karakter individu secara perseorangan
saja namun juga suatu perkumpulan bahkan kelembagaan, (5)Tanggung jawab; unsur
tanggung jawab tercermin antara lain pada saat diberi tugas oleh pendidik atau petugas
siaga, (6) Kesabaran ; santri yang belajar di Pondok Pesantren Modern secara pelan dan
pasti, bertahap memiliki rasa sabar, terlihat pada saat bermain secara bergantian, mereka
mau menunggu giliran, tidak berebut, (7) Kepercayaan diri ; soft skills kepercayaan diri
dapat dilihat di berbagai kegiatan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, misalnya:
pada acara tertentu di masjid, Hal tersebut menunjukkan kepercayaan diri santri dan
saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan.
Keyword : hidden curriculum, soft skill dan Pesantren.
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ABSTRAK

Khairuddin (2020) : Hidden Curriculum Dalam Pengembagan Soft Skill Santri
Pondok Pesantren Modern Binaan Gontor di Provinsi Riau
Rumusan masalah penelitian : (1) Bagaimana konsep dan penerapan Hidden
Curriculum dalam pengembangan Soft Skill santri di Pondok Pesantren Modern alKautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Kabupaten Bengkalis ? (2)Apa
saja ruang lingkup penerapan Hidden Curriculum dalam pengembangan Soft Skill santri
di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern alJauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah
Kabupaten Bengkalis ? Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research)
dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara
dan dokumentasi. Hasil penelitian: konsep dan penerapan Hidden Curriculum dalam
pengembangan Soft Skill santri di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim
Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok
Pesantren Modern Nurul Hidayah Kabupaten Bengkalis terletak pada nilai-nilai positif
yang senantiasa ditanamkan yang diimplementasikan pada Panca Jiwa Pondok
sebagaimaan Pondok Modern Gontor, yang memotivasi seluruh gerak Pondok Pesantren
Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri dan
Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau,
yaitu : (1)keihklasan. (2)kesederhanaan, (3) kemandirian, (4)Ukhuwah Islamiyyah, dan
(5)berjiwa bebas. Dari Panca Jiwa inilah di ketiga Pondok Modern tersebut kemudian
dikembangkan Hidden Curriculum. Keberadaan hidden curriculum, berpengaruh pada
perubahan tingkah laku santri. Ruang lingkup penerapan Hidden Curriculum dalam
pengembangan Soft Skill santri di ketiga Podok Pesantren Moderen tersebut : (1)
Keikhlasan; adalah pangkal dari segala jiwa pondok dan kunci dari diterimanya amal di
sisi Allah SWT. Segala sesuatu dilakukan dengan niat semata mata ibadah, lillah, ikhlas
hanya untuk Allah semata. Rasa ikhlas itulah yang menjadikan pengasuh dan warga
Pondok Pesantren Modern merasa yang penuh kedamaian dan keselamatan karena rasa
ikhlas, mereka lillah dan menganggap semua perbuatan merupakan wujud dari ibadah
kepada Allah SWT. (2)Kedisiplinan; bentuk soft skills yang pertama ini merupakan
pondasi utama selain dalam penerapan pembelajaran juga sebagai awal motto belajar di
ketiga Pondok Pesantren Modern ini. Hal ini menggambarkan bahwa kedisiplinan selalu
mewarnai semua kegiatan yang ada, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan,
(3)Kesopanan ; kesopanan merupakan hal yang mengandung nilai sopan santun atau
etiket dalam pergaulan sehari-hari. Nilai inilah yang tercermin dan terbangun di Pondok
Pesantren Modern dengan mengedepankan kesantunan yang tercermin dalam bertutur
kata, cara bertindak dan berbusana, (4) Kejujuran ; kejujuran merupakan hal yang sangat
penting dalam pembentukan karakter, tidak hanya karakter individu secara perseorangan
saja namun juga suatu perkumpulan bahkan kelembagaan, (5)Tanggung jawab; unsur
tanggung jawab tercermin antara lain pada saat diberi tugas oleh pendidik atau petugas
siaga, (6) Kesabaran ; santri yang belajar di Pondok Pesantren Modern secara pelan dan
pasti, bertahap memiliki rasa sabar, terlihat pada saat bermain secara bergantian, mereka
mau menunggu giliran, tidak berebut, (7) Kepercayaan diri ; soft skills kepercayaan diri
dapat dilihat di berbagai kegiatan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, misalnya:
pada acara tertentu di masjid, Hal tersebut menunjukkan kepercayaan diri santri dan
saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan.
Keyword : hidden curriculum, soft skill dan Pesantren.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat dalam berbagai
aspek kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan baik pendidikan formal
maupun informal,1 merupakan suatu upaya untuk menjembatani masa
sekarang dan masa yang akan datang dengan jalan memperkenalkan
pembaharuan-pembaharuan

yang

cenderung

mengejar

efisiensi

dan

efektivitas. Pembaharuan mengiringi perputaran zaman yang tak hentihentinya berputar sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan. Kebutuhan
akan layanan individual terhadap peserta didik dan perbaikan kesempatan
belajar bagi mereka, telah menjadi pendorong utama timbulnya pembaharuan
dalam pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu
mengantisipasi perkembangan tersebut dengan terus menerus mengupayakan
suatu program yang sesuai dengan perkembangan anak, perkembangan
zaman, situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik.2
Fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana amanat Undangundang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 31 ayat (3), menegaskan bahwa
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan satu sistem
1

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sementara
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lihat Tim Penyusun Diknas RI, UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Cemerlang,
2003), hlm. 4. Sudjana S, Pendidikan Nonformal Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori
Pendukung Azas, (Bandung : Falah Production, 2014), hlm. 22.
2
Udin Saefudin, Inovasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

2

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
dengan undang-undang,”3 dan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS), Pasal 3 menegaskan
sebagai berikut :
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 4
Pendidikan

sebagai

bagian

dari

upaya

membantu

manusia

memperoleh kehidupan yang bermakna sehingga diperoleh suatu kebahagiaan
hidup, baik secara individu maupun kelompok.5 Dalam prosesnya, pendidikan
memerlukan sebuah sistem yang terprogram dan mantap, serta tujuan yang
jelas agar arah yang dituju mudah dicapai. Oleh karena itu pendidikan
merupakan suatu rancangan dan proses suatu kegiatan yang memiliki
landasan dasar yang kokoh, dan arah yang jelas sebagai tujuan yang hendak
dicapai.6 Dalam prosesnya, pendidikan tidak terlepas dari bagaimana hasil
(output) dari pendidikan tersebut. Salah satu unsur dari pendidikan yang
berperan dalam

3

menentukan kualitas lulusannya

adalah kurikulum.

M. Kholid Fathoni, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru),
(Jakarta: Depag RI, 2012), hlm. 9.
4
Tim Penyusun Diknas RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2011), hlm. 3. Ary H.
Gunawan, Kebijakan-kebijakan Pendidikan, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2012), hlm. 163.
5
Ngalim Purwanta, Ilmu Pendidikan Teori dan Praktik, (Bandung : PT. Remaja Rosda
Karya, 2015), hlm. 11.
6
Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Perrkasa, 2012), hlm. 81.

3

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, dan sangat
penting dalam proses pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak bisa terlepas
dari adanya kurikulum yang mempunyai kedudukan yang sentral dalam
proses pendidikan karena kurikulum menggerakkan segala bentuk aktivitas
pendidikan dengan tujuan tercapainya pendidikan. Kurikulum memberikan
rancangan pendidikan yang berfungsi memberikan pedoman dalam proses
pendidikan.7 Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya suatu proses
pendidikan, mampu tidaknya seorang anak didik dan pendidik dalam
menyerap dan memberikan pengajaran, sukses tidaknya suatu tujuan
pendidikan tentu tergantung pada kurikulumnya.
Terkait dengan pendidikan dan kurikulum dalam institusi atau
lembaga pendidikan yang terdapat di negeri ini adalah pesantren sebagai
institusi pendidikan asli produk negeri ini yang memiliki keunikan dalam hal
kurikulumnya. Pesantren sebagai sub sistem pendidikan Nasional yang
menjadi ciri khas lembaga pendidikan Islam tradisional sekaligus pendidikan
tertua khas Indonesia,8 memiliki peranan yang sangat strategis dalam
pembangunan budaya dan peradaban bangsa dalam upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa.9 Mujamil Qomar memberikan gambaran tentang lembaga
pendidikan Islam pesantren sebagai berikut :
7

Nana Saudih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Bandung :
PT. Rosda Karya, 2011), hlm. 4.
8
Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta :
Paramadina, 2014), hlm. 3.
9
Sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) menyatakan:
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan satu sistem pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.” M. Kholid Fathoni, Pendidikan Islam dan
Pendidikan Nasional (Paradigma Baru), (Jakarta: Depag RI, 2011), hlm. 9.
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Selain sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren
merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi para
pencita ilmu dan peneliti yang berupaya mengurai anatominya dari
berbagai demensi. Dari kawahnya, sebagai obyek studi telah lahir
doktor-doktor dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari antropologi,
sosiologi, pendidikan, politik, agama dan lain sebagainya sehingga
pesantren sebagai sistem pendidikan Islam di negeri ini kontribusinya
sangat besar bagi pembangunan manusia seutuhnya. 10
Pondok pesantren sebagai pranata pendidikan ulama pada umumnya
terus menyelenggarakan misinya agar umat memiliki pemahaman dalam
ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi al-din) dan memotivasi kader ulama dalam misi
dan fungsinya sebagai pewaris para Nabi (warasat al-anbiya).11 Eksistensi
Pondok pesantren di tengah-tengah lajunya modernisasi sampai hari ini tetap
bisa bertahan dengan identitasnya sendiri. Mengingat adanya beberapa nilai
fundamental pendidikan pesantren selama ini, antara lain : (1) komitmen
untuk melakukan transfer ilmu-ilmu agama (tafaquh fi al-din), nilai-nilai
untuk teguh terhadap konsep dan ajaran agama, (2) pendidikan sepanjang
waktu/ sepanjang hayat (full day school), (3) pendidikan integrative dengan
mengkolaborasikan antara pendidikan formal dan nonformal (pendidikan
seutuhnya, teks dan kontekstual atau teoritis dan praktis, (5) adanya
keragaman, kebebasan, kemandirian dan tanggungjawab, (6) dalam pesantren
diajarkan bagaimana hidup bermasyarakat.12

10

Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi
Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. xv. M. Dawam Raharjo, “Perkembangan Masyarakat
dalam Perspektif Pesantren; Pergaulan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah, (P3M,
Jakarta, 2015), hlm. vii.
11
Irwan Abdullah, dkk. (Editor), Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial
Pesantren, (Yogyakarta : Sekolah Pascasarjana UGM, 2010), hlm. 1-2.
12
Sukamto, Kepemimpinan Kiyai Dalam Pesantren, (Jakarta : LP3ES, 2015), hlm. 1-2.
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Eksistensi

pondok

pesantren

dalam

mewujudkan

nilai-nilai

fundamental tersebut ternyata tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kyai
sebagai tokoh sentral,13 yang merupakan gelar yang diberikan oleh
masyarakat kepada ulama yang memiliki dan menjadi pemimpin pondok
pesantren sekaligus mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada para
santrinya.14 Gelar Kyai ini lazim digunakan di pondok Pesantren yang ada di
Pulau Jawa dan Madura, sementara di pondok pesantren yang ada di Pulau
Sumatera (Sumatera Barat dan Riau), gelar Kyai jarang digunakan dan lebih
banyak menggunakan istilah Buya yang secara sosiologis masih diakui oleh
masyarakat sebagai figur ideal karena adanya kedudukan kultural dan
struktural yang tinggi. 15 Pernyataan yang lebih spesifik tentang kultur,
struktur dan unsur-unsur penting dalam ruang lingkup pendidikan Islam di
pondok pesantren antara lain ditulis oleh KH. Imam Zarkasyi bahwa pondok
pesantren adalah :
Lembaga Pendidikan Agama Islam dengan sistem asrama, di mana
kyai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang
menjiwainya dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai
yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Kyai, santri, masjid,
pondok atau asrama, dan Pendidikan Agama Islam adalah unsur
terpenting dalam ruang lingkup pesantren.16
Pesantren sebagai lembaga dan pranata pendidikan ulama (intelektual)
pada umumnya terus menyelenggarakan misinya agar umat menjadi tafaqquh
13

Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia : Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan
Perkembangannya, (Jakarta :, PT. Grafindo Persada, 2012), hlm. 144.
14
Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kiai,
(Jakarta; LP3ES, 2000), hlm. 55.
15
Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, (Jakarta ; LP3ES, 2009), hlm.
109.
16
Tim Penyusun, Biografi KH. Imam Zarkasyi ; Dari Gontor Merintis Pesantren
Moderen, (Ponorogo: Gontor Press, 2013), hlm. 56.
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fiddin dan memotifasi kader ulama dalam misi dan fungsinya sebagai warasat
al –anbiya, mengingat pesantren adalah lembaga yang bisa dikatakan
merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional.
Menurut Nurcholis Madjid, secara histori pesantren tidak hanya identik
dengan makna keIslaman tetapi juga mengandung makna keaslian
(indigenous) Indonesia.17 Hal ini terus dipertahankan agar pesantren tidak
tercerabut dari akar utamanya yang telah melembaga selama ratusan tahun.
Bahwa kemudian muncul tuntutan modernisasi pesantren, sebagai dampak
dari modernisasi pendidikan pada umumnya, tentu hal itu merupakan suatu
yang wajar sepanjang menyangkut aspek teknis operasional penyelenggaraan
pendidikan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan pondok
pesantren

mengalami

perubahan

khususnya

dalam

penyelenggaraan

pendidikan, sebagian pondok pesantren kini telah menggunakan sistem
klasikal/madrasah yang kurikulumnya disusun dan dikembangkan dengan
mengkolaborasikan materi agama dan materi umum.
Secara substansial, pesantren merupakan institusi keagamaan yang
tidak mungkin dilepaskan dari masyarakat, khususnya pedesaan. Lembaga ini
tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat yang memposisikan
dirinya sebagai bagian masyarakat dalam pengertian yang transformatif.
Dalam konteks ini, pendidikan pesantren pada dasarnya merupakan
pendidikan yang sarat dengan nuansa transformasi sosial. Pesantren berikhtiar
meletakkan visi dan kiprahnya dalam kerangka pengabdian social yang pada
17

Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta :
Paramadina, 2012), hlm. 3.
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mulanya ditekankan kepada pembentukan moral keagamaan dan kemudian
dikembangkan kepada rintisan-rintisan pengembangan yang lebih sistematis
dan terpadu.18 Dari sudut pengelolaan pendidikan di dalamnya, watak
kemandirian pesantren dapat dilihat, baik dalam sistem pendidikan dan
strukturnya maupun dalam pandangan hidup yang ditimbulkan dalam diri
santri. Struktur pendidikan di pesantren berwatak populis dan memiliki
kelenturan yang sangat besar. Semua orang tidak peduli dari strata sosial
mana pun, diterima dengan terbuka di pesantren, tanpa hambatan
administratif atau finansial apapun. Seorang santri yang tidak memiliki bekal
apa pun dapat saja tinggal dan belajar di pesantren, dengan jalan mencari
bekal sendiri, seperti menjadi pelayan kyai atau bahkan orang lain di sekitar
pesantren. Penerimaan siswa tanpa seleksi seperti ini memaksa pesantren
untuk melenturkan struktur pendidikannya. Pada dasarnya tidak ada
keseragaman kurikulum di pesantren yang berlaku bagi semua santri; seorang
dapat menjadi santri untuk waktu dua puluh tahun, dapat pula sehari saja.
Struktur pendidikan yang seperti ini jelas memiliki watak mandiri karena
dilandaskan pada penyediaan kebutuhan materiil sekecil mungkin untuk dapat
mengikuti pendidikan di pesantren.19
Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi masa depan
tentu memiliki tujuan, kurikulum, visi dan misi dalam usaha membentuk
bangsa yang lebih beradab. Dalam konteks kurikulum, pesantren memiliki
satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh pendidikan formal. Walaupun kadang
18
19

Udin Saefuddin, op. cit., hlm. 2.
Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 139.
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sebagian pelaku pendidikan memandang kurikulum di pesantren tidak
mempunyai rumusan yang jelas. Namun kalau kita cermati pendidikan
pesantren lebih menekankan pada penanaman sikap moral, keikhlasan,
kemandirian, kedisiplinan dll. Penanaman sikap tersebut tersirat dalam
seluruh aktifitas keseharian dalam pesantren. Hal-hal tersebut biasa kita sebut
sebagai hidden curriculum (kurikulum tersembunyi).

Istilah hidden

curriculum, terdiri dari dua kata, yaitu hidden dan curriculum. Secara
etimologi, kata “hidden” berasal dari Bahasa Inggris, yaitu hide yang berarti
tersembunyi atau terselubung.20
Hidden curriculum (kurikulum yang tersembunyi) dalam seluruh
aktivitas pada sebuah lembaga pendidikan dan sangat berpengaruh dalam
menentukan keberhasilan pendidikan. Semua pihak tidak meragukan
kontribusi pendidikan pesantren dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat
Indonesia, terutama sekali pesantren mampu menunjukkan keunikannya
sebagai lembaga pendidikan “kaum marjinal”. Sebagai salah satu institusi
informal dalam masyarakat, pesantren memiliki kepedulian yang cukup besar
untuk turut melakukan pencerdasan masyarakat sipil, terutama melalui
pemberdayaan di bidang pendidikan.21
Untuk mempertahankan keunggulan tersebut perlunya pemikiranpemikiran yang inovatif dalam aspek kurikulum pesantren, mengingat
masyarakat yang selalu berubah maka kurikulum pesantren pun harus selalu
20

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2010), hlm. 297. Wina Sanjaya, Kurikulum Dan Pengajaran, (Jakarta: Kencana,
2012),hlm. 26.
21
Syamsul Ma‟arif, Pesantren Vs Kapitalisme Sekolah, (Seamarang: Need‟s Press, 2012),
hlm. 104.
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berubah. Pendidikan pesantren saat ini mengalami ujian yang cukup berat.
Paradigma mempertahankan warisan lama yang masih relevan dan
mengambil hal terbaru yang lebih baik benar-benar mendapat ujian di era
globalisasi. Perubahan yang melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat
membuat pesantren tidak punya pilihan lain selain harus berbenah agar tetap
mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu agen transformasi sosial.
Pesantren tidak bisa menampik dampak dari globalisasi telah menggiring
masyarakat pada pola hidup glamor, hedonis, 22 cenderung berfikir dan
bersikap praktis/instan. Globalisasi memberikan ruang seluasluasnya kepada
kekuatan kapitalisme untuk menguasai pasar. Dampaknya pasar hanya
dikuasi segelintir orang yang mempunyai kekuatan modal dan kekuasaan.
Sedangkan masyarakat desa dan kaum lemah semakin tersisihkan dan
termarginalkan. Bisa dipastikan pengangguran terjadi di mana-mana.
Globalisasi dan modernisasi telah menawarkan banyak hal untuk
dipikirkan dan direnungkan, terutama bagi insan-insan pesantren. Pada
lapisan luarnya, teknologi modern muncul sebagai buah manis yang bisa
dicecap siapa saja dari berbagai belahan dunia. Pada lapisan dalamnya,
berupa paradigma dan pandangan dunia, modernitas juga telah merubah cara
pandang lama terhadap dunia dan manusia. Dalam konteks ini pilihan terbaik
bagi insan-insan pesantren adalah mendialogkannya dengan paradigma dan
pandangan dunia yang telah diwariskan oleh generasi pencerahan Islam.
22

Istilah ini erat hubungannya dengan konsep moral yang menyamakan kebaikan dengan
kesenangan. Sedangkan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan
tujuan hidup dan tindakan manusia, atau harus merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia
dinamakan hedonisme. Lihat Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2013), hlm. 282.
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Dengan begitu diharapkan akan muncul sintesis-sintesis baru yang segar dan
menggairahkan.23
Pesantren tidak bisa lagi berdiam diri seolah apa yang dikembangkan
(lebih tepatnya, dipertahankan) hingga kini akan terus relevan sepanjang
zaman. Pengembangan berasal dari kata “kembang” yang mendapat awalan
“pe” dan akhiran “an,” yang berarti: (1) proses, cara, perbuatan
mengembangkan, misalnya dikatakan “pemerintah selalu berusaha dalam
pengembangan pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke
sasaran yang dikehendaki,” (2) pengembangan bahasa berarti “upaya
meningkatkan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan
dalam kehidupan masyarakat modern,” (3) pengembangan masyarakat berarti
proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk
memenuhi kebutuhannya. 24 Kata pengembangan dalam bahasa Inggris
development. Menurut Moris dalam The American Herritage Dictionary of
the English Language, dikatakan sebagai “development is the act of
development”

(perbuatan

mengembangkan/

developing),

kemudian

pengembangan didefenisikan sebagai upaya memperluas atau mewujudkan
potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu
keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu
dari yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada

23

Abd. A‟la, Pembaharuan Pesantren, (Yogyakarta: LKIS, 2011), hlm. vi.
Admin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam http://kbbi.web.id/kembang, Diakses
Tanggal 08 Februari 2018.
24
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tahapan perubahan yang lebih kompleks.25 Tak ada satupun alasan bagi
pesantren untuk hanya mempertahankan masa lalu tanpa memikirkan masa
depan. Dalam perkembangannya, untuk merespon tantangan era globalisasi
sebagian pesantren melakukan pembaharuan dalam kurikulum dan aktivitas
kesehariannya. Sebagian pesantren mencoba memberikan pendidikan soft
skill,26 yang diwujudkan dalam bidang-bidang ketrampilan tertentu. Soft skills
merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk sendiri,
berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta. Dengan
mempunyai soft skills membuat keberadaan seseorang akan semakin terasa di
tengah

masyarakat.

Keterampilan akan

berkomunikasi,

keterampilan

emosional, keterampilan berbahasa, keterampilan berkelompok, memiliki
etika dan moral, santun dan keterampilan spiritual.27
Semua sifat yang menyebabkan berfungsinya hard skills yang
dimiliki. Soft skills dapat menentukan arah pemanfaatan hard skills. Jika
seseorang memilikinya dengan baik, maka ilmu dan keterampilan yang
dikuasainya dapat mendatangkan kesejahteraan dan kenyamanan bagi
pemiliknya dan lingkungannya. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki
soft skills yang baik, maka hard skills dapat membahayakan diri sendiri dan
orang lain.28 Menurut Iyo Mulyono, “soft skills merupakan komplemen dari
hard skills. Jenis keterampilan ini merupakan bagian dari kecerdasan
25

Morris, The American Herritage Dictionary of The English Language, (New York:
Harper and Row Publishers, 2010). Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
26
Muhammad Yunus, Islam dan Kewirausahaan Inovatif, (Malang : UIN Malang Press,
2012), hlm. 27.
27
Elfindri dkk., Soft Skills Untuk Pendidik, (Jakarta: Baduose Media, 2011), hlm. 67.
28
Ibid., hlm. 15.
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intelektual seseorang dan sering dijadikan syarat unutk memperoleh jabatan
atau pekerjaan tertentu.”29 Aribowo dikutip oleh Illah Sailah, menyebutkan
soft skills sebagai berikut:
Soft skills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan
orang lain (termasuk dengan dirinya sendiri). Atribut soft skills,
dengan demikian meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku,
kebiasaan, karakter dan sikap. Atribut soft skills ini dimiliki oleh
setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh
kebiasaan berfikir, berkata, bertindak dan bersikap. Namun, atribut ini
dapat berubah jika yang bersangkutan mau merubahnya dengan cara
berlatih membiasakan diri dengan hal-hal yang baru.30
Berdasarkan Survey National Association of Colleges and Employee
(NACE, 2002) dalam Elfindri dkk, terdapat 19 indikator kemampuan yang
diperlukan di pasar kerja, 14 indikator sebagai hard skill dan 15 indikator
kemampuan soft skill, sebagai berikut : komunikasi, kejujuran/ integritas,
bekerjasama, interpersonal, etos kerja yang baik, motivasi/ inisiatif, mampu
beradaptasi, analitikal, komputer, organisasi, orientasi detail, kepemimpinan,
percaya diri, sopan/ beretika, bijaksana, indeks prestasi >3,00, kreatif,
humoris dan kemampuan entreprenership.31 Dengan adanya pembaharuan,
diharapkan lulusan pesantren mampu bertahan dan mengamalkan ilmu
agamanya dalam tantangan kehidupan yang semakin kompleks, dan bisa
dipastikan pada pesantren seperti ini terjadi pembaharuan dalam system dan
kurikulum pendidikannnya.

29

Iyo Mulyono, Dari Karya Tulis Ilmiah Sampai Dengan Soft Skills, (Bandung: Yrama
Widya, 2011), hlm. 99.
30
Illah Sailah, Pengembangan Soft Skills di PerguruanTinggi, (Jakarta: Direktorat Jendral
Perguruan Tinggi, 2010), hlm. 17.
31
Elfindri dkk., op. cit., hlm. 156.
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Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Kota Pekanbaru, Pondok
Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren
Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis merupakan pesantren
Modern binaan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang ada di
Provinsi Riau seperti pondok pesantren pada umumnya, di mana ada kyai
yang bermukim pada suatu tempat dan mengajarkan kitab-kitab klasik kepada
muridnya. Namun menurut peneliti pesantren ini memiliki karakteristik yang
berbeda dibanding pesantren pada umumnya. Karakteristik berbeda itu
terletak pada tujuan yang dicanangkan oleh pendiri pesantren tersebut.
Pesantren tersebut mempunyai orientasi tidak hanya membekali santrinya
dengan ilmu-ilmu agama, tetapi juga berusaha membekali santri/muridnya
dengan kemampuan berfikir dan bertindak kreatif, inovatif, pantang
menyerah dan mandiri/ tidak tergantung pada orang lain. Patut diakui bahwa
ketiga Pondok Pesantren Modern yang ada di Provinsi Riau tersebut berada
dalam binaan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor sehingga
memiliki kesamaam dalam beberapa hal,32 misalnya dalam hal system
pendidikan, kurikulum pendidikan dan kultur pembelajaran, akan tetapi
berbeda dalam visi, misi dan tujuan masing-masing. Adapun visi, misi dan
tujuan Pondok Pesantren Modern al-Kautsar adalah sebagai berikut :
Visi: Sebagai pusat pendidikan Islam, pengembangan ilmu
pengetahuan dan masyarakat yang berjiwa pesantren tahun 2020.
Misi: (1) Melaksanakan pendidikan untuk membentuk pribadi yang
berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berfikir
bebas, (2) Melakukan pendalaman dan pengembangan ilmu-ilmu
32

Sumber Data, Pengamatan Langsung, Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim
Pekanbaru, Pekanbaru 2020, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri dan Pondok Pesantren
Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Duri-Bengkalis, 2020.
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keIslaman, (3) Melakukan pemberdayaan masyarakat yang sinergi,
partisipatif, dan kooperatif dalam bidang keagamaan, ekonomi dan
sosisal budaya. Tujuan: (1) Membentuk pribadi yang berjiwa ikhlas,
sederhana, mandiri, Ukhuwah Islamiyah, dan bebas serta berbudi
tinggi, berbadan sehat, berpengatahuan luas dan berfikiran bebas, (2)
Membentuk milieu yang mampu mengkaji, mendalami dan
mengembangkan ilmi-ilmu keIslaman berdasarkan al-Qur‟an dan alSunnah, dan (3) Membentuk masyarakat Islam yang dinamis,
partisipatif dan kooperatif dalam bidang keagamaan, ekonomi dan
sosial budaya. 33
Visi dan misi Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Provinsi Riau
adalah sebagai berikut :
Visi : Menjadi Lembaga pendidikan terkemuka pada Tahun 2020 di
Indonesia. Misi : (1) Mencetak kader-kader pemimpin umat yang
memiliki wawasan keIslaman yang integral, (2) Mencetak kaderKader umat yang berbudi tinggi, berbadan sehat,berpengetahuan luas
dan berpikiran bebas, (3) Mencetak kader-kader yang hafal al-Qur‟an
minimal 6 juz, dan (4) Meningkatkan prestasi akademik kelulusan. 34
Sementara visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren Modern Nurul
Hidayah Bengkalis adalah sebagai berikut :
Visi : Pondok Modern Nurul Hidayah adalah sebagai lembaga
pendidikan pencetak kader-kader pemimpin ummat, menjadi tempat
ibadah Thalab al-„Ilmi dan menjadi sumber pengetahuan Islam,
bahasa al-Quran, ilmu pengetahuan umum dan teknologi.” Indikator
Visi : (1) Unggul dalam prestasi belajar, (2) Unggul dalam disiplin
hidup, (3) Unggul dalam lomba kreatifitas dan kesenian, (4) Unggul
dalam bidang olah raga, (5) Unggul dalam pembangunan bahasa Arab
dan bahasa Inggris, (6) Unggul dalam bidang pertanian, perkebunan
dan peternakan, dan (7) Unggul dalam bidang organisasi. Misi:
(1)Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khairu
ummah, (2) Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin-muslim
yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan
berpikiran
bebas
serta
berkhidmat
kepada
masyarakat,
(3)Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang
menuju terbentuknya ulama yang intelek, (4)Mewujudkan warga
33

Sumber Data, Dokumentasi, Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru,
Pekanbaru, 2020.
34
Sumber Data, Dokumentasi, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Provinsi Riau,
Duri- Bengkalis, 2020.
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negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertaqwa
kepada Allah SWT., dan (5)Mengabdi pada masyarakat.35
Persamaan Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Kota
Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten
Bengkalis sesungguhnya terletak pada nilai-nilai positif yang senantiasa
ditanamkan yang terimplementasi pada Panca Jiwa Pondok Pesantren sebagai
Hidden Curriculum sebagaimana yang diterapkan di Pondok Modern Gontor
Ponorogo Jawa Timur, yang memotivasi seluruh gerak ketiga Pondok
Modern binaannya yang ada di Provinsi Riau tersebut. yaitu : (1) keihklasan.
(2) kesederhanaan, (3) kemandirian, (4) Ukhuwah Islamiyah, dan (5) berjiwa
bebas.36 Namun demikian, sebagaimana pepatah mengatakan “lain ladang
lain belalang, lain lubuk lain ikannya,” maka muncul pertanyaan terkait Panca
Jiwa Pondok Pesantren sebagai Hidden Curriculum di Pondok Pesantren
Modern al-Kautsar Kulim Kota Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern alJauhar Duri Kabupaten Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern
Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis, apakah dalam konsep dan
penerapannya terutama dalam pengembangan soft skill santri memiliki
persamaan dan perbedaan antara ketiganya ? Hal ini mengingat bahwa ketika
Panca Jiwa Pondok Pesantren sebagai Hidden Curriculum, secara umum
dapat dideskripsikan sebagai hasil sampingan dari pendidikan di dalam atau

35

Sumber Data, Dokumentasi, Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bengkalis,
Bengkalis, 2020.
36
Sumber Data, Dokumentasi, Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru,
Pekanbaru, 2020. Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bengkalis, Bengkalis, 2020. Pondok
Pesantren Modern al-Jauhar Duri Provinsi Riau, Duri- Bengkalis, 2020.
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di luar sekolah, khususnya hasil yang dipelajari, tetapi tidak secara tersurat
dicantumkan sebagai tujuan,37 dan sebagai perilaku yang muncul di luar
tujuan yang dideskripsikan guru, berupa tingkah laku, sikap, cara bicara, dan
perlakuan guru terhadap murid-muridnya yang mengandung pesan moral.38
Bertitik tolak dari uraian di atas pada gilirannya mendorong penulis
untuk melakukan satu studi berjudul : HIDDEN CURRICULUM DALAM
PENGEMBAGAN SOFT SKILL SANTRI PONDOK PESANTREN
MODERN BINAAN GONTOR DI PROVINSI RIAU. Melihat kepada
permasalahan yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan
kajian yang sangat menarik.
B. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahan pahaman terhadap istilah yang terdapat
dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu mendefenisikan istilah-istilah
yang digunakan, sebagai berikut :
1. Hidden curriculum : istilah hidden curriculum, terdiri dari dua kata, yaitu
hidden dan curriculum. Secara etimologi, kata “hidden” berasal dari
Bahasa Inggris, yaitu hide yang berarti tersembunyi (terselubung).39
Sedangkan istilah kurikulum sendiri, sebagaimana telah disebutkan di atas,
berarti sejumlah mata pelajaran dan pengalaman belajar yang harus dilalui
oleh siswa demi menyelesaikan tugas pendidikannya. Dengan demikian,

37

Jane Martin, What Should We Do With a Hidden Curriculum When We Find One?: The
Hidden Curriculum and Moral Education, (California: McCutchan Publishing Corporation, 2010),
hlm. 122-139.
38
Wina Sanjaya, op. cit., hlm. 25.
39
John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta:G ramedia
Pustaka Utama, 2012), hlm. 297.
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hidden curriculum adalah kurikulum tersembunyi atau kurikulum
terselubung. Maksud tersembunyi/ terselubung di sini adalah kurikulum
ini tidak tercantum dalam kurikulum ideal. Walaupun demikian, kurikulum
ini memiliki andil dalam pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Jane
Martin dalam bukunya What Should we do with a hidden curriculum when
we find one?: the hidden curriculum and moral education, hidden
curriculum secara umum dapat dideskripsikan sebagai hasil sampingan
dari pendidikan di dalam atau di luar sekolah, khususnya hasil yang
dipelajari, tetapi tidak secara tersurat dicantumkan sebagai tujuan. 40 Tidak
jauh berbeda dengan apa yang terdapat dalam buku Kurikulum dan
Pembelajaran karya Wina Sanjaya, bahwa The Hidden Curriculum an
Overview: Curriculum Perspektive oleh Sedon diungkapkan : the hidden
curriculum refers to outcomes of education and/or the processes leading to
those outcomes, which are not explicity intended by educators. These
outcomes are generally not explicitly intended because they are not stated
by teacher in their oral or written list of objective, nor are they included in
educational statements of intent such as syllabuses, school policy
documents or curriculum projects. (Kurikulum tersembunyi pada dasarnya
adalah hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya
adalah perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan guru,
beberapa konsep tentang hidden curriculum menyimpulkan bahwa hidden

40

Jane Martin, op. cit., hlm. 122-139.
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curriculum yaitu tingkah laku, sikap, cara bicara, dan perlakuan guru
terhadap murid-muridnya yang mengandung pesan moral).41
2. Pengembangan soft skill: kata “pengembangan” berasal dari kata
“kembang” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an,” yang berarti:
(1)proses,

cara,

perbuatan

mengembangkan,

misalnya

dikatakan

“pemerintah selalu berusaha dalam pengembangan pembangunan secara
bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki,”
(2)pengembangan bahasa berarti “upaya meningkatkan mutu bahasa agar
dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat
modern,” (3) pengembangan masyarakat berarti proses kegiatan bersama
yang

dilakukan

oleh

penghuni

suatu

daerah

untuk

memenuhi

kebutuhannya.42 Kata pengembangan dalam bahasa Inggris development.
Menurut Moris dalam The American Herritage Dictionary of the English
Language, dikatakan sebagai “development is the act of development”
(perbuatan mengembangkan/ developing), kemudian pengembangan
didefenisikan sebagai upaya memperluas atau mewujudkan potensipotensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan
yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu dari
yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada
tahapan perubahan yang lebih kompleks.43 Soft skills merupakan

41

Wina Sanjaya, op. cit., hlm. 25.
Admin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam http://kbbi.web.id/kembang, Diakses
Tanggal 08 Februari 2018.
43
Morris, The American Herritage Dictionary of The English Language, (New York:
Harper and Row Publishers, 2010). Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
42
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keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk sendiri, berkelompok, atau
bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta. Dengan mempunyai soft skills
membuat keberadaan seseorang akan semakin terasa di tengah masyarakat.
Keterampilan akan berkomunikasi, keterampilan emosional, keterampilan
berbahasa, keterampilan berkelompok, memiliki etika dan moral, santun
dan keterampilan spiritual.44 Semua sifat yang menyebabkan berfungsinya
hard skills yang dimiliki. Soft skills dapat menentukan arah pemanfaatan
hard skills. Jika seseorang memilikinya dengan baik, maka ilmu dan
keterampilan yang dikuasainya dapat mendatangkan kesejahteraan dan
kenyamanan bagi pemiliknya dan lingkungannya. Sebaliknya, jika
seseorang tidak memiliki soft skills yang baik, maka hard skills dapat
membahayakan diri sendiri dan orang lain. 45 Menurut Iyo Mulyono, “soft
skills merupakan komplemen dari hard skills. Jenis keterampilan ini
merupakan bagian dari kecerdasan intelektual seseorang dan sering
dijadikan syarat unutk memperoleh jabatan atau pekerjaan tertentu.”46
Aribowo dikutip oleh Illah Sailah, menyebutkan soft skills sebagai
berikuti: Soft skills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan
dengan orang lain (termasuk dengan dirinya sendiri). Atribut soft skills,
dengan demikian meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan,
karakter dan sikap. Atribut soft skills ini dimiliki oleh setiap orang dengan
kadar yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kebiasaan berfikir, berkata,

44

Elfindri dkk., Soft Skills Untuk Pendidik, (Jakarta: Baduose Media, 2011), hlm. 67.
Ibid., hlm. 15.
46
Iyo Mulyono, Dari Karya Tulis Ilmiah Sampai Dengan Soft Skills, (Bandung: Yrama
Widya, 2011), hlm. 99.
45
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bertindak dan bersikap. Namun, atribut ini dapat berubah jika yang
bersangkutan mau merubahnya dengan cara berlatih membiasakan diri
dengan hal-hal yang baru.47 Berdasarkan Survey National Association of
Colleges and Employee (NACE, 2002) dalam Elfindri dkk, terdapat 19
indikator kemampuan yang diperlukan di pasar kerja, 14 indikator sebagai
hard skill dan 15 indikator kemampuan soft skill, sebagai berikut :
komunikasi, kejujuran/ integritas, bekerjasama, interpersonal, etos kerja
yang baik, motivasi/ inisiatif, mampu beradaptasi, analitikal, komputer,
organisasi, orientasi detail, kepemimpinan, percaya diri, sopan/ beretika,
bijaksana, indeks prestasi >3,00, kreatif, humoris dan kemampuan
entreprenership.48
3. Pondok Pesantren Modern : pengertian pondok pesantren menurut
Kementerian Agama RI : (1) Pondok pesantren adalah lembaga
pendidikan dan pengajaran Agama Islam yang pada umumnya
pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non-klasikal
(sistem bandongan dan sorogan) di mana seorang kyai mengajar santrisantri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh
ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, (Sistem Bandongan dan
Sorogan) di mana seorang kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitabkitab yang tertulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad
pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok/asrama
dalam lingkungan pesantren tersebut, (2) Pesantren adalah lembaga
47

Illah Sailah, Pengembangan Soft Skills di PerguruanTinggi, (Jakarta: Direktorat Jendral
Perguruan Tinggi, 2010), hlm. 17.
48
Elfindri dkk., op. cit., hlm. 156.
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pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama
dengan pondok pesantren tersebut diatas tetapi para santrinya tidak
disediakan pondokan di kompleks pesantren, namun tinggal tersebar di
seluruh penjuru desa sekeliling pesantren tersebut (santri kalong), di
mana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam
diberikan dengan sistem wetonan, para santri berduyun-duyun pada
waktu-waktu tertentu (tiap hari jum'at, ahad, selasa atau tiap-tiap waktu
shalat dan sebagainya), dan (3) Pondok pesantren dewasa ini adalah
gabungan antara sistem pondok dan pesantren yang memberikan
pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem bandongan,
sorogan atau wetonan dengan disediakan pondokan untuk para santri
yang berasal dari jauh dan juga menerima santri kalong, yang dalam
istilah pendidikan moderen telah menuhi kriteria pendidikan non formal
serta menyelenggarakan juga pendidikan formal berbentuk madrasah
dan bahkan sekolah umum dalam berbagai bentuk tingkatan dan aneka
kejuruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing. 49
C. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dapat
diidentifikasikan, sebagai berikut :
a. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya Pondok Pesantren
Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar
49

Marwan Saridjo, dkk, Sejarah Pondok Persantren di Indonesia, (Jakarta: Dharma
Bhakti, 2012), hlm. 9-10. Mujamil Qomar, op. cit., hlm. 58.
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Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah
Bantan Kabupaten Bengkalis ?
b. Bagaimana sistem pendidikan Pondok Pesantren Modern al-Kautsar
Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan
Kabupaten Bengkalis ?
c. Bagaimana kurikulum Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim
Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan
Kabupaten Bengkalis ?
d. Bagaimana kultur pembelajaran di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar
Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan
Kabupaten Bengkalis ?
e. Bagaimana keadaan guru Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim
Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan
Kabupaten Bengkalis ?
f. Bagaimana keadaan pegawai Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim
Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan
Kabupaten Bengkalis ?
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g. Bagaimana keadaan santri Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim
Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan
Kabupaten Bengkalis ?
h. Bagaimana manajemen pendidikan Pondok Pesantren Modern al-Kautsar
Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan
Kabupaten Bengkalis ?
i. Bagaimana Hidden Curriculum Pondok Pesantren Modern al-Kautsar
Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan
Kabupaten Bengkalis ?
j. Bagaimana penerapan Hidden Curriculum di Pondok Pesantren Modern
al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri
Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah
Bantan Kabupaten Bengkalis ?
k. Bagaimana pengembangan Hard Skill di Pondok Pesantren Modern alKautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri
Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah
Bantan Kabupaten Bengkalis ?
l. Bagaimana pengembangan Soft Skill santri di Pondok Pesantren Modern
al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri
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Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah
Bantan Kabupaten Bengkalis ?
m. Bagaimana penerapan Hidden Curriculum dalam pengembangan Soft Skill
santri di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok
Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok
Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis ?
n. Bagaimana konsep Panca Jiwa Pondok Pesantren sebagai Hidden
Curriculum di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru,
Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan
Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis ?
o. Bagaimana penerapan Panca Jiwa Pondok Pesantren sebagai Hidden
Curriculum di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru,
Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan
Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis ?
p. Bagaimana konsep dan penerapan Panca Jiwa Pondok Pesantren sebagai
Hidden Curriculum dalam pengembangan soft skill santri di Pondok
Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren
Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren
Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis ?
2. Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada, maka
penelitian ini dibatasi pada konsep dan penerapan Hidden Curriculum dalam
pengembangan Soft Skill santri di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar
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Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Kabupaten
Bengkalis.
3. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang di atas, paling tidak ada dua pokok
permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana

konsep

dan

penerapan

Hidden

Curriculum

dalam

pengembangan Soft Skill santri di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar
Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Kabupaten
Bengkalis ?
b. Apa

saja

ruang

lingkup

penerapan

Hidden

Curriculum

dalam

pengembangan Soft Skill santri di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar
Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten
Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Kabupaten
Bengkalis ?
D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan karena adanya tujuan dan harapan sebagai
berikut:
1. Untuk menemukan teori tentang konsep dan penerapan Hidden
Curriculum dalam pengembangan Soft Skill santri di Pondok Pesantren
Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar
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Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah
Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk menemukan teori tentang ruang lingkup penerapan Hidden
Curriculum dalam pengembangan soft skill santri di Pondok Pesantren
Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar
Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah
Bantan Kabupaten Bengkalis Bengkalis.
E. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dan manfaat penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai
berikut :
1. Sebagai kritik, saran dan masukan bagi praktisi pendidikan tentang upaya
yang

ditempuh

pengelola

lembaga

pendidikan

pesantren

dalam

meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pengelola Pondok Pesantren
Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar
Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah
Bantan Kabupaten Bengkalis.
2. Menjadi dasar bahan kajian bagi penelitian yang terkait, khususnya teori
tentang konsep dan penerapan Hidden Curriculum di lembaga pendidikan
pada masa yang akan datang.
3. Menambah dan memperkaya kuantitas hasil penelitian keilmuan di bidang
pendidikan, khusunya yang berkaitan dengan hasil penelitian tentang
kurikulum pendidikan.
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F. Sistematika Penulisan
Disertasi ini disusun menjadi lima bab, pada masing-masing bab
terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I ; pendahuluan, berisi pembahasan yang mencakup : latar
belakang masalah, defenisi istilah, permasalahan ; identifikasi masalah,
pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II ; landasan teoretis, berisi pembahasan yang mencakup : Hidden
Curicullum : pengertian dan ruang lingkup, fungsi dan tujuan, pondok
pesantren; pengertian pesantren, unsur-unsur pesantren, kurikulum pesantren,
peran, fungsi dan pengembangan pesantren, tinjauan penelitian yang relevan
dan konsep operasional.
Bab III ; metode penelitian, mencakup : jenis penelitian, sumber data,
informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan
pengecekan keabsahan data.
Bab IV ; berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup :
profil Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok
Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren
Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis,
konsep dan penerapan Hidden Curriculum dalam pengembangan Soft Skill
santri di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok
Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren
Modern Nurul Hidayah Kabupaten Bengkalis, dan ruang lingkup penerapan
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Hidden Curriculum dalam pengembangan soft skill santri di Pondok
Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern
al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul
Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis Bengkalis.
Bab V ; merupakan penutup, yang mencakup : kesimpulan dan saransaran.

BAB II
TINJAUAN TEORI

A. Penerapan Hidden Curriculum
1. Pengertian Penerapan Hidden Kurikulum
Penerapan : berasal dari kata “terap” yang berarti “hal, cara dan hasil dari
perbuatan menerapkan, mempraktekkan, memasangkan.”1 Menurut para ahli,
penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal
lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan
oleh suatu kelompok atau golongan. 2 Menurut Van Meter dan Van Horn,
penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individuindividu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang
telah digariskan dalam keputusan.3
Adapun unsur-unsur penting dalam penerapan suatu program meliputi:
(1) adanya program yang dilaksanakan, (2) adanya kelompok target, yaitu
masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari
program tersebut, dan (3) adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan

1

JS. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 2011), hlm. 1487.
2
Lukman Ali, Kamus Istilah Sastra, (Jakarta, Balai Pustaka, 2010), hlm. 104. Rian Nugroho,
Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013),
hlm. 158.
3
Van Meter dan Van Horn, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta,
2012), hlm. 65.
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yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan
dari proses penerapan tersebut.4
Istilah lain untuk “penerapan” adalah “implementasi” berasal dari bahasa
Inggris : to implement yang berarti mengimplementasikan, pelaksanaan dan
penerapan, di mana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal
yang disepakati terlebih dahulu.5 Kata Implementasi bermuara pada aktivitas,
adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.6 Implementasi kemudian
didefenisikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang
menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, yang dilakukan untuk
menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan
pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembagalembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.7
Van Horn dan Van Meter sebagaimana dikutip Subarsono mengartikan
Implementasi sebagai "tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau
kelompok) yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan
kebijakan sebelumnya.” 8 Grindle sebagaimana dikutip Winarno, menjelaskan
bahwa

implementasi

adalah

membentuk

suatu

kaitan

(linkage)

yang
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memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari
suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup
terbentuknya “a policy delivery system”, di mana sarana-sarana tertentu
dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang
diinginkan.9
Secara etimologi istilah “kurikulum” berasal dari bahasa Yunani yang
semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu currere yang berarti jarak tempuh
lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start
hingga finish.10 Pengertian ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan, di
mana dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh
pendidik dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan
dan sikap serta nilai-nilai. Secara terminologi, definisi-definisi kurikulum telah
banyak dirumuskan oleh para ahli pendidikan. Dakir, mengungkapkan berbagai
terminologi dalam kurikulum sebagai berikut:
a. Core Curiculum ; Core artinya inti, dalam kurikulum berarti
pengalaman belajar yang harus diberikan baik yang berupa kebutuhan
individual maupun kebutuhan umum,
b. Hidden Curriculum; Hidden Curriculum atau kurikulum yang
tersembunyi yang berarti kurikulum tak terlihat tetapi tidak hilang.
Jadi kurikulum tersembunyi ini tidak direncanakan, tidak
diprogramkan dan tidak dirancang tetapi mempunyai pengaruh baik
secara langsung terhadap output dari proses belajar mengajar,
c. Curriculum Foundation ; Foundasi kurikulum yang disebut juga asasasas kurikulum mengingatkan bahwa dalam penyusunan kurikulum
hendaknya memperhatikan filsafat bangsa yang dinamis, keadaan
9

Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Jakarta : UI Press, 2011), hlm. 149.
Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan
Perguruan Tinggi, (Jakarta : Rinneka Cipta, 2014), hlm. 1.
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masyarakat beserta kebudayaannya, hakikat anak dan teori belajar,
d. Curriculum Development ; Curriculum development atau
perkembangan kurikulum membahas berbagai macam model
pengalaman kurikulum selanjutnya. Yang perlu diperhatikan dalam
pengembangan kurikulum adalah: siapa yang berkepentingan, guru,
tenaga bukan pengajar, atau siswa ? Siapa yang akan terlibat dalam
pelaksanaan pengembangan? Pihak karyawan, komisi-komisi yang
akan dibentuk? Bagaimana cara mengaturnya? dan bagaimana
pengorganisasiannya?
e. Curriculum
Implementation
;
Curriculum
Implementation
membicarakan seberapa jauh kurikulum dapat dilaksanakan. Oleh
karena itu yang perlu dipantau adalah proses pelaksanaannya, dan
evaluasinya. Selanjutnya atas dasar hasil evaluasi perlu tidaknya
kurikulum direvisi untuk penyempurnaan.
f. Curriculum Engginering ; Curriculum engginering disebut juga
dengan pembinaan kurikulum. Beaucham (1981) mendefinisikan
curriculum engginering adalah proses yang memaksa untuk
memfungsikan system kurikulum di sekolah.11
Menurut S. Nasution, istilah kurikulum dibagi menjadi dua konotasi, yaitu:
Pertama, a race course, a place for running, and a carriot ialah :Suatu
jarak yang harus ditempuh oleh pelari atau kereta dalam perlombaan, dari
awal sampai akhir, dan juga berarti chariot semacam kereta pacu pada
zaman dahulu, yakni suatu alat yang membawa seseorang dari start sampai
finish. Kedua, a course in general, applied particulariy to the course of
study in university, kemudian kurikulum yang semula digunakan di bidang
olah raga selanjutnya dipakai dalam bidang pendidikan, yakni sejumlah
mata kuliah di perguruan tinggi.12
Atas dasar itu S. Nasution, memberikan beberapa definisi kurikulum
sebagai berikut:
a. Kurikulum dipandang sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh
sekolah untuk mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini dapat berupa
mengajarkan berbagai mata pelajaran tetapi dapat juga meliputi segala
kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan siswa
11

Dakir, Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2015), hlm. 8-9.
12
S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm. 1-2.
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misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, warung
sekolah dan lain-lain.
b. Kurikulum dapat pula di pandang sebagai hal-hal yang diharapkan
akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap, keterampilan tertentu.
c. Kurikulum sebagai pengalaman siswa. Kedua pandangan di atas
berkenaan dengan perencanaan kurikulum sedang pandangan yang
ketiga ini apa yang secara factual menjadi kenyataan pada tiap siswa,
bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang
diharapkan menurut rencana.13
Sementara menurut pendapat Oemar Hamalik, kurikulum diartikan
sebagai berikut :
a. Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan
dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata
ajaran (subject matter) dipandang sebagai pengalaman orang tua atau
orang-orang pandai masa lampau, yang telah disusun secara sistematis
dan logis.
b. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk
pembelajaran siswa dengan program itu para siswa melakukan sebagai
kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan
tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran.
c. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai isi dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Isi kurikulum merupakan
susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan
penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. 14
Pengertian yang lama tentang kurikulum lebih menekankan pada isi
pelajaran atau mata kuliah, dalam arti sejumlah mata pelajaran atau kuliah di
sekolah atau perguruan tinggi, yang harus ditempuh untuk mencapai ijazah atau
tingkat, juga keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh statu Lembaga pendidikan
terbatas pada pengetahuan-pengetahuan yang dikemukakan oleh guru atau
13

Ibid., hlm. 9.
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sekolah atau institusi pendidikan lainnya dalam bentuk mata pelajaran-mata
pelajaran atau kitab-kitab karya ulama terdahulu, yang dikaji begitu lama oleh
para peserta didik dalam tiap tahap pendidikannya. 15 Pengertian kurikulum dalam
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pada pasal 1 ayat 19 berbunyi :
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan prngaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunaakan sebagai pedoman
penyelengaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
Kurikulum mempunyai makna luas, mencakup semua pengalaman yang
dilakukan siswa dirancang dan diarahkan diberikan bimbingan dan dan
dipertangungjawabkan oleh sekolah. Dalam pengembangan kurikulum
harus memegang prinsip-prinsip: revansi, fleksibelitas, kontinuitas, praktis
dan efektifitas.16
Kurikulum sebagai komponen penting pada lembaga pendidikan yang
digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses
mekanisme pendidikan, tolok-ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan
adalah

kurikulum.17

Konsep

kurikulum

berkembang

sejalan

dengan

perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran
atau teori pendidikan yang dianutnya. Menurut pandangan lama, kurikulum
merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guna atau dipelajari
oleh siswa. Oemar Hamalik memberi pendapat dengan memberi pengertian,
kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk
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memperoleh ijazah.18 Dalam lingkungan atau hubungan tertentu pandangan ini
masih dipakai sampai sekarang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Robert
S. Zais, yang mengatakan “…a racecourse of subject matters to be mastered.”19
Dalam pandangan yang baru (modern) kurikulum mempunyai pengertian
yang berbeda, pandangan kurikulum yang semula dari menekankan pada Isi
menjadi lebih memberikan tekanan pada pengalaman belajar. Menurut Caswel
dan Cambel dalam buku mereka yang terkenal Curriculum Development (1935),
Kurikulum … to be composed of all of the experiences children have under the
guidances of teachers.20 Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kurikulum
bersifat luas, karena kurikulum bukan terdiri atas mata pelajaran (courses) tetapi
meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah.
Pelaksanaan kurikulum tidak hanya dibatasi hanya dalam kelas saja, melainkan
dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapai.
Istilah hidden curriculum, terdiri dari dua kata, yaitu hidden dan
curriculum. Secara etimologi, kata “hidden” berasal dari Bahasa Inggris, yaitu
hide yang berarti tersembunyi (terselubung). 21 Sedangkan istilah kurikulum
sendiri, sebagaimana telah disebutkan di atas, berarti sejumlah mata pelajaran

18

Oemar Hamalik, op. cit., hlm. 3.
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dan pengalaman belajar yang harus dilalui oleh siswa demi menyelesaikan tugas
pendidikannya. Dengan demikian, hidden curriculum adalah kurikulum
tersembunyi atau kurikulum terselubung. Maksud tersembunyi/terselubung di
sini adalah kurikulum ini tidak tercantum dalam kurikulum ideal. Walaupun
demikian, kurikulum ini memiliki andil dalam pencapaian tujuan pendidikan.
Menurut Jane Martin dalam bukunya What Should We Do With a Hidden
Curriculum When We Find One?: The Hidden Curriculum and Moral Education,
hidden curriculum secara umum dapat dideskripsikan sebagai hasil sampingan
dari pendidikan di dalam atau di luar sekolah, khususnya hasil yang dipelajari,
tetapi tidak secara tersurat dicantumkan sebagai tujuan.22 Tidak jauh berbeda
dengan apa yang terdapat dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran karya Wina
Sanjaya, yang penulis kutip dalam buku The Hidden Curriculum an Overview:
Curriculum Perspektive oleh Sedon diungkapkan bahwa:
The hidden curriculum refers to outcomes of education and/or the
processes leading to those outcomes, which are not explicity intended by
educators. These outcomes are generally not explicitly intended because
they are not stated by teacher in their oral or written list of objective, nor
are they included in educational statements of intent such as syllabuses,
school policy documents or curriculum projects. (Kurikulum tersembunyi
pada dasarnya adalah hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak
direncanakan. Artinya adalah perilaku yang muncul di luar tujuan yang
dideskripsikan guru. beberapa konsep tentang hidden curriculum
menyimpulkan bahwa hidden curriculum yaitu tingkah laku, sikap, cara
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bicara, dan perlakuan guru terhadap murid-muridnya yang mengandung
pesan moral).23
Glatthorn dalam buku Paradigma Pendidikan Demokratis karya Dede
Rosyada mengungkapkan definisi hidden curriculum yaitu kurikulum yang tidak
menjadi bagian untuk dipelajari, yang secara lebih definitif digambarkan sebagai
berbagai aspek dari sekolah di luar kurikulum, tetapi mampu memberikan
pengaruh dalam perubahan nilai, persepsi, dan perilaku siswa. 24 Inti dari hidden
curriculum menurut Dede Rosyada adalah kebiasaan sekolah menerapkan
disiplin terhadap siswanya, seperti ketepatan guru memulai pelajaran,
kemampuan, dan cara guru menguasai kelas, kebiasaan guru memperlakukan
siswa dan siswi yang melakukan kenakalan di dalam maupun di luar kelas.
Kesemuanya itu merupakan pengalamanpengalaman yang dapat mengubah cara
berpikir dan berperilaku siswa. Begitu pula halnya dengan lingkungan sekolah
yang teratur, rapi, tertib, dan mampu menjaga lingkungan yang bersih serta asri
merupakan pengalaman-pengalaman yang dapat mempengaruhi kultur siswa.25
Apa yang dikemukakan oleh Dede Rosyada yang mengangkat hidden curriculum
sebagai formulasi lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan
sangatlah sesuai. Oleh karena itu, hidden curriculum yang merupakan
pengalaman yang terjadi di luar pembelajaran dalam kelas harus sejalan dengan
pembelajaran formal di dalam kelas.
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Dari beberapa pengertian hidden curriculum di atas, dapat dipahami
bahwa hidden curriculum dikelompokkan dalam kurikulum karena kegiatankegiatan yang terdapat di dalam hidden curriculum merupakan pengalamanpengalaman siswa di sekolah yang dilakukan secara terorganisir. Sedangkan
dikatakan hidden karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak tertulis secara jelas di
kurikulum ideal maupun aktual dalam praktek pelaksanaan di sekolah. Dengan
mengutip pendapat Glatthorn, Wina Sanjaya menuliskan dalam bukunya, bahwa
ada dua aspek dalam hidden curriculum, yaitu:26
a. Aspek Tetap ; yang dimaksud dengan aspek tetap hidden curriculum adalah
hal-hal yang dikategorikan ke dalam hidden curriculum yang relatif tidak
akan pernah mengalami perubahan yang signifikan. Termasuk di dalam aspek
ini adalah ideologi, keyakinan, dan nilai budaya masyarakat yang dapat
memberikan pengaruh terhadap sekolah dalam arti nilai budaya masyarakat
mana yang perlu diwariskan dan yang tidak boleh diwariskan kepada generasi
selanjutnya.
b. Aspek Tidak Tetap ; ada tiga variabel penting yang termasuk di dalam aspek
tidak tetap dan relatif berubah. Ketiga variabel tersebut adalah: (1) Variabel
Organisasi. Variabel organisasi yang dimaksud di sini adalah kebijakan
penugasan guru dan mengelompokkan siswa untuk proses pembelajaran,
(2)Variabel Sistem Sosial ; variabel sistem sosial di sini yaitu suasana sekolah
yang tergambar dari pola-pola hubungan semua komponen sekolah. Banyak
26
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faktor sistem sosial di sekolah yang dapat membentuk sikap dan perilaku
siswa, yakni pola hubungan guru dengan tenaga administrasi, keterlibatan
kepala sekolah dalam pembelajaran, keterlibatan guru dalam proses
pengambilan keputusan, hubungan yang baik antar sesama guru, hubungan
antara guru dan siswa, keterlibatan siswa dalam proses pengambilan
keputusan, dan keterbukaan kesempatan bagi siswa untuk melakukan
berbagai aktivitas, dan (3) Variabel Budaya ; variabel budaya yaitu dimensi
sosial yang terkait dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan struktur
kognitif.
Dari uraian di atas, diketahui bahwa yang termasuk ke dalam kategori
hidden curriculum tidak saja terbatas pada materi atau metode baru yang
diberikan sekolah kepada siswa, akan tetapi setiap pengalaman dan pengetahuan
yang diberikan dan diperoleh siswa secara terorganisir, baik di dalam kelas
maupun di luar kelas. Pengalaman dan pengetahuan dapat diperoleh siswa
melalui proses adaptasi antar murid dengan murid, murid dengan guru, serta
murid dengan lingkungannya, yang kemudian mampu mengubah pola pikir dan
perilaku siswa.
2. Pendekatan, Azas-azas Penyusunan dan Organisasi Kurikulum
Beberapa pendekatan dalam penyusunan kurikulum, menurut Oemar
Hamalik mencakup :
a. Pendekatan Mata Pelajaran; Penddekatan mata pelajaran bertitik tolak
dari mata pelajaran (subject matter) seperti Ilmu Bumi, Sejarah,
Ekonomi, Biologi, Kimia dan lain sebaginya.
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b. Pendekatan Interdisipliner; Berbagai gejala sosial dan permasalahan
yang ada dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak mungkin ditinjau
hanya dari satu sisi saja.
c. Pendekatan Integratif; Pendekatan integratif, yang juga dikenal dengan
nama pendekatan terpadu, bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau
kesatuan yang bermakna dan terstruktur. Bermakna mempunyai arti
bahwa setiap suatu keseluruhan tersebut, memiliki makna, arti, dan
faedah tertentu.
d. Pendekatan Sistem; Pendekatan sistem adalah suatu totalitas yang
terdiri atas sejumlah komponen ata bagian. Komponen itu salaing
berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain.11
Dalam menyusun kurikulum apapun jenis kurikulumnya diperlukan asasasas yang harus di pegang, menurut Abdullah Idi, asas-asas tersebut adalah :
a. Asas filosofis ; Filsafat mempunyai jangkauan kajian yang sangat luas,
terutama bagi para pengembang kurikulum yang memiliki pemahaman
yang kuat tentang rumusan filsafat, kemungkinan akan memberikan
dasar yang kuat pula dalam mengambil suatu keputusan yang tepat dan
konsisten. Namun, suatu hal yang perlu diperhatikan oleh pengembang
kurikulum adalah, dalam mengembangkan kurikulum, pengembang
tidak hanya menonjolkan atau mementingkan filsafat pribadinya, tetapi
juga perlu mempertimbangkan falsafah yang lain: falsafah negara,
falsafah lembaga pendidikan, dan staf pengajar atau pendidik.
b. Asas Sosiologis ; Dalam mengambil suatu keputusan mengenai
kurikulum, para pengembang mesti merujuk pada lngkungan atau
dunia dimana mereka tinggal, merespon berbagai kebutuhan yang
dilontarkan atau diusulkan oleh beragam golongan dalam masyarakat
dan memahami tuntutan pencantuman nilai-nilai falsafah pendidikan
bangsa dan berkait dengan falsafah pendidikan yang berlaku.
Kurikulum sedapat mungkin dibangun dan dikembangkan dengan
tetap merujuk pada asas kemasyarakatan sekaligus dengan kebutuhan
masyarakat.
c. Asas Psikologis ; Kontribusi psikologi terhadap studi kurikulum
memilki dua bentuk, pertama, model konseptual dan informasi yang
akan membangun perencanaan pendidikan. Kedua, Berisikan berbagai
metodologi yang dapat diadaptasikan untuk penelitian pendidikan.
d. Asas Organisatoris ; Keadaan masyarakat yang senantiasa berubah dan
mengalami kemajuan pesat, sehingga akan memberikan beban baru
11
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bagi pengembang kurikulum, yang berperan sebagai pembuat
keputusan dan memilih terhadap apa yang harus diajarkan kepada
siapa. Dalam hubungan ini, Nasution menyatakan bahwa ada dua
masalah pokok yang harus di pertimbangkan, yakni: (1) Pengetahuan
apa yang paling berharga untuk diberikan bagi anak didik dalam suatu
bidang studi, dan (2) Bagaimana mengorganisasi bahan itu agar anak
didik dapat menguasainya dengan sebaik-baiknya.12
Dalam

penyusunan

kurikulum

sangatlah

tergantung

pada

asas

organisatoris, yakni bentuk bentuk penyajian bahan pelajaran atau organisasi
kurukulum. Organisasi kurikulium sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Idi,
sebagai berikut :
a. Separated Subjec Kurikulum ; Kurikulum ini dipahami sebagai
kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya. Kurikulum
mata pelajaran terpisah berarti kurikulumnya dalam bentuk mata
pelajaran yang terpisah-pisah, yang kurang mempunyai keterkaitan
dengan mata pelajaran lainnya. Konsekuensinya, anak didik harus
semakin banyak mengambil mata pelajaran. Kurikulum mata pelajaran
(subject curriculum) terdiri dari mata pelaran (subject) yang tepisahpisah, dan subject itu merupakan himpunan pengalaman dan
pengetahuan yang diorganisasikan secara logis dan sistematis oleh
para ahli kurikulum (experts).
b. Correlated Curriculum ; Kurikulum ini mengandung makna bahwa
sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang
lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas.
Sebagai contoh, pada mata pelajaran fiqih dapat dihubungkan dengan
mata pelajaran al-Qur‟an Hadis. Pada saat anak didik mempelajari
sholat, dapat dihubungkan dengan pelajaran al-Qur‟an (surah alFatihah, dan surat lainnya) dan hadis yang berhubungan dengan sholat,
dan lain sebagainya.
c. Broad Field Curriculum ; Kurikulum ini kadang-kadang sering disebut
kurikulum fusi. Taylor dan Alexander menyebutkan dengan sebutan
the field of subject matter. Broad fields menghapuskan batas-batas dan
menyatukan mata pelajaran yang berhubungan erat. Hilda Taba
mengatakan bahwa the broad fields curriculum is essentially an effort
to automatization of curriculum by combining several specific areas
12
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large fields dengan pengertian the broad fields curriculum adalah
usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa
mata pelajaran sebagai contoh sejarah, geografi, ilmu ekonomi, dan
ilmu politik disatukan menjadi ilmu pengetahuan social (IPS).
d. Integrated Curriculum ; Kurikulum terpadu (integrated kurikulum)
merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran
dari berbagai macam pelajaran. Integrasi diciptakan dengan
memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan
solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata
pelajaran. Kurikulum jenis ini membuka kesempatan yang lebih
banyak untuk melakukan kerja kelompok, masyarakt dan lingkungan
sebagai sumber belajar, mementingkan perbedaan individual anak
didik, dan dalam perencanaan pelajarannya siswa diikutsertakan.
Kurikulum memiliki sejumlah pengetahuan secara fungsional dan
mengutamakan proses belajarnya. Yang dimaksudkan cara
memperoleh ilmu secara fungsional adalah karena ilmu tersebut
dikelompokkan berhubungan dengan usaha memecahkan masalah
yang ada. Sebagai contoh, dengan belajar membuat radio, anak didik
sekaligus mempelajari hal-hal lain yang berkaitan dengan listrik,
siaran, penerimaan, dan sebagainya.
e. Core Curriculum ; Banyak berbagai pendapat yang mendifinisikan apa
yang dimaksud core kurikulum namun Romine mencoba merumuskan
yang lebih komprehensif. Ia menyatakan bahwa: “The core
curriculum, core program, or core course may be devined as the part
of the total curriculum objectives, which is scheduled for
proposionally longer blocks of time.” Dari pendapat Romine di atas
dapat ditafsirkan dengan pengertian sebagai: (1) kurikulum inti
merupakan bagian dari keseluruhan kurikulum yang diperuntukkan
bagai semua siswa, (2) Core program berkenaan dengan pendidikan
umum untuk memperoleh bermacam-macam hasil (tujuan pendidikan),
(3) Berbagai kegiatan dan pengalaman core disusun dan diajarkan
dalam bentuk kesatuan, tidak dibatasi oleh garis-garis pelajaran yang
terpisah; dan (3) Core program diselenggarakan dalam jangka waktu
yang lebih lama. 13
3. Perencanaan, Perumusan Tujuan dan Isi Kurikulum
Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan
belajar yang dimasudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku
13

Ibid., hlm. 141-147. Oemar Hamalik, op. cit., hlm. 183-184.
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yang diinginkan dan menilai sampai semua perubahan-perubahan telah terjadi
pada diri siswa, di mana dalam perencanaan kurikulum minimal ada lima yang
mempengaruhi

perencanaan

dan pembuatan keputusan yakni

konten/materi,

manajemen

pembelajaran,

pelatihan

guru

dan

filosofis,
sistem

pembelajaran.14 Sedangkan menurut Oemar Hamalik, perencanaan kurikulum
adalah suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan
tingkat pembuatan keputusan. Perencanaan kurikulum sangat tergantung pada
pengembangan kurikulum dan tujuan kurikulum yang akan menjadi perencanaan
pendidikan hubung teori-teori pendidikan yang digunakan.15
Perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau alat
manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang
diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, tindakan-tindakan yang perlu
dlakukan, sumber biaya, tenaga, dan sarana yang diperlukan, sistem monitoring
dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan menejemen
lembaga pendidikan, di samping itu, perencanaan kurikulum juga berfungsi
sebagai pendorong untuk melaksanakan sitem pendidikan sehingga mencapai
hasil yang optimal. Kurikulum aims merupakan rumusan yang menggambarkan
outcomes yang diharapkan berdasarkan beberapa skema nilai diambil dari
kaidah-kaidah filosofis. Aims ini tidak berhubungan secara lansung terhadap
tujuan sekolah dan tujuan pembelajaran. Goals merupakan outscomes sekolah

14
15

Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 21.
Oemar Hamalik, op. cit., hlm. 152-153.
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yang dapat dirumuskan secara instusional oleh sekolah atau jenjang pendidikan
tertentu sebagai suatu sistem. Objectives merukan outcomes yang diharapkan
dapat tercapai dalam jangka waktu pendek, segera setelah proses pembelajaran di
kelas berakhir, dapat dinilai setidaknya secara teoritis dalam jangka waktu
tertentu. Terdapat tiga sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum
(aims, goals, objectives). Perencanaan kurikulum harus mengasismilasi dan
mengorganisasi informasi dan data secara intensif yang berhubungan dengan
pengembangan program lembaga atau sekolah. Informasi dan data yang jadi area
utama menurut Rusman, adalah sebagai berikut:
a. Kekuatan sosial; Perubahan sistem pendidikan di Indoseia sangatlah
dinamis. Pendidikan itu menggunakan sistem terbuka sehingga harus
selalu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang
terjadi di masyarakat baik itu sistem politik, ekonomi, sosial dan
kebudayaan. Kekuatan yang lain pada satuan pendidikan dan
perencanaan kurikulum adalah perubahan nilai struktur dari
masyarakat itu sendiri.
b. Perlakuan pengetahuan ; Perencana dan pengembangan kurikulum,
umumnya bereaksi terhadap keberadaan data atau informasi yang
berhubunngan dengan pembelajaran. Di sekolah tradisional biasannya
struktur informasi lebih dari pada informasi itu sendiri. Pertimbangan
lainnya untuk perencana kurikulum yang berhubungan dengan
perlakuan pengetahuan adalah di mana individu belajar aktif untuk
mengumpulkan dan mengolah informasi, mencari fakta dan data,
berusaha belajar tentang sikap, emosi perasaan terhadap pembelajaran,
proses informasi, manipulasi, penyimpanan, dan mengambil kembali
informasi tersebut untuk dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan
merancang kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan.
c. Pertumbuhan dan perkembangan manusia ; Landasan ketiga dalam
perencanaan kurikulum adalah informasi yang berhubungan dengan
perkembangan manusia. Data-data ini penting seperti kegiatan sekolah
yang selalu menyediakan untuk mengembangkan program baru, lebih
awal anak belajar pendidikan khusus, pendidikan sekolah alternatif,
dan pendidikan akselerasi. Umumnya penting untuk dipahami tentang
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pola-pola dari pertumbuhan dan perkembangan karena para guru
dituntut untuk merencanakan kurikulum atau program pembelajaran
yang berkenaan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. 16
Saylor dan Alexander, mendefinisikan isi kurikulum adalah fakta,
observasi, persepsi, ketajaman, sensibilitas, desain, dan solusi yang tergambarkan
dari apa yang dipikirkan oleh seorang yang secara keseluruhan diperoleh dari
pengalaman dan semua itu merupakan komponen yang menyusun pikiran yang
mereorganisasi dan menyusun kembali hasil pengalaman tersebut ke dalam adat
dan pengetahuan, ide, konsep, generalisasi, prinsip, rencana, dan solusi. Menurut
Rusman, dijelaskan sebagai berikut :
a. Organisasi isi kurikulum ; Organisasi isi kurikulum harus
mempertimbangkan dua hal; pertama berguna bagi siswa sebagai
individu yang di didik dalam menjalani kehidupan-nya dan kedua, isi
kurikulum tersebut dapat berbentuk data, konsep, generalisasi, dan
materi pelajaran sekolah.
b. Ruang lingkup Isi kurikulum ; Ruang lingkup isi kurikulum meliputi
beberapa hal: (1) Isi yang bersifat umum, berlaku untuk semua siswa
yang berguna dalam proses interaksi dan pengembangan tingkat
berfikir, mengasah perasaan dan berbagai pendekatan untuk dapat
saling memahami satu sama lain, yang menegaskan posisi setiap siswa
sebagai anggota dan hidup dalam lingkungan masyarakat, dan (2) Isi
yang bersifat khusus, berlaku untuk program-program tertentu, yang
mempunyai kebutuhan berbedaan atau mempunyai kemampuan
istimewa dibanding siswa lainnya, yang membutuhkan perlakuan yang
berbeda untuk dapat mengaktualisasikan seluruh potensi yang
dimilikinya.
c. Kriteria pemilihan isi kurikulum ; Hal-hal yang harus dipertimbangkan
dalam memilih dan menetapkan isi kurikulum adalah; a) tingkat
kematangan siswa (sesuai dengan tahap-tahap dan perkembangan dan
kematangan siswa); b)tingkat pengalaman anak dan; c) taraf kesulitan

16

Rusman, op. cit., hlm. 25-26.
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materi, yaitu disusun dari yang kongkret menuju yang abstrak. 17
4. Pengembangan Kurikulum
Menurut Oemar Hamalik, Pengembangan kurikulum adalah proses
perencanaan kurikulum, agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan
spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian. Berbagai
komponen

situasi

belajar

mengajar,

antara

lain

menetapkan

jadwal

pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata
pelajaran, kegiatan mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan
garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk memudahkan proses belajar
mengajar.27 Adapun prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum dijabarkan
Abdullah Idi,28 sebagai berikut:
a. Prinsip relevansi ; Soetopo & Soemanto dan Subandijah mengungkapkan
relevansi sebagai berikut: pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan
anak didik. Kedua, relevansi kehidupan yang akan datang. Ketiga, relevansi
pendidikan dengan dunia kerja. Keempat, relevansi pendidikan dengan ilmu
pengetahuan.
b. Prinsip efektivitas ; prinsip efektivitas yang dimaksudkan adalah sejauh mana
perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah
ditentukan.
c. Prinsip efesiensi ; efesiensi proses belajar-mengajar akan tercipta, apabila
17

Ibid., hlm. 26.
Oemar Hamalik, op. cit., hlm. 183-184.
28
Abdullah Idi, op. cit., hlm. 181.
27
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usaha, biaya, waktu dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan program
pengajaran tersebut sangat optimal dan hasilnya bisa seoptimal mungkin,
tentunya dengan pertimbangan yang rasional dan wajar.
d. Prinsip kesinambungan (kontinuitas) ; Prinsip kesinambungan dalam
pengembangan kurikulum menunjukkan adanya saling keterkaitan antara
tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi. Pertama,
kesinambungan diantara berbagai tingkat sekolah, yang berarti bahan
pelajaran yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat pendidikan
yang lebih tinggi hendaknya sudah diajarkan pada tingkat pendidikan
sebelumnya atau dibawahnya. Kedua kesinambungan diantara berbagai
bidang studi, hal ini berarti bahwa

dalam

pengembangan haarus

memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan yang lainnya.
e. Prinsip fleksibilitas (keluwesan) ; Fleksibitlitas berarti tidak kaku, dan ada
semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam betindak. Dalam
kurikulum fleksibilitas dibagi dua macam. pertama, fleksibilitas dalam
memilih program pendidikan kedua, fleksibilitas dalam mengembangkan
program pengajaran.
f. Prinsip berorientasi tujuan ; Prinsip berorientasi tujuan berarti bahwa sebelum
bahan ditentukan, langkah yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik adalah
menentukan tujuan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar semua jam dan
aktivitas pengajaran yang dilaksanakan oleh pendidik maupun anak didik
dapat betu-betul terarah kepada tercapainya tujuan pendidikan yang telah
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ditetapkan.
g. Prinsip pengembangan kurikulum ; prinsip ini memiliki maksud bahwa harus
ada pengembangan kurikulum secara bertahap dan terus menerus, yakni
dengan cara memperbaiki, memantapkan dan mengembangkan lebih lanjut
kurikulum yang sudah berjalan setelah ada pelaksanaan dan sudah diketahui
hasilnya.
Ada berbagai pendapat terkait dengan model pengembangan kurikulum,
berbagai macam pendapat itu merupakan hasil pemikiran para ahli pendidikan di
antaranya adalah:
a. Menurut Dakir yang dikutip dari Robert S. Zain, dikelompokkan menjadi 7
model : (1) Model administrative, (2) Model dari bawah (grass root),
(3)Model demonstrasi, (4) Model beaucham, (5) Model terbalik Hilda Taba,
(6)Model hubungan interpersonal dari Roger, (7) Model action research yang
sistematis.32
b. Menurut Abdullah Idi model pengembangan kurikulum diklasifikasikan
menjadi 4 model : (1) Model Rap Tyler, (2) Model Hilda Taba, (3) Model
D.K Wheeler (3) Model Decker Walker, (4) Model Skill beck.33
Nana Syaodih Sukmadinata, dalam bukunya Pengembanan Kurikulum,
Teori dan Praktek, menjelaskan bahwa model pengembangan kurikulum perlu
disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang

32
33

Dakir, op. cit., hlm. 75-100.
Abdullah Idi, op. cit., hlm. 154-177.
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di anut serta model-model pendidikan mana yang digunakan. Paling tidak
menurut Syaodih, dikenal beberapa model pengembangan kurikulum,34 sebagai
berikut :
a. The Administrative Model ; Model pengembangan kurikulum ini merupakan
model yang paling lama dan paling banyak di kenal. Istilah lain dari model ini
ialah top-down atau line-staff, karena inisiatif dan gagasan pengembangan
datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur
administrasi. Yaitu adanya tim-tim khusus pengarah pengembangan
kurikulum yang terdiri atas pejabat di bawahnya, para ahli pendidikan, ahli
kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan.
Tugas tim tersebut ialah merumuskan konsep-konsep dasar, landasanlandasan, kebijaksanaan, dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum.
Setelah hal-hal yang mendasar itu terumuskan dan mendapatkan pengkajian
yang seksama, kemudian administrator pendidikan menyusun tim atau komisi
pengembangan kurikulum yang terdiri atas para ahli pendidikan/kurikulum,
ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, guru-guru bidang studi yang senior.
Tim tersebut bertugas menyusun kurikulum yang sesunguhnya yang lebih
operasional, dijabarkan dari konsep-konsep dan kebijaksanaan dasar yang
telah digariskan oleh tim pengarah. Setelah tugas tersebut selesai, maka
hasilnya dikaji ulang oleh tim pengarah serta para ahli lain yang berwenang
atau pejabat yang kompeten. Setelah mendapatkan beberapa penyempurnaan,
34

Nana Syaodih Sukmadinata, op. cit., hlm. 161-170.
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dan nilai-nilai cukup baik, administrator pemberi tugas menetapkan
berlakunya kurikulum tersebut serta memerintahkan pada sekolah-sekolah
untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Model seperti ini seringkali tidak
selalu segera berjalan, sebab menuntut kesiapan dari pelaksaanya, terutama
guru-guru. Mereka perlu mendapatkan petunjuk dan penjelasan atau mungkin
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, maka kebutuhan akan adanya
penataran sering tidak dapat dihindarkan.
b. The Grass Roots Model ; Model grass roots adalah kebalikan dari model
pertama. Inisiataif dan upaya datang dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah.
Model pengembangan kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem
pengelolaan pendidikan/kurikulum yang bersifat sentralisasi, sedangkan
model grass-roots akan berkembang dalam sistem sistem pendidikan yang
bersifat desentralisasi. Oleh sebab itu pendidikan yang bersifat desentralisasi
menuntut para guru untuk cerdas dan lebih kreatif dalam melaksanakan
pengembangan kurikulum. Sebab guru adalah perencana, pelaksana, dan juga
penyempurna dari pengajaran di kelasnya. Adapun langkah-langkah dalam
pengembangan kurikulumnya : (1) Inisiatif pengembangan datangnya dari
bawah (para pengajar), (9) Tim pengajar dari beberapa sekolah ditambah nara
sumber lain dari orang tua, peserta didik, atau masyarakat luas yang relevan,
(3)Pihak atasan memberikan dorongan dan bimbingan. 35 Untuk memantapkan
konsep pengembangannya yang telah yang dirintisnya diadakan lokakarya
35

Dakir, op. cit., hlm. 96.

51

untuk mencari input diperlukan.
c. Beauchamp's Sistem ; Beauchamp merupakan salah seorang ahli di bidang
kurikulum. Beauchamp mengemukakan lima hal di dalam pengembangan
kurikulum: Pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan
dicakup oleh kurikulum tersebut, apakah suatu sekolah, kecamatan,
kabupaten, propinsi ataupun seluruh Negara. Pentahapan arena ini ditentukan
oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijaksanaan dalam
pengembangan kurikulum, serta oleh tujuan pengembangan kurikulum.
Kedua, menetapkan personalia, yaitu siapa saja yang turut terlibat dalam
pengembangan kurikulum. Ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan
kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh
dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus memilih isi
dan pegalaman belajar, serta kegiatan evaluasi, kurikulum. Keempat dalam
mengimplementasikan implementasi kurikulum dan dalam menentukan
keseluruhan desain kurikulum membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik
kesiapan guru-guru, siswa, fasilitas, bahan maupun biaya, di samping
kesiapan manejerial dari pimpinan sekolah atau administrator setempat, dan
kelima yaitu evaluasi. Minimal ada empat hal yang menjadi sasaran evaluasi:
1) Evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru, 2) Evaluasi desain
kurikulum, 3) Evaluasi hasil belajar siswa, 4) Evaluasi dari keseluruhan
sistem kurikulum.
d. The Demonstration Model ; Model ini pada dasarnya bersifat grass roots,
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datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau
sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud
mengadakan perbaikan kurikulum. Dan model ini lingkupnya hanya sebatas
satu atau beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum atau mencakup
keseluruhan komponen kurikulum.
e. Taba's Inverted Model ; Ada lima langkah pengembangan kurkulum model
Taba, yaitu: Pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru,
yaitu dengan mengadakan studi yang seksama tentang hubungan antara teori
dan praktek. Setidaknya ada delapan langkah dalam kegiatan unit eksperimen
tersebut, yaitu: (1) mendiagnosis kebutuhan, (2) merumuskan tujuan-tujuan
khusus, (3) memilih isi, (4) mengorganisasi isi, (5) memilih pengalaman
belajar, (6) mengorganisasi pengalaman belajar, (7) mengevaluasi, (8) melihat
sekuens dan keseimbangan. Kedua, menguji unit-unit eksperimen, yaitu guna
mengetahui

validitas

dan

kepraktisannya,

serta

menghimpun

data

penyempurnaan. Ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Keempat,
pengembangan keseluruhan kerangka kurkulum, yaitu apabila kegiatan
penyempurnaan dan konsolidasi telah diperoleh sifatnya yang lebih
menyeluruh atau berlaku lebih luas, hal itu masih harus dikaji oleh para ahli
dan para professional kurikulum lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk untuk
mengetahui apakah konsep-konsep dasar atau landasan-landasan teori yang
dipakai sudah masuk dan sesuai. Langkah kelima, yaitu implementasi dan
diseminasi, yaitu menerapkan kurikulum baru pada daerah atau sekolah-
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sekolah yang lebih luas.
f. Roger's Interpersonal Relations Model ; Roger dikenal bukan sebagai seorang
ahli pendidikan, melainkan ia ahli di bidang psikologi/psikoterapi. Tetapi
konsep-konsepnya tentang psikoterapi khususnya bagaimana membimbing
individu juga dapat diterapkan dalam bidang pendidikan dan pengembangan
kurikulum. Menurutnya, perubahan kurkulum adalah perubahan individu. Ada
empat langkah yang dikemukakan oleh Roger dalam mengembangkan
kurikulum. Pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan. Kedua
partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Ketiga,
pengembangan kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran,
dan keempat, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok yaitu melalui
kegiatan yang dikoordinasi oleh BP3 masing-masing sekolah.
g. The Sistematic Action-Research Model ; Model ini didasarkan pada asumsi
bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Kurikulum
dikembangkan dalam konteks harapan warga masyarakat, para orang tua,
tokoh masyarakat, pengusaha, siswa, guru, dan lain-lain. Jadi penyususnan
kurikulum harus memasukkan pandangan dan harapan-harapan masyarakat,
dan salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah dengan prosedur action
research.
h. Emerging Technical Models ; Peranan perkembangan bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai efesiensi efektifitas dalam bisnis
juga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan model kurkulum.
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Kecendrungan-kecenderungan tersebut ialah: 1) The behavioral analiysis
model, yang didasarkan atas hal penguasaan prilaku atau kemampuan, 2) The
sistem analisis model, yaitu berasal dari gerakan bisnis, 3) The computer
based model

yaitu suatu model

pengembangan kurikulum

dengan

memanfaatkan komputer. Sementara itu, Abdullah Idi (2007) menjelaskan
bahan dalam kurikulum sering digunakan model dengan menggunakan grafik
untuk mengambarkan elemen-elemen kurikulum, hubungan antar elemen,
serta proses pengembangan dan implementasi kurikulum. Namun pada
prinsipnya, bahwa pengembangan kurikulum tersebut berkisar pada
pengembangan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diimbangai
dengan perkembangan pendidikan. Sebab manusia di sisi lain memiliki
keterbatasan dalam kemampuan menerima dan efesiensi menyampaikan serta
mengolah informasi. Karenanya diperlukan proses pengembangan kurikulum
yang akurat dan terseleksi serta memiliki tingkat relevansi yang kuat. Dengan
demikian, dalam merealisasikannya diperlukan suatu model pengembangan
kurikulum dengan pendekatan yang sesuai.36
Proses pengembangangan kurikulum dimulai dengan perencanaan
kurikulum. Dalam penyusunan perencanaan itu didahului oleh ide-ide yang akan
dituangkan dan dikembangkan dalam program. Ide kurikulum bisa berasal dari:
a. Visi yang dicanangkan, Visi (vision adalah the statement of idea or hopes)

36

Abdullah Idi, op. cit., hlm. 153-177.
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yakni pernyataan tentang cita-cita atau harapan-harapan yang ingin dicapai
oleh suatu lembaga pendidikan dalam jangka panjang.
b. Kebutuhan stakeholders (siswa, masyarakat, pengguna lulusan), dan
kebutuhan untuk studi lanjut.
c. Hasil evaluasi kurikulum sebelumya dan tuntutan perkembangan ipteks &
zaman.
d. Pandangan-pandangan belakangnya.
e. Kecendrungan era globalisasi, yang menuntut seseorang untuk memiliki etos
belajar sepanjang hayat, melek sosial, ekonomi, politik, budaya dan
teknologi.29
Kelima

ide tersebut

kemudian diramu sedemikian rupa

untuk

dikembangkan dalam program atau kurikulum sebagai dokumen, yang antara lain
berisi: bentuk silabus, dan komponen-komponen kurikulum yang harus
dikembangkan. Apa yang tertuang dalam dokumen tersebut kemudian
dikembangkan dan disosialisasikan dalam proses para pakar dengan berbagai
latar pelaksanaannya yang dapat berupa pengembangan kurikulum dalam bentuk
satuan acara pembelajaran (SAP), proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas,
serta evaluasi pembelajaran, sehingga diketahui tingkat efesiensi dan
efektivitasnya. Dari evaluasi ini akan diperoleh umpan balik (feed back) untuk
digunakan dalam penyempurnaan kurikulum berikutnya. Dengan demikian,
proses pengembangan kurikulum menuntut adanya evaluasi secara berkelanjutan
29

Muhaimin, op. cit., hlm. 12.
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mulai perencanaan, implementasi hingga evaluasi itu sendiri.30
B. Pengembangan Soft Skill Siswa
1. Pengertian Pengembangan dan Soft Skill
Kata “pengembangan” berasal dari kata “kembang” yang mendapat
awalan “pe” dan akhiran “an,” yang berarti: (1) proses, cara, perbuatan
mengembangkan, misalnya dikatakan “pemerintah selalu berusaha dalam
pengembangan pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke
sasaran yang dikehendaki,” (2) pengembangan bahasa berarti “upaya
meningkatkan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam
kehidupan masyarakat modern,” (3) pengembangan masyarakat berarti proses
kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi
kebutuhannya.27 Kata pengembangan dalam bahasa Inggris development.
Menurut Moris dalam The American Herritage Dictionary of the English
Language, dikatakan sebagai “development is the act of development” (perbuatan
mengembangkan/ developing), kemudian pengembangan didefenisikan sebagai
upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan
secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau

30

Ibid., hlm. 13.
Admin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam http://kbbi.web.id/kembang, Diakses
Tanggal 08 Februari 2018.
27
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lebih baik, memajukan sesuatu dari yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau
dari yang sederhana kepada tahapan perubahan yang lebih kompleks.28
Pengembangan merupakan fungsi menejemen selanjutnya setelah kita
melakukan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan
(motivating), pembinaan (conforming), penilaian (evaluating), oleh karena fungsi
selanjutnya adalah pengembangan (developing). Fungsi manajemen ini muncul
apabila keputusan yang diambil dilaksanakan perlu dilanjutkan atau ditingkatkan
penyelenggaraanya. Secara operasional pengembangan dapat diartikan sebagai
upaya mentindaklanjuti program yang lebih baik, lebih luas dan lebih kompleks.
Pengembangan merupakan salah satu perilaku manajerial yang meliputi pelatihan
yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan
memudahkan penyesuaian terhadap pekerjaan dan kemajuan kariernya. 29 Dengan
demikian, pengembangan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu alat
atau cara merevisi sesuatu yang telah ada menjadi baik. Selama kegiatan itu
dilaksanakan dengan maksud mengadakan penyempurnaan yang akhirnya alat
atau cara tersebut dipandang cukup bagus untuk digunakan seterusnya maka
berakhirlah kegiatan pengembangan.30 Pengembangan (developing) merupakan
salah satu perilaku manajerial yang meliputi pelatihan (couching) yang

28

Morris, The American Herritage Dictionary of The English Language, (New York: Harper
and Row Publishers, 2010). Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2012).
29
Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta : Kencana Prenada
Media Group, 2013), h. 243.
30
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digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan
memudahkan penyesuaian terhadap pekerjaan dan kemajuan kariernya. 31
Soft skills merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk
sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta. Dengan
mempunyai soft skills membuat keberadaan seseorang akan semakin terasa di
tengah masyarakat. Keterampilan akan berkomunikasi, keterampilan emosional,
keterampilan berbahasa, keterampilan berkelompok, memiliki etika dan moral,
santun dan keterampilan spiritual.32 Semua sifat yang menyebabkan berfungsinya
hard skills yang dimiliki. Soft skills dapat menentukan arah pemanfaatan hard
skills. Jika seseorang memilikinya dengan baik, maka ilmu dan keterampilan
yang dikuasainya dapat mendatangkan kesejahteraan dan kenyamanan bagi
pemiliknya dan lingkungannya. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki soft
skills yang baik, maka hard skills dapat membahayakan diri sendiri dan orang
lain.33
Menurut Iyo Mulyono, “soft skills merupakan komplemen dari hard skills.
Jenis keterampilan ini merupakan bagian dari kecerdasan intelektual seseorang
dan sering dijadikan syarat unutk memperoleh jabatan atau pekerjaan tertentu.” 34
Aribowo dikutip oleh Illah Sailah, menyebutkan soft skills sebagai berikut :
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Widya, 2011), hlm. 99.
32

59

Soft skills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan
orang lain (termasuk dengan dirinya sendiri). Atribut soft skills, dengan
demikian meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan,
karakter dan sikap. Atribut soft skills ini dimiliki oleh setiap orang dengan
kadar yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kebiasaan berfikir, berkata,
bertindak dan bersikap. Namun, atribut ini dapat berubah jika yang
bersangkutan mau merubahnya dengan cara berlatih membiasakan diri
dengan hal-hal yang baru.35
Dari berbagai definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya
soft skills merupakan kemampuan yang sudah melekat pada diri seseorang, tetapi
dapat dikembangkan dengan maksimal dan dibutuhkan dalam dunia pekerjaan
sebagai pelengkap dari kemampuan hard skills. Keberadaan antara hard skills
dan soft skills sebaiknya seimbang, seiring, dan sejalan.
2. Soft Skill Dalam Dunia Pendidikan
Pembelajaran soft skills sangatlah penting untuk diberikan kepada siswa
sebagai bekal mereka terjun ke dunia kerja dan industri, khususnya bagi sekolah
kejuruan yang mencetak lulusannya siap pakai di dunia kerja karena tuntutan
dunia kerja lebih menekankan pada kemampuan soft skills. Berdasarkan Survey
National Association of Colleges and Employee (NACE, 2002) dalam Elfindri
dkk, terdapat 19 kemampuan yang diperlukan di pasar kerja, kemampuan yang
diperlukan itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini :36

35

KEMAMPUAN

NILAI
SKOR

KLARIFIKASI
SKILL

RANGKING
URGENSI

Komunikasi

4,69

Soft skill

1

Illah Sailah, Pengembangan Soft Skills di PerguruanTinggi, (Jakarta: Direktorat Jendral
Perguruan Tinggi, 2010), hlm. 17.
36
Elfindri dkk., op. cit., hlm. 156.
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Kejujuran/ Integritas
Bekerjasama
Interpersonal
Etos Kerja Yang Baik
Motivasi/ Inisiatif
Mampu Beradaptasi
Analitikal
Komputer
Organisasi
Orientasi Detail
Kepemimpinan
Percaya Diri
Sopan/ Beretika
Bijaksana
Indeks Prestasi >3,00
Kreatif
Humoris
Kemampuan Entreprenership

4,59
4,54
4,5
4,46
4,42
4,41
4,36
4,21
4,05
4
3,97
3,95
3,82
3,75
3,68
3,59
3,25
3,23

Soft skill
Soft skill
Soft skill
Soft skill
Soft skill
Soft skill
Kognitif hard skill
Psikomotor hard skill
Soft skill
Soft skill
Soft skill
Soft skill
Soft skill
Soft skill
Kognitif hard skill
Soft skill
Soft skill
Soft skill

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 16 dari 19 kemampuan yang
diperlukan di pasar kerja adalah aspek soft skills dan ranking 7 teratas ditempati
oleh aspek soft skills pula. Berdasarkan kenyataan inilah mengapa soft skills
sangat penting diberikan dalam proses pendidikan. Mulai dari kemampuan
komunikasi sampai dengan kemampuan entreprenership diharapkan dapat
diajarkan kepada siswa sehingga siswa akan menjadi lulusan yang siap pakai di
dunia kerja dan tidak hanya memiliki kemampuan hard skills saja tetapi juga
kemampuan soft skills.
Aribowo membagi soft skills atau people skills menjadi dua bagian, yaitu
intrapersonal skills dan interpersonal skills, sebagaimana dikutip oleh Illah Sailah
(2008: 18), “Intrapersonal skills adalah keterampilan seseorang dalam mengatur
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diri sendiri. Intrapersonal skills sebaiknya dibenahi terlebih dahulu sebelum
seseorang mulai berhubungan dengan orang lain”. Bowo widodo sebagaimana
dikutip dalam Buku Pengembangan Soft Skills di Perguruan Tinggi (2008: 18),
menyebutkan: Di dalam praktek proses seleksi karyawan yang dilakukan oleh
perusahaan pada umumnya melakukan saringan berdasarkan pada aspek
kemampuan berpikir logis dan analisis di tahap awal. Kemudian dilanjutkan
dengan seleksi karakter dan sikap kerja, sementara pada proses seleksi akhir,
baru dilakukan seleksi berdasarkan kemampuan teknis dan akademis calon
pegawai tersebut. Terutama proses seleksi wawancara, proses ini sangat sarat
dengan soft skills, yaitu ketrampilan berkomunikasi secara efektif, kemampuan
berpikir kritis, ketrampilan menghargai orang lain, sikap serta motivasi kerja.
Dapat difahami bahwa dalam dunia kerja, soft skills sangat diperlukan
keberadaannya dimulai dari proses perekrutan atau seleksi karyawan hingga
tentunya pada saat bekerja. Keseimbangan antara kemampuan hard skills dan soft
skills sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Jika kemampuan hard skills saja
yang dimiliki maka akan tersingkir oleh yang mempunyai kemampuan soft skills.
Telah dijelaskan sebelumnya tentang pentingnya soft skills diberikan dalam
proses pembelajaran dan pentingnya soft skills dalam dunia kerja. Maka untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan soft skills yang
baik dan memenuhi standar dalam dunia pekerjaan tentunya dimulai dari dunia
pendidikan karena dunia pendidikan khususnya sekolah merupakan awal dari
suatu pembelajaran. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana
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menghasilkan keterampilan-keterampilan tersebut dan bagaimana cara agar dapat
terintegrasi dalam pembelajaran. Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di
sekolah dimulai dengan segenap rencana pendidikan yang telah ditentukan
sebelumnya, tanpa adanya rencana yang telah disusun sebelumnya maka
penyelengaraan kegiatan belajar mengajar akan berjalan tidak terstruktur.
Rencana kegiatan atau skenario pendidikan itu biasa disebut dengan kurikulum.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 2 disebutkan bahwa
kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan
prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta
didik. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kurikulum yang diterapkan dunia
pendidikan saat ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Menurut
PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1, Pasal 1 ayat (15), kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan
dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa
kurikulum yang digunakan saat ini masing-masing satuan pendidikan dapat
menyusun sendiri sesuai dengan keadaaan tiap satuan pendidikan, potensi daerah
dan potensi peserta didik. Dalam penyusunan KTSP terdapat prinsip-prinsip
pengembangannya, prinsip-prinsip itu adalah : (1) Berpusat pada potensi,
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perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (2)
Beragam dan terpadu, (3)Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, (4)Relevan dengan kebutuhan kehidupan, (5) Menyeluruh
dan berkesinambungan, (6) Belajar sepangjang hayat, (7) Seimbang antara
kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
Dari prinsip-prinsip pengembangan KTSP di atas, dapat difahami bahwa
dalam pengembangan KTSP SMK unsur soft skills sudah mulai mendapatkan
perhatian. Terlihat dari pernyataan relevan dengan kebutuhan kehidupan, seperti
yang telah diketahui bersama bahwa tuntutan dunia kerja membutuhkan
karyawan

yang

memiliki

kemampuan

soft

skills.

KTSP

berusaha

mengembangkannya agar lulusan dapat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Begitu pula dalam acuan operasional penyusunan KTSP SMK diantaranya
terdapat poin peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat
perkembangan

dan

kemampuan

pengembangan KTSP tersebut

peserta
belum

didik.

Dari

poin-poin

acuan

diketahui apakah sekolah telah

mengembangkan sesuai dengan acuan yang ada ataukah belum dikembangkan
dengan baik. Dapat diakui bersama bahwa mengimplementasikan hal itu semua
tidaklah mudah, karena soft skills sendiri dalam kegiatan belajar mengajar masih
mendapatkan perhatian yang rendah. Jika soft skills sudah diintegrasikan dalam
kurikulum maka proses belajar mengajar akan memberikan perhatian lebih dalam
mengimplementasikannya sehingga pengembangan soft skills bagi peserta didik
menjadi tujuan bersama. Jika kurikulum dikatakan sebagai seperangkat rencana
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dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka cara menumbuhkan soft skills dalam
proses pembelajaran adalah dengan memasukkan muatan soft skills ke dalam
kurikulum pembelajaran. Karena telah dijelaskan kurikulum itu sebagai rencana
pembelajaran yang berisi mengenai tujuan, isi, bahan serta cara yang digunakan
dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu, jika muatan soft
skills sudah dimasukkan ke dalam kurikulum akan memudahkan guru dalam
merancang kegiatan pembelajaran. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah
KTSP sehingga dapat memunginkan sekolah untuk menyusun kurikulumnya
sendiri, menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan kebutuhan. Dalam
mengintegrasikan soft skills dalam kurikulum tentunya bukanlah hal yang mudah
dilakukan. Namun dengan usaha sedikit demi sedikit untuk menyusunnya dan
tentunya dengan lebih mempraktikan atau menjadi contoh bagi siswa daripada
hanya memberikan teori saja, soft skills lambat laun akan menjadi sesuatu yang
wajib diberikan dan dikembangkan dalam setiap proses pembelajaran. Elfindri
dkk, menyebutkan “sudah saatnya proses pendidikan dari nilai-nilai universal di
sekolah melalui integrasi aspek soft skills ke dalam sebagian besar mata ajar
yang diberikan.”37 Adapun langkah-langkah persiapan yang mesti dilalui oleh
pengasuh mata ajar adalah sebagai berikut:
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1) Susun tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Dalam
kaitan ini yang menjadi kebutuhan adalah kemampuan untuk merumuskan
kompetensi, yang lazim dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK). Guru dan dosen mesti mampu merumuskan apa saja yang akan
dicapai, sesuai dengan ranah pendidikan yang disampaikan sebelumnya.
2) Masukan pada masing-masing sesi pelajaran soft skills apa yang akan
dihasilkan. Setelah kompetensi masing-masing sesi dirumuskan, kemudian
dapat pula memasukkan bagaimana cara pembelajaran yang menumbuhkan
masingmasing soft skills yang diharapkan.
3) Rencanakan bagaimana metoda operasional melaksanakannya, baik pada
masing-masing sesi ajar, maupun pada beberapa pertemuan. 4) Lakukan uji
coba pada suatu kelas atau sekelompok anak. Lakukan pengamatanpengamatan terhadap anak-anak agar kemudian kita bisa melihat antara
sebelum dan sesudah dilakukan uji coba daapt menghasilkan perbedaan yang
nyata. Jika para guru ingin mempraktekan suatu kaedah penelitian tindakan
kelas, maka secara objektif mesti pula diukur seberapa berubah soft skills
anak-anak dengan adanya salah satu perlakuan treatment yang diberikan.
4) Review hasil uji coba untuk perbaikan. Sebuah proses penerapan metode
menerapkan soft skills tidaklah semudah membalik telapak tangan. Kita perlu
sabar, dan selalu memperbaiki bagaimana sebaiknya antara satu tahap ke
tahap perbaikan pembelajaran.

66

5) Finalisasi metoda pembelajaran. Setelah dilakukan cara berulang, maka
kemudian dapat dituliskan dalam bentuk teaching manual sebuah pelajaran.
Berisikan secara lengkap isi bahan ajar, metode mengajarkan, aspek soft skills
dan metode mengajarkannya.38
Dari langkah-langkah persiapan yang harus dipersiapkan dalam
mengintegrasikan soft skills pada pembelajaran di atas, dapat disimpulkan
langkah-langkah yang dilakukan dimulai dari menyusun tujuan instruksional
umum, masukan pada masing-masing sesi pelajaran jadi soft skills tidak hanya
terdapat pada beberapa mata pelajaran saja tetapi pada seluruh mata pelajaran,
rencanakan apa metode yang digunakan, lakukan uji coba terlebih dahulu pada
suatu kelas, review hasil uji coba, dan finalisasi metoda pembelajaran.
C. Manajemen Kurikulum dan Manajemen Kesiswaan Dalam Ruang Lingkup
Manajemen Pendidikan Islam
1. Pengertian Manajemen Pendidikan Islam
Manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang berarti
pengelolaan, ketata laksanaan, atau tata pimpinan, dari akar kata to manage yang
berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola dan memperlakukan.39
Menurut Ramayulis, pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah al-

38

Ibid.
John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris – Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama, 2009), hlm. 372.
39

67

tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur)
yang banyak terdapat dalam al-Qur‟an,40 seperti firman Allah SWT :

ٍ
ِ السم
ِ
ِ
ِ
ِ آء إِ ََل اْأل َْر
ف
َ ْض ُثَّ يَ ْعُر ُج إِلَيْو ِِف يَ ْوم َكا َن م ْق َد ُارهُ أَل
َ َّ يُ َدبُِّر اْأل َْمَر م َن
َسنَ ِة ِِّّمَّا تَ ُعدُّو َن
Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik
kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut
perhitunganmu (QS. al-Sajadah : 5).41
Menurut istilah, manajemen dirumuskan oleh Robbin dan Coulter sebagai
“proses mengkordinasikan aktifitas-aktifitas kerja sehingga dapat selesai secara
efesien dan efektif dengan dan melalui orang lain.”42 Menurut Sondang P.
Siagian mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk
memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan
orang lain.43 Menurut Nanang Fatah, manajemen merupakan pengaturan yang
dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi manajemen untuk
mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh sebuah lembaga atau organisasi, di
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mana fungsi manajemen mencakup perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), penggerakan (actuating) dan pengawasan (controling).44
Dalam dunia pendidikan, manajemen merupakan proses kegiatan kerja
sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama menyangkut tujuan
pendidikan, personal yang melakukan kerjasama, proses yang sistemik dan
sistematik, serta behubungan dengan sumber-sumber yang didayagunakan.
Proses tersebut menyangkut perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan
pengawasan.45 Manajemen pendidikan Islam sebagaimana dirumuskan oleh
Ramayulis, adalah :
Proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki (ummat Islam,
lembaga pendidikan atau lainnya) baik perangkat keras maupun lunak.
Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain
secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan
kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.46
Menurut Sulistyorini, manajemen pendidikan Islam adalah proses
penataan/pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya
manusia muslim dan non manusia dalam menggerakkannya untuk mencapai
tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.47 Menurut Mujamil Qomar
manajemen pendidikan Islam, adalah proses pengelolaan lembaga pendidikan
Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber balajar dan hal-hal
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lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan
efisien.48 Tujuan manajemen pendidikan Islam adalah agar segenap sumber,
peralatan ataupun sarana yang ada dalam suatu organisasi tersebut dapat
digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan sampai tingkat
seminimal mungkin segenap pemborosan waktu, tenaga, materil, dan uang guna
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu.49
2. Fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan Islam
Dalam membahas fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam tidaklah
bisa terlepas dari fungsi manajemen secara umum seperti yang dikemukakan
Henry Fayol seorang Industriyawan asal Prancis, dia mengatakan bahwa fungsifungsi manajemen itu adalah merancang, mengorganisasikan, memerintah,
mengoordinasi, dan mengendalikan. Gagasan Fayol itu kemudian mulai
digunakan sebagai kerangka kerja buku ajar ilmu manajemen pada pertengahan
tahun 1950, dan terus berlangsung hingga sekarang. Robbin dan Coulter
menjelaskan bahwa fungsi dasar manajemen yang paling penting adalah
merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan.50 Penjelasan
yang sama ditulis oleh Mahdi bin Ibrahim bahwa fungsi manajemen atau tugas
kepemimpinan dalam pelaksanaannya meliputi perencanaan, pengorganisasian,
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pengarahan dan pengawasan.51 Fungsi-fungsi tersebut secara rinci dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1) Fungsi Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan
pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang
hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pula halnya dalam
pendidikan Islam perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar
diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola pendidikan Islam. Sebab
perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan, kesalahan dalam
menentukan perencanaan pendidikan Islam akan berakibat sangat patal bagi
keberlangsungan pendidikan Islam. Bahkan Allah memberikan arahan kepada
setiap orang yang beriman untuk mendesain sebuah rencana apa yang akan
dilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam QS. al-Hasyr ayat
18 :

ٍ ِ ياأَيُّها الَّ ِذين ءامنوا اتَّ ُقوا اهلل ولْتنظُر نَ ْفس َّماقَدَّم
َُ َ َ
ْ َ
َت لغَد َواتَّ ُقوا اهللَ إِ َّن اهلل
َ َ
ُ ْ َََ
َخبِريُِِبَا تَ ْع َملُو َن
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Hasyr : 18). 52
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Ketika menyusun sebuah perencanaan dalam pendidikan Islam tidaklah
dilakukan hanya untuk mencapai tujuan dunia semata, tapi harus jauh lebih dari
itu melampaui batas-batas target kehidupan duniawi. Arahkanlah perencanaan itu
juga untuk mencapai target kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga keduaduanya bisa dicapai secara seimbang. Mahdi bin Ibrahim mengemukakan ada 5
perkara penting untuk diperhatikan demi keberhasilan suatu perencanaan, yaitu :
1) Ketelitian dan kejelasan dalam membentuk tujuan
2) Ketepatan waktu dengan tujuan yang hendak dicapai
3) Keterkaitan antara fase-fase operasional rencana dengan penanggung
jawab operasional, agar mereka mengetahui fase-fase tersebut dengan
tujuan yang hendak dicapai
4) Perhatian terhadap aspek-aspek amaliah ditinjau dari sisi penerimaan
masyarakat, mempertimbangkan perencanaa, kesesuaian perencanaan
dengan tim yang bertanggung jawab terhadap operasionalnya atau
dengan mitra kerjanya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dicapai,
dan kesiapan perencanaan melakukan evaluasi secara terus menerus
dalam merealisasikan tujuan.
5) Kemampuan organisatoris penanggung jawab operasional.53
Sementara itu menurut Ramayulis mengatakan bahwa dalam Manajemen
pendidikan Islam perencanaan itu meliputi :
1) Penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif,
prioritas kebutuhan agar melibatkan seluruh komponen yang terlibat
dalam proses pendidikan, masyarakat dan bahkan murid.
2) Penetapan tujuan sebagai garis pengarahan dan sebagai evaluasi
terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan
3) Formulasi prosedur sebagai tahap-tahap rencana tindakan.
4) Penyerahan tanggung jawab kepada individu dan kelompok-kelompok
kerja.54
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Dari uraian di atas dapat difahami bahwa dalam Manajeman Pendidikan
Islam perencanaan merupakan kunci utama untuk menentukan aktivitas
berikutnya. Tanpa perencanaan yang matang aktivitas lainnya tidaklah akan
berjalan dengan baik bahkan mungkin akan gagal. Oleh karena itu buatlah
perencanaan sematang mungkin agar menemui kesuksesan yang memuaskan.
2) Fungsi Pengorganisasian (Organizing)
Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan
segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi suatu kebenaran
yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa diluluh lantakan
oleh kebathilan yang tersusun rapi. Menurut George R. Terry, pengorganisasian
merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh
sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan
dapat diselesaikan dengan sukses. 55 Organisasi dalam pandangan Islam bukan
semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah
pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan
mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan.56
Ramayulis menyatakan bahwa pengorganisasian dalam pendidikan Islam
adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interkasi, koordinasi, desain struktur,
wewenang, tugas secara transparan, dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Isla,
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baik yang bersifat individual, kelompok, maupun kelembagaan.57 Suatu
organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar
dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain
perjalanan organisasi yaitu Kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua
prinsip ini dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan
lembaga pendidikan islam akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan
Islam.
Dari uraian di atas dapat difahami bahwa pengorganisasian merupakan
fase kedua setelah perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pengorganisasian
terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat untuk ditangani
oleh satu orang saja. Dengan demikian diperlukan tenaga-tenaga bantuan dan
terbentuklah suatu kelompok kerja yang efektif. Banyak pikiran, tangan, dan
keterampilan dihimpun menjadi satu yang harus dikoordinasi bukan saja untuk
diselesaikan tugas-tugas yang bersangkutan, tetapi juga untuk menciptakan
kegunaan bagi masing-masing anggota kelompok tersebut terhadap keinginan
keterampilan dan pengetahuan.
3) Fungsi Pengarahan (Directing)
Pengarahan adalah proses memberikan bimbingan kepada rekan kerja
sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif
menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam fungsi pengarahan
terdapat empat komponen, yaitu pengarah, yang diberi pengarahan, isi
57
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pengarahan, dan metode pengarahan. Pengarah adalah orang yang memberikan
pengarahan berupa perintah, larangan, dan bimbingan. Yang diberipengarahan
adalah orang yang diinginkan dapat merealisasikan pengarahan. Isi pengarahan
adalah sesuatu yang disampaikan pengarah baik berupa perintah, larangan,
maupun bimbingan. Sedangkan metode pengarahan adalah sistem komunikasi
antara pengarah dan yang diberi pengarahan.
Dalam manajemen pendidikan Islam, agar isi pengarahan yang diberikan
kepada orang yang diberi pengarahan dapat dilaksanakan dengan baik maka
seorang pengarah setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu :
keteladanan,

konsistensi,

keterbukaan,

kelembutan,

dan

kebijakan.

Isi

pengarahan baik yang berupa perintah, larangan, maupun bimbingan hendaknya
tidak memberatkan dan diluar kemampuan sipenerima arahan, sebab jika hal itu
terjadi maka jangan berharap isi pengarahan itu dapat dilaksanakan dengan baik
oleh sipenerima pengarahan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa
fungsi pengarahan dalam manajemen pendidikan Islam adalah proses bimbingan
yang didasari prinsip-prinsip religius kepada rekan kerja, sehingga orang tersebut
mau melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan bersemangat disertai
keikhlasan yang sangat mendalam.
4) Fungsi Pengawasan (Controlling)
Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan
operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan sebelumnya. Didin Hafududdin dan Hendri menyatakan bahwa
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dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk meluruskan
yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.58 Dalam
pendidikan Islam pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang
terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekwen
baik yang bersifat materil maupun spirituil.
Menurut Ramayulis pengawasan dalam manajemen pendidikan Islam
mempunyai karakteristik sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan
spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah SWT.,
menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. 59
Dengan karakterisrik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksana berbagai
perencaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada manajernya dan
Allah sebagai pengawas yang Maha Mengetahui. Di sisi lain pengawasan dalam
konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi,
pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman.
3. Kegiatan Manajemen Pendidikan Islam
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan manajemen pendidikan
Islam adalah agar segenap sumber, peralatan ataupun sarana yang ada dalam
suatu organisasi tersebut dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat
menghindarkan sampai tingkat seminimal mungkin segenap pemborosan waktu,
tenaga, materil, dan uang guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan
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terlebih dahulu.60 Agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efesien, maka
semua

orang

yang

dilibatkan

dan

fasilitas

yang

digunakan

perlu

diberdayagunakan sedemikian rupa bagi keberhasilan pendidikan Islam secara
efektif dan efesien. Proses pendayagunaan semua komponen yang ada di
lembaga pendidikan Islam itulah yang disebut kegiatan manajemen pendidikan
Islam.
De Roche berhasil mengidentifikasi dua ribu kegiatan manajemen
sekolah. Namun para pakar administrasi telah mencoba mengkalsifikasikan
komponen-komponen tersebut menjadi beberapa gugusan substansi, yaitu
gugusan-gugusan

substansi

kurikulum

atau

pembelajaran,

kesiswaan,

kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan, lingkungan masyarakat, dan
layanan teknis, sebagai berikut :
1) Komponen kurikulum atau pembelajaran mencakup kegiatan
intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.
2) Komponen kesiswaan mencakup kegiatan penerimaan siswa baru,
pengelompokkan siswa, sampai dengan pelulusan siswa.
3) Komponen kepegawaian mencakup kepala sekolah, guru, pesuruh
sekolah dan lain-lain.
4) Komponen sarana dan prasarana mencakup lahan sekolah, gedung, alat
peraga, perabot, buku paket dan buku pelengkap.
5) Komponen keuangan mencakup: keuangan dari subsidi pemerintah,
biaya operasional pendidikan, uang BP3, dan sumbangan dari siswa
maupun masyarakat.
6) Komponen masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan
masyarakat, seperti orang ua siswa, tokoh masyarakat, warga
masyarakat, organisasi social kemasyarakatan, dan lembaga
pemerintah maupun swasta.
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7) Komponen layanan teknis mencakup unit kesehatan sekolah, asrama
siswa, antar jemput siswa, dan kopsis/kopma/kantin.61
Apabila

merujuk

kepada

gugusan-gugusan

substansi

yang

dikepedepankan oleh para pakar manajemen pendidikan maka sebenarnya
manajemen pendidikan Islam itu pada dasarnya keseluruhan kegiatan manajemen
ketujuh gugusan substansi tersebut. Dengan kata lain manajemen pendidikan
Islam meliputi: manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana,
manajemen kesiswaan, manajemen kepegawaian, manajemen humas, dan
manajemen keuangan.62
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa langkah-langkah manajemen
meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengerahan
(leading) dan pengawasan (controlling), maka manajemen pada setiap gugusan
substansi tersebut pasti melalui keempat langkah tersebut, yaitu perencanaan,
pelaksanaan,

menggerakkan,

dan

pengawasan. 63

Ada

banyak

kegiatan

manajemen pendidikan Islam, mulai dari perencanaan pembelajaran sebagai
salah satu kegiatan manajemen pembelajaran sampai dengan pengawasan
layanan teknis sebagai salah satu kegiatan manajemen layanan teknis. Semua itu
dapat dikatakan sebagai ruang lingkup kegiatan manajemen Pendidikan. Namun,
apabila dideskripsikan secara lebih rinci kegiatan-kegiatan manajemen
pendidikan Islam cukup banyak, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
61
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4. Manajemen Kurikulum
Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan
dalam suatu sitem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk
mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan.64 Perubahan politik
pemerintahan suatu negara mempengaruhi pula bidang pendidikan, yang sering
membawa akibat terjadinya perubahan kurikulum yang berlaku. Kurikulum
senantiasa bersifat dinamis guna lebih menyesuaikan dengan berbagai
perkembangan yang terjadi. Dalam kurikulum akan tergambar bagaimana usaha
yang dilakukan membantu siswa dalam mengembangkan potensinya., berupa
fisik, intelektual, emosional, dan social, keagamaan.65
Dengan memahami kurikulum, para pendidik dapat memilih dan
menentukan tujuan pembelajaran, metode, teknik, media pengajaran dan alat
evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya
para pendidik dan tenaga kependidikan bidang pendidikan Islam memahami
kurikulum serta berusaha mengembangkannya.66 Kurikulum yang baik dan
relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan islam adalah yang bersifat
integrated dan komprehensif serta menjadikan al-Qur‟an dan Hadis sebagai
sumber utama penyusunnya. Al-Qur‟an dan Hadis merupakan sumber utama
pendidikan Islam berisi kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan
64

Sulistyorini, op. cit., hlm. 37.
Ibid., hlm. 37-38.
66
Ibid., hlm 38-40.
65

79

operasional penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam.
Pendidikan Islam adalah sistem, yaitu sistem pendidikan yang Islami. Dengan
demikian pendidikan Islam adalah pendidikan yang teori-teorinya disusun
berdasarkan al-Qur‟an dan Hadis.67 Mastuhu secara praktis memberikan konsep
tentang model dan paradigma pendidikan Islam yang diharapkan menjadi
orientasi dan landasan dalam kurikulum lembaga pendidikan Islam, sebagai
berikut :
(1) Dasar Pendidikan: Pendidikan Islam harus mendasarkan pada
“teosentris” dengan menjadikan “antrosentris” sebagai bagian esensial
dari konsep teosentris, (2) Tujuan pendidikan: kerja membangun
kehidupan duniawiyah melalui pendidikan sebagai perwujudan mengabdi
kepadanya. Pembangunan kehidupan duniawiyah bukan menjadi tujuan
final, tetapi merupakan kewajiban yang diimani dan terkait kuat dengan
kehidupan ukhrawiyah, tujuan finalnya adalah kehidupan ukhrawi dengan
ridha Allah SWT., (3) Konsep manusia: Pendidikan Islam memandang
manusia mempunyai fitrah yang harus dikembangkan, tidak seperti
pendidikan sekuler yang memandang manusia dengan tabularasa, (4)
Nilai: Pendidikan Islam berorientasi pada Iptek sebagai kebenaran
relative dan Immtaq sebagai kebenaran mutlak, (5) Pendekatan dan
metodologi: mengembangkan potensi anak didik dan memanfaatkan
kesempatan secara optimal untuk self realization atau self actualization,
mengembangkan metode rasional, empiris, buttom up, materi ajaran
(nash) harus diberikan secara doktrin, deduktif, memberikan
bekal/landasan yang kuat sampai dengan tingkat menengah atas, yang
siap dikembangkan ke pelpagai keahlian, (6) Materi ajar: Memadukan
aspek tradisional dan modern sesuai dengan sifat corak, dan
kebutuhannya, (7) Pendidik: memiliki tiga hal yaitu : (a) Memiliki
komitmen tinggi, mengabdi, dan merasakan pendidikan sebagai panggilan
tugas, (b) Professional lengkap dengan kepekaan misi dan ketajaman visi
serta kecanggihan metodologi, (c) Memiliki penghasilan cukup agar
benar-benar memiliki 30 hari dalam sebulannya, (8) Out put: Educated
people atau cultured man dalam kerangka knowledge society. Alumninya
diharapkan dapat memiliki: Learning ability lebih lanjut, egemaran
belajar, mampu tampil beda, baru dan bernilai tambah, memiliki tiga
67
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kemampuan yang merupakan satu kesatuan, iamanah dan arif, intelegensi
tinggi dan komprehensif, professional, mampu memikir dan
mengembangkan Iptek dalam perspektif imtaq dan menguraikan imtaq
dalam bahasa iptek. Pendidikan Islam dibangun atas dasar pemikiran
yang Islami; bertolak dari pandangan hidup dan pandangan tentang
manusia, serta diarahkan kepada tujuan pendidikan yang dilandasi kaidahkaidah Islam.68
Kurikulum yang demikian, pada pendapat Abdurrahman al-Nahlawi,
mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
(1) Sistem dan pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan
fitrah manusia, agar tetap berada dalam kesuciannya dan tidak
menyimpang, (2) Kurikulum hendaknya mengacu pada pencapaian tujuan
akhir pendidikan Islam sambil memperhatikan tujuan-tujuan di
bawahnya, (3) Kurikulum perlu disusun secara bertahap mengikuti
periodisasi perkembangan peserta didik. Perlu juga disusun kurikulum
khusus berdasarkan perbedaan jenis kelamin (wanita dan pria) mengingat
adanya perbedaan peranan dan tugas masing-asing dalam kehidupan
sosial, (4) Kurikulum hendaknya memperhatikan kepentingan nyata
masyarakat seperti kesehatan, keamanan, administrasi, dan pendidikan.
Kurikulum hendaknya pula disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan
seperti iklim dan kondisi alam yang memungkinkan adanya perbedaan
pola kehidupan, agraris, industri dan komersial, (5) Kurikulum hendaknya
terstruktr dan terorganisasi secara integral. Hubungan antar bidang studi,
bahasan pokok, dan jenjang pendidikan dijalin dengan satu “benang
merah” yang mengacu kepada tujuan akhir pendidikan Islam, serta
bersumber pada suatu dasar pandangan bahwa seluruh alam adalah miliki
Allah SWT. Dan seluruh manusia adalah hamba-hambanya yang hidup
sesuai dengan kehendak dan menurut syari‟atNya. Implikasinya, di dalam
kurikulum pendidikan Islam tidak akan terlihat lagi dikhotomi antara ilmu
agama dan ilmu duniawi, (6) Kurikulum hendaknya realistis. Artinya,
kurikulum dapat dilaksanakan sesuai dengan berbagai kemudahan yang
dimiliki setiap Negara yang melaksanakannya, (7) Metoe pendidikan
yang merupakan salah satu komponen kurikulum ini hendaknya fleksibel.
Artinya, metode pendidikan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi
dan situasi local, serta perbedaan-perbedaan individual seperti bakat
minat, dan kemampuan peserta didik untuk menangkap, mengorganisasi,
dan menganalisis bahan ajar, (8)Kurikulum hendaknya efektif untuk
68
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mencapai tingkah laku dan emosi yang positif, (9) Kurikulum hendaknya
memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik, baik fisik,
emosional, ataupun intlektualnya; serta berbagai masalah yang dihadapi
dalam setiap tingkat perkembangan seperti pertumbuhan bahasa,
kematangan sosal, dan kesiapan religiousitas, (10) Kurikulum hendaknya
memperhatikan aspek-aspek tingkah laku alamiah Islam yang
mengejawantahkan segala rukun, syi‟ar, dan etika Islam, baik dalam
kehidupan individual maupun dalam hubungan social peserta didik.
Perencanaan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada
umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada
tingkat pusat dan Depag. Karena itu level sekolah Islam yang paling
penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum
tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Di samping itu, sekolah Islam
juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan
local sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.69
Manajer lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat membimbing dan
mengarahkan pengembangan kurikulum

dan program

pengajaran serta

melambangkan program sekolah Islam, manajer hendaknya tidak membatasi diri
pada pendidikan dalam arti sempit, ia harus mengubungkan program-program
sekolah Islam dengan seluruh kehidupan peserta didik dan kebutuhan
lingkungan. Menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan
dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program, memilih dan
melaksanakan program, serta menilai perubahan program. 70
Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program
pengajaran dalam manajemen pendidikan Islam, kepala sekolah sebagai
pengelola program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi
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kurikulum secara lebih rinci dan oprasional ke dalam program tahunan,catur
wulan, dan bulanan. Adapun program mingguan atau program satuan pelajaran,
wajib dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan belajar-mengajar.71 Oleh
karena itu, perlu dilakukan pembagian tugas guru, penyusunan kalender
pendidikan dan jadwal pelajaran, pembagian waktu yang digunakan, penetapan
pelaksanaan evaluasi belajar, penetapan penilaian, penetapan norma kenaikan
kelas, pencatatan kemajuan belajar peserta didik, serta peningkatan perbaikan
pengajaran serta pengisian waktu jam kosong. 72
Beberapa kegiatan manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam
mencakup :
1) Perencanaan, yang terdiri dari : (a) pengembangan kurikulum muatan lokal
sesuai kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat, (b) analisis materi
pelajaran (AMP), (c) Penyusunan kalender pendidikan, (d)penyusunan
program tahunan (prota) dengan memperhatikan kalender pendidikan dan
hasil analisis materi pelajaran, (e) penyusunan program semester berdasarkan
program tahunan yang telah disusun, (f)penyusunan rencana pembelajaran,
dan (g) penyusunan rencana bimbingan dan penyuluhan.
2) Pengorganisasian/Pelaksanaan, yang terdiri dari : (a) pembagian tugas
mengajar dan tugas lain, (b) penyusunan jadwal pelajaran, (c)penyusunan
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jadwal kegiatan perbaikan, (d) penyusunan jadwal ekstra kurikuler dan
(e)penyusunan jadwal kegiatan bimbingan dan penyuluhan.
3) Penggerakan, yang terdiri dari : (a) pengaturan pelaksanaan kegiatan
pembukaan tahun ajaran baru, (b) pelaksanaan kegiatan pembelajaran,
(e)pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, dan (d) supervisi
pelaksanaan pembelajaran.
4) Pengawasan, yang terdiri : (a) supervisi pelaksanaan pembelajaran,
(b)supervisi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, (c) evaluasi proses dan
hasil kegiatan pembelajaran, dan (d) evaluasi proses dan hasil kegiatan
bimbingan dan penyuluhan.73
5. Manajemen Kesiswaan
Manajemen kesiswaan merupakan salah satu bidang operasional dalam
pengelolaan sekolah. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan
terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuk sampai
dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen
kesiswaan bukan hanya bebentuk pencatatan data peserta didik melainkan
meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya
pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di
sekolah.74
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Beberapa kegiatan manajemen kesiswaan di lembaga pendidikan Islam,
mencakup : perencanaan, yang terdiri dari : (1) perencanaan penerimaan siswa
baru, (2)perencanaan daya tampung, dan (3) penerimaan siswa baru.
pengorganisasian/ pelaksanaan, terdiri dari : (1)pengelompokkan siswa
berdasarkan

pola

tertentu,

(3)organisasi

siswa

intra

(2)

sekolah.

kegiatan
Pengaturan,

ekstra
yang

kurikuler,
terdiri

dan
dari

:

(1)pembinaan kedisiplinan belajar siswa, (2) pengaturan perpindahan siswa,
(3)pengaturan kelulusan siswa, dan (4) pencatatan kehadiran siswa. pengawasan,
yang terdiri dari : (1) pemantauan siswa dan (2) penilaian siswa.
Konsep manajemen kesiswaan merupakan penggabungan dari kata
manajemen dan kesiswaan. Dalam pengertian manajemen terdapat dua kegiatan,
yakni pikir (mind) dan kegiatan tingkah laku (action). Manajemen Kesiswaan
Pendidikan Islam merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada
pengaturan, pengawasan, serta layanan siswa di kelas dan di luar kelas.
Manajemen Kesiswaan Pendidikan Islam merupakan suatu layanan yang
memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, serta layanan siswa di
kelas dan di luar kelas.75 Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur
berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah
dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan
sekolah/ sekolah Islam.76
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Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat sejumlah prinsip yang perlu
diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut menurut adalah sebagai berikut :
1. Siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek, sehingga
harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan
pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka.
2. Kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan
intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Oleh karena itu di
perlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa
memiliki wahana untuk berkembang secara optimal.
3. Siswa hanya akan termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa
yang diajarkan.
4. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut raah kognitif,
tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Secara umum bidang
manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang
harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan
belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.77
6. Manajemen Kepegawaian
Tenaga pendidik dan kependidikan Islam dalam proses pendidikan Islam
memegang peranan trategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa
melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Di pandang
dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik (guru, dosen, pamong pelajar,
instruktur, tutor, widyaiswara) dalam masyarakat Indonesia tetap dominan
sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran
berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan adanya dimensi-dimensi proses
pendidikan Islam, atau lebih khusus lagi proses pembelajaran, yang diperankan
oleh pendidik yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Fungsi mereka tidak
akan bisa seluruhnya dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta
77
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didiknya. Begitu pun dengan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas,
tenaga perpustakaan, tenaga administrasi) mereka bertugas melaksanakan
administrasi,

pengelolaan,

pengembangan,

pengawasan,

dan

pelayanan

teknisuntuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.78
Tenaga kependidikan Islam adalah anggota masyarakat yang beragama
Islam yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan
pendidikan Islam. Keberhasilan manajemen guru pendidikan Islam sangat
ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan
yang tersedia di sekolah Islam. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan
prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat
kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen ersonalia modern.79
Manajemen Tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan
Islam bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan Islam secara efektif
dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang
menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus
dilaksanakan pimpinan, adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan
memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai
posisi

standar

perilaku,

memaksimalkan

perkembangan

karier

kependidikan Islam, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.80
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Beberapa kegiatan manajemen kepegawaian di lembaga pendidikan
Islam, mencakup : perencanaan; yang terdiri dari : (1) analisis pekerjaan di
sekolah, (2) penyusunan formasi guru dan pegawai, dan (3) perencanaan dan
pengadaan guru dan pegawai baru, pengorganisasian/pelaksanaan, yang terdiri
dari : (1) pembagian tugas guru, dan (2) pembagian tugas pegawai, penggerakan,
yang terdiri dari : (1) pembinaan profesionalisme guru dan pegawai, (2)
pengaturan perpindahan guru dan pegawai, dan (3) pengaturan pemberhentian
guru dan pegawai, pengawasan, yang terdiri dari :

(1) penilaian kinerja

guru dan pegawai, (2) pemantauan kinerja guru dan pegawai. Manajemen tenaga
kependidikan Islam (guru dan personil) mencakup (1) perencanaan pegawai,
(2)pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi
dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, (7) penilaian pegawai.
Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan
tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan Islam yang diperlukan dengan
kualitas kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan
baik dan berkualitas.81
Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan
pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa
depan. Penyusunan rencana personalia yang baik dan tepat memerlukan
informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus
dilakukan dalam organisasi. Karena itu, sebelum menyusun rencana, perlu
81

Ibid.

88

dilakukan analisis pekerjaan, dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi
pekerjaan. Informasi ini sangat membantu dalam menentukan jumlahh pegawai
yang diperlukan, dan juga untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi
jabatan ini memberi gambaran tentang kualitas minimum pegawai yang dapat
diterima dan yang perlu untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya.82
Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan
pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk
mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan
rekrutmen, yaitu usaha untuk mencaridan mendapatkan calon-calon pegawai
yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik
dan tercakap. Untuk keperluan itu perlu dilakukan seleksi melalui ujian lisan,
tulisan dan praktek. Pengembangan pegawai merupakan fungsi pengelolaan
personil yang mutlak perlu, untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan
kinerja pegawai.83
Untuk melaksanakan fungsi-fungsi

yang dikemukakan terdahulu,

diperlukan sistem penilaian pegawai secara objektif dan akurat. Penilaian tenaga
kependidikan ini difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam
kegiatan sekolah. Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen
guru bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak hanya mengusahakan
tercapainya tujuan sekolah/sekolah islam, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan
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(guru dan pegawai) secara pribadi. Karena itu, kepala sekolah dituntut untuk
mengerjakan instrument pengelolaan tenaga kependidikan seperti daftar presensi,
daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat pekerjaan, dan
kondite pegawai untuk membantu kelancaran manajemen kependidikan di
sekolah/sekolah Islam yang dipimpinnya.84
7. Manajemen Sarana dan Prasarana
Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara
langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses
belajar mengajar, seperti gedung, ruang, kelas, meja, kursi serta alat-alat dan
media pengajaran.85 Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah
berkitan erat dengan aktivitas-aktivitas pengadaan, pendistribusian, penggunaan
dan prasarana pendidikan Islam. Beberapa kegiatan manajemen sarana dan
prasarana di lembaga pendidikan Islam, mencakup :
(1) Perencanaan, terdiri dari : (a) analisis kebutuhan sarana dan prasarana
sekolah, dan (b) perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
(2) Pengorganisasian/pelaksanaan, terdiri dari : (a) pendistribusian sarana dan
prasarana sekolah, dan (b) penataan sarana dan prasarana sekolah.
(3) Penggerakan, terdiri dari : (a) pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah
secara efektif dan efisien, (b) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,
dan (c) inventarisasi sarana dan prasarana sekolah.
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(4) Pengawasan, terdiri dari: (a) Pemantauan kinerja penggunaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan (b) Penilaian kinerja
penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
Proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam yang akan
dibahas di sini berkaitan dengan erat :
1) Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Islam perencanaan merupakan
fungsi pertama yang harus dilakukan dalam proses manajemen. Dengan
adanya rencana yang baik dan cermat, maka segala aktivitas yang
dilaksanakan dalam kegiatan organisasi akan terarah dan terorganisir
sehingga bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Begitu juga dalam
perencanaan sarana dan prasaran pendidikan islam. Kebutuhan akan sarana
dan prasaran proses pembelajaran, perlu direncanakan secara cermat dan
teliti berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan (primer) dan kebutuhan
yang dapat menunjang (skunder) keberhasilah dlam proses pembelajaran di
sekolah.
2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pengadaan sarana
dan prasarana pendidikan di sekolah pada hakekatnya adalah kelanjutan dari
program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Dalam
pengadaan ini harus dilakukan sesuai dengan memperhatikan skala prioritas
yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan
proses pembelajaran.
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3) Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan inventarisasi dapat diartikan
sebagai pencatatan dan penyusunan daftar barang-barang milik negara secara
sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-keteentuan atau
pedoman-pedoman yang berlaku. Hak ini sesuai dengan keputusan menteri
keuangan RI Nomer Kep. 225/MK/V/4/1971 bahwa barang milik negara
berupa semua barang yang berasal dibeli dengan dana yang bersumber baik
secara keseluruhan atau bagian dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) ataupun dana lainnya yang yang barang-barangnya di bawah
penguasaan kantor departemen dan kebudayaan, baik yang berada di dalam
maupun luar negeri.
4) Pengawasan dan pemenliharaan sarana dan prasaran pedidikan di sekolah.
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus
dilaksanakan oleh pemimpin organisasi. Sedangkan pemeliharan terhadap
sarana dan prsarana pendidikan disekolah merupakan aktivitas yang harus
dijalankan untuk menjaga agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh personal
sekolah dalam kondisi siap pakai.
5) Penghapusan sarana dan prasaran pendidikan adalah kegaiatan menyediakan
barang-barang milik lembaga (bisa juga milik negara) dari daftar infentaris
dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.86
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8. Manajemen Keuangan
Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata
pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggung
jawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah.
Beberapa kegiatan manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam,
mencakup :
(1) Perencaaan, berupa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS)
(2) Pengorganisasian/Pelaksanaan berupa : pengadaan dan pengalokasian
anggaran berdasarkan RAPBS.
(3) Penggerakan, terdiri dari : (a) pelaksanaan anggaran belanja sekolah,
(b)pembukuan

keuangan

sekolah

dan

penyampaian

laporan,

dan

(c)pertanggungjawaban keuangan sekolah.
(4) Pengawasan, terdiri dari: (a) pemantauan pelaksanaan anggaran sekolah, dan
(b) penilaian kinerja manajemen keuangan sekolah.87
Kepala sekolah diharuskan mampu menyusun Rencana Anggaran dan
Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk itu kepala sekolah menegtahui
sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Sumber dana
tersebut antara lain meliputi anggran rutin, Dana Penunjang Pendidikan (DPD),
Subsidi Bantuan Penyelanggraan Pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan
Perawatan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (BP3), donatur, badan
87
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usaha, serta sumbangan lain-lain. Selain itu, biasanya sekolah Islam juga
mengembangkan penggalian dana dalam bentuk; amal jariah, zakat Mal, Uang
Syukuran, Amal Jumatan.88 Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah Islam Dalam
mempergunakan anggaran, ada azaz lazim dijadikan pedoman yaitu azaz umum
pengeluaran negara, bahwa manfaat penggunaan uang negara minimal harus
sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Azaz ini
tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN seperti
prinsip efisiensi, pola hidup sederhan, hemat dan sebagainya. 89 Penyelenggaraan
Pembukuan dan Penyampaian Laporan Pembukuan anggaran baik penerimaan
maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar.Hal ini
dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keuanagan dan penggunaannya
yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.90
Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah Islam Pengawasan juga bisa
disebut dengan kontrol manajerial adalah merupakan salah satu fungsi
manajemen dalam organisasi. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam
setiap organisasi karena ketidak mampuan atau kelalian untuk melakukan fungsi
tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan
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anggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah/ sekolah islam sebagai
manajer sekolah.91
10. Manajemen Humas
Beberapa kegiatan manajemen Hubungan Masyarakat di lembaga
pendidikan Islam, mencakup :
2) Perencanaan, terdiri dari : (a) Analisis kebutuhan keterlibatan masyarakat
dalam penyelenggaraan sekolah, dan (b) Penyusunan program hubungan
sekolah dengan masyarakat.
3) Pengorganisasian/pelaksanaan, berupa pembagian tugas melaksanakan
program hubungan sekolah dengan masyarakat.
4) Penggerakan, terdiri dari : (a) menciptakan hubungan sekolah dengan orang
tua siswa, (b) mengadakan kerja sama dengan organisasi social keagamaan,
(c) mengadakan komunikasi dengan tokoh masyarakat, (d)mengadakan kerja
sama dengan instansi pemerintah dan swasta, (e)mendorong orang tua
menyediakan lingkungan belajar yang efektif.
5) Pengawasan, berupa : (a) pemantauan hubungan sekolah dengan masyarakat,
dan (b) Penilaian kinerja hubungan sekolah dengan masyarakat. 92
Hubungan antara sekolah dan masyarakt pada hakekatnya adalah suatu
sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha
mengadakan pembinaan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di
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sekolah Islam. Hubungan antara sekolah dan masyarakat lebih dibutuhkan dan
lebih terasa fungsinya karena adanya kecendrungan perubahan dalam pendidikan
yang menekankan perkembangan pribadi dan soisal akan melalui pengalamanpengalaman anak dibawah bimbingan guru, baik di luar maupun di dalam
sekolah.93 Fungsi utama Hubungan Masyarakat adalah menumbuhkan dan
mengembangkan hubungan baik antara lembaga/ organisasi dengan publiknya,
intern dan ekstern, dalam rangka menanamkan kegiatan menumbuhkan motivasi
dan partisipasi publik dalamk upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik)
yang menguntungkan lembaga/organisasi. Fungsi ini diharapkan menjadi “mata”
dan “telinga” serta “tangan kanan” bagi top manajemen dari organisasi/lembaga
pendidikan.94
Tujuan sentral Humas yang akan dicapai adalah tujuan organisasi, sebab
Humas dibentuk digiatkan guna menunjang manajemen yang berupaya mencapai
tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang diperjuangkan oleh manajemen dan
ditunjang oleh humas itu bergantung pada sifat organisasi. 95 Pada pokoknya
peranan manajer dalam menunjuukan hubungan lembaga pendidikan dengan
masyarakat adalah menjalin kerja sama yang erat dengan masyarakat, tokoh
masyarakat, dan stake holder dalam memajukan sekolah islam. Adapun strategi
kerja sama yang perlu diperhatikan adalah menarik perhatian masyarakt melalui
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mutu pendidikan yang dihasilkan oleh staf pengajar. Artinya hubungan akrab
dengan masyarakat dimulai dari usaha memajukan pendidikan Islam. 96
D. Pondok Pesantren
1. Pengertian Pondok Pesantren
Pesantren secara etimologi, berasal dari kata "santri", yang dengan
awalan pe- dan akhiran -an berarti tempat tinggal para santri. Kata "santri" juga
merupakan penggabungan antara suku kata sant (manusia baik) dan tra (suka
menolong), sehingga kata pesantren dapat diartikan sebagai tempat mendidik
manusia yang baik.97 Sementara, Zamakhsyari Dhofier menyebutkan bahwa
menurut Profesor Johns, istilah "santri" berasal dari bahasa Tamil yang berarti
guru mengaji, sedang C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari
istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci
Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata shastri
berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau
buku-buku tentang ilmu pengetahuan.98
Dalam hubungan dengan usaha pengembangan dan pembinaan yang
dilakukan oleh Pemerintah (Kementrian Agama RI), pengertian yang lazim
dipergunakan untuk pesantren adalah sebagai berikut:
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a. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam
yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan
cara non-klasikal (sistem Bandongan dan Sorogan) di mana seorang kyai
mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa
Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, (Sistem Bandongan
dan Sorongan) di mana seorang kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitabkitab yang tertulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad
pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal dalam

pondok/asrama

dalam lingkungan pesantren.
b. Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang
pada dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut diatas tetapi para
santrinya tidak disediakan pondokan di kompleks pesantren, namun tinggal
tersebar di seluruh penjuru desa sekeliling pesantren tersebut (Santri
kalong), dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam
diberikan dengan sistem wetonan, para santri berduyun-duyun pada waktuwaktu tertentu (tiap hari jum'at, ahad, selasa atau tiap-tiap waktu shalat dan
sebagainya).
c. Pondok pesantren dewasa ini adalah gabungan antara sistem pondok dan
pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam
dengan sistem bandongan, sorogan atau wetonan dengan disediakan
pondokan untuk para santri yang berasal dari jauh dan juga menerima
santri kalong, yang dalam istilah pendidikan moderen telah menuhi kriteria
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pendidikan non formal serta menyelenggarakan juga pendidikan formal
berbentuk madrasah dan bahkan sekolah umum dalam berbagai bentuk
tingkatan dan aneka kejuruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masingmasing.99
Masuknya Islam ke bumi Nusantara ini, baik pada gelombang pertama
(abad ke-7 M) maupun gelombang ke-2 (abad ke-13) tidak diikuti oleh muncul
atau berdirinya madrasah. Lembaga-lembaga pendidikan yang bermunculan
seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, ketika itu ialah
pesantren. Dengan alasan itu pula pesantren secara historis seringkali disebut
tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna
keaslian Indonesia (indigenous). Sementara madrasah merupakan perkembangan
lebih lanjut dari pesantren. Karena itu menjadi penting untuk mengamati proses
historis sebagai mata rantai yang menghubungkan perkembangan pesantren di
masa lalu dengan munculnya madrasah di kemudian hari.100
Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia
dan sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad. Sebagai lembaga
pendidikan Islam khas Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pesantren memiliki
keunikan tersendiri yang tidak dapat ditemui dalam sejarah peradaban Timur
Tengah sekalipun. Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga
99
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pendidikan Islam yang cukup unik karen memiliki elemen dan karakteristik
yang berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Elemen-elemen
Islam yang paling pokok, yaitu: pondok atau tempat tinggal para santri,
masjid, kitab-kitab klasik, kyai dan santri.101 Kelima elemen inilah yang
menjadi persyaratan terbentuknya sebuah pcsantren, dan masing-masing
elemen tersebut saling terkait satu sama dengan lain untuk tercapainya tujuan
pesantren khususnya, dan tujuan pendidikan Islam, pada umumnya, yaitu
membentuk pribadi muslim seutuhnya (insan kamil).
Adapun yang dimaksud dengan pribadi muslim seutuhnya adalah
pribadi ideal meliputi aspek individual dan sosial, aspek intelektual dan
moral, serta aspek material dan spiritual. Sementara, karakteristik pesantren
muncul sebagai implikasi dari penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan
pada keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian (menolong diri sendiri dan
sesama), Ukhuwwah Diniyyah, Ukhuwwah Islamiyyah dan kebebasan. Dalam
pendidikan yang seperti itulah terjalin jiwa yang kuat, yang sangat
menentukan falsafah hidup para santri. 102
Sementara madarasah ; kata "madrasah" dalam bahasa Arab, adalah
bentuk kata "keterangan tempat" (zharaf makan) dari akar kata "darasa". Secara
harfiah "madrasah" diartikan sebagai "tempat belajar para pelajar", atau "tempat
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untuk memberikan pelajaran."103 Dari akar kata "darasa" juga bisa diturunkan
kata "midras" yang mempunyai arti "buku yang dipelajari" atau "tempat belajar";
kata "al-midras" juga diartikan sebagai "rumah untuk mempelajari kitab Taurat."
Kata "madrasah" juga ditemukan dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari akar
kata yang sama yaitu "darasa", yang berarti "membaca dan belajar" atau "tempat
duduk untuk belajar."104 Dari kedua bahasa tersebut, kata "madrasah"
mempunyai arti yang

sama: "tempat belajar." Jika diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia, kata "madrasah"

memiliki arti "sekolah" kendati pada

mulanya kata "sekolah" itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia,
melainkan dari bahasa asing, yaitu “school” atau “scola.” 105
Dalam perkembangannya, sistem pendidikan madrasah mengalami
perubahan tidak menggunakan sistem pendidikan yang sama dengan pendidikan
Islam pesantren. Karena madrasah mulai memasukkan pelajaran-pelajaran umum
dan metode yang digunakan tidak lagi dengan metode sorogan atau bandongan,
melainkan mengikuti sistem pendidikan moderen dengan model klasikal.
Madrasah memiliki metode pengajaran seperti hafalan, latihan dan praktek. Ini
kelanjutan dari masa Rasulullah SAW. Terutama ketika beliau memberikan
pelajaran al-Qur‟an, pada masa perkembangan berikutnya, pendidikan Islam
yang dilakukan di Madrasah menggunakan metode talqin, dimana guru mendikte
103
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dan murid mencatat lalu menghafal. Setelah, hafalan guru lalu menjelaskan
maksudnya.metode ini oleh maksidi disebut sebagai metode tradisional; murid
mencatat, menuliskan materi pelajaran, membaca, mengahafal dan setelah itu
berusaha memahami arti dan maksud pelajaran yang diberikan. Pada
perkembangan selanjutnya pendidikan madrasah dikembangkan menjadi
beberapa jenjang pendidikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah
dan Madrasah Aliyah. Madrasah Model adalah madrasah yang secara khusus
diformulasikan untuk meningkatkan kualitas bidang sains dan matematika.106
2. Elemen Pesantren
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pondok pesantren merupakan
lembaga pendidikan Islam yang cukup unik karen memiliki elemen dan
karakteristik yang berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya.
Elemen-elemen Islam yang paling pokok, yaitu : kyai, santri, pondok atau
tempat tinggal para santri, masjid, dan kitab-kitab klasik. Kelima elemen
inilah yang menjadi persyaratan terbentuknya pondok pcsantren, secara rinci
dapat dijelaskan sebagai berikut :
b. Kyai : peran penting kyai dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan
pengurusan sebuah pesantren berarti dia merupakan unsur yang paling
esensial. Sebagai pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren
banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan
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wibawa, serta ketrampilan kyai. Dalam konteks ini, pribadi kyai sangat
menentukan sebab dia adalah tokoh sentral dalam pesantren.107 Istilah kyai
bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa.108 Dalam bahasa
Jawa, perkataan kyai dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu: (1)
Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat;
contohnya, “kyai garuda kencana” dipakai untuk sebutkan kereta emas yang
ada di Kraton Yogyakarta, (2) Gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada
umumnya, dan (3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli
agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar
kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. 109
c. Masjid ; sangkut paut pendidikan Islam dan masjid sangat dekat dan erat
dalam tradisi Islam di seluruh dunia. Dahulu, kaum muslimin selalu
memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan juga sebagai tempat
lembaga pendidikan Islam. Sebagai pusat kehidupan rohani,sosial dan politik,
dan pendidikan Islam, masjid merupakan aspek kehidupan sehari-hari yang
sangat penting bagi masyarakat. Dalam rangka pesantren, masjid dianggap
sebagai “tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam
praktek shalat lima waktu, khutbah, dan sembahyang Jumat, dan pengajaran
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kitab-kitab Islam klasik.”110 Biasanya yang pertama-tama didirikan oleh
seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren adalah masjid.
Masjid itu terletak dekat atau di belakang rumah kyai.
d. Santri ; santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan
sebuah pesantren karena langkah pertama dalam tahap-tahap membangun
pesantren adalah bahwa harus ada murid yang datang untuk belajar dari
seorang alim. Kalau murid itu sudah menetap di rumah seorang alim, baru
seorang alim itu bisa disebut kyai dan mulai membangun fasilitas yang lebih
lengkap untuk pondoknya. Santri biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu
santri kalong dan santri mukim. Santri kalong merupakan bagian santri yang
tidak menetap dalam pondok tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah
selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri kalong biasanya berasal
dari daerah-daerah sekitar pesantren jadi tidak keberatan kalau sering pergi
pulang. Makna santri mukim ialah putera atau puteri yang menetap dalam
pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah jauh. Pada masa lalu,
kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah pesantren yang jauh
merupakan suatu keistimewaan untuk santri karena dia harus penuh cita-cita,
memiliki keberanian yang cukup dan siap menghadapi sendiri tantangan yang
akan dialaminya di pesantren.111
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e. Pondok ; istilah „pondok‟ adalah tempat sederhana yang merupakan tempat
tinggal kyai bersama para santrinya.112 Di Jawa, besarnya pondok tergantung
pada jumlah santrinya. Adanya pondok yang sangat kecil dengan jumlah
santri kurang dari seratus sampai pondok yang memiliki tanah yang luas
dengan jumlah santri lebih dari tiga ribu. Tanpa memperhatikan berapa jumlah
santri, asrama santri wanita selalu dipisahkan dengan asrama santri laki-laki.
Komplek pesantren memiliki gedung-gedung selain dari asrama santri dan
rumah kyai, termasuk perumahan ustad, gedung madrasah, lapangan olahraga,
kantin, koperasi, lahan pertanian dan/atau lahan pertenakan. Kadang-kadang
bangunan pondok didirikan sendiri oleh kyai dan kadang-kadang oleh
penduduk desa yang bekerja sama untuk mengumpulkan dana yang
dibutuhkan. Salah satu niat pondok selain dari yang dimaksudkan sebagai
tempat asrama para santri adalah sebagai tempat latihan bagi santri untuk
mengembangkan ketrampilan kemandiriannya agar mereka siap hidup mandiri
dalam masyarakat sesudah tamat dari pesantren. Santri harus memasak
sendiri, mencuci pakaian sendiri dan diberi tugas seperti memelihara
lingkungan pondok. Sistem asrama ini merupakan ciri khas tradisi pesantren
yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan
Islam lain seperti sistem pendidikan di daerah Minangkabau yang disebut
surau.113
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f. Kitab-Kitab Islam Klasik ; kitab-kitab Islam klasik dikarang para ulama
terdahulu dan termasuk pelajaran mengenai macam-macam ilmu pengetahuan
agam Islam dan Bahasa Arab. Dalam kalangan pesantren, kitab-kitab Islam
klasik sering disebut kitab kuning oleh karena warna kertas edisi-edisi kitab
kebanyakan berwarna kuning. Menurut Dhofier :
Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik…. merupakan satusatunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren.”
Pada saat ini, kebanyakan pesantren telah mengambil pengajaran
pengetahuan umum sebagai suatu bagian yang juga penting dalam
pendidikan pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih
diberi kepentingan tinggi. Pada umumnya, pelajaran dimulai dengan
kitab-kitab yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab
yang lebih mendalam dan tingkatan suatu pesantren bisa diketahui dari
jenis kitab-kitab yang diajarkan.114
Ada delapan macam bidang pengetahuan yang diajarkan dalam kitab-kitab
Islam klasik, yaitu : (1) Nahwu dan Sharaf (Morfologi), (2) Fiqh, (3) Ushul
Fiqh, (4) Hadis/Ilmu Hadis, (5) Tafsir/ Ilmu Tafsir, (6) Tauhid/ Ilmu Kalam,
(7) Akhlak Tasawwuf, dan (8) cabang-cabang lain seperti Tarikh dan Ilmu
Balaghah. Semua jenis kitab ini dapat digolongkan ke dalam kelompok
menurut tingkat ajarannya, misalnya: tingkat dasar, menengah dan lanjut.115
3. Peran, Fungsi dan Pengembangan Pendidikan Pesantren
Sistem pendidikan pesantren dan madrasah sebagai ciri khas lembaga
pendidikan Islam tradisional sekaligus pendidikan tertua khas Indonesia
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(indigenous),116 telah menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi
para pencita ilmu dan peneliti yang berupaya mengurai anatominya dari berbagai
demensi. Dari kawahnya, sebagai obyek studi telah lahir doktor-doktor dari
berbagai disiplin ilmu, mulai dari antropologi, sosiologi, pendidikan, politik,
agama dan lain sebagainya sehingga pesantren sebagai sistem pendidikan Islam
di negeri ini kontribusinya tidak kecil bagi pembangunan manusia seutuhnya. 117
Eksistensi Pesantren ternyata sampai hari ini, di tengah-tengah deru
modernisasi, pesantren tetap bisa bertahan (survive) dengan identitasnya sendiri.
Mengingat adanya beberapa nilai fundamental pendidikan pesantren selama ini,
antara lain : (1) Komitmen untuk tafaquh fi ad-din, nilai-nilai untuk teguh
terhadap konsep dan ajaran agama, (2) Pendidikan sepanjang waktu (fullday
school), (3) Pendidikan integrative dengan mengkolaborasikan antara pendidikan
formal dan nonformal (pendidikan seutuhnya, teks dan kontekstual atau teoritis
dan praktis, (5) Adanya keragaman, kebebasan, kemandirian dan tanggungjawab,
(6) Dalam pesantren diajarkan bagaimana hidup bermasyarakat.118
Menurut menurut Abdurrahman Mas‟ud, Pondok Pesantren memiliki
fungsi-fungsi :
(1) Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan
transfer ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi al-din) dan nilai-nilai Islam
(Islamic values); (2) Pondok Pesantren sebagai lembaga keagamaan yang
116
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melakukan kontrol sosial; dan (3) Pondok Pesantren sebagai lembaga
keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (social engineering) atau
perkembangan masyarakat (community development).119
Sebagai pranata pendidikan ulama (intelektual), pesantren telah
menyelenggarakan misinya agar umat menjadi tafaqquh fiddin dan memotifasi
kader ulama dalam misi dan fungsinya sebagai warasat al anbiya.120 Hal ini terus
dipertahankan agar pesantren tidak tercabut dari akar utamanya yang telah
melembaga selama ratusan tahun. Bahwa kemudian muncul tuntutan modernisasi
pesantren, sebagai dampak dari modernisasi pendidikan pada umumnya, tentu hal
itu merupakan suatu yang wajar sepanjang menyangkut aspek teknis operasional
penyelenggaraan pendidikan. Jadi, modernisasi tidak kemudian membuat
pesantren terbawa arus sekularisasi karena ternyata pendidikan sekuler yang
sekarang ini menjadi tren, dengan balutan pendidikan moderen, tidak mampu
menciptakan generasi mandiri. Sebaliknya, pesantren yang dikenal dengan
tradisionalnya justru dapat mencetak lulusan yang berkepribadian dan
mempunyai kemandirian. Pondok pesantren yang tersebar di pelosok-pelosok
kepulauan nusantara, turut pula menyumbangkan darma bakti dalam usaha mulia
dalam pembentukan karakter (character building) bangsa Indonesia.121
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Menurut Said Agil Siraj, ada tiga hal yang perlu dikuatkan dalam
pesantren, yaitu :
1) Tamaddun yaitu memajukan pesantren. Banyak pesantren yang dikelola
secara

sederhana.

Manajemen

dan

administrasinya

masih

bersifat

kekeluargaan dan semuanya ditangani oleh kiainya. Dalam hal ini, pesantren
perlu berbenah diri.
2) Tsaqafah, yaitu bagaimana memberikan pencerahan kepada umat Islam agar
kreatif-produktif, dengan tidak melupakan orisinalitas ajaran Islam. Salah satu
contoh para santri masih setia dengan tradisi kepesantrenannya. Tetapi,
mereka juga harus akrab dengan komputer dan berbagai ilmu pengetahuan
serta sains modern lainnya.
3) Hadharah, yaitu membangun budaya. Dalam hal ini, bagaimana budaya kita
dapat diwarnai oleh jiwa dan tradisi Islam. Di sini, pesantren diharap mampu
mengembangkan dan mempengaruhi tradisi yang bersemangat Islam di tengah
hembusan dan pengaruh dahsyat globalisasi yang berupaya menyeragamkan
budaya melalui produk-produk teknologi.122
Saat ini pesantren tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan
keagamaan semata. Dalam perkembangannya, ternyata banyak juga pesantren
yang berfungsi sebagai sarana pendidikan non formal, di mana para santrinya
dibimbing dan dididik untuk memiliki skill dan keterampilan atau kecakapan
hidup sesuai dengan bakat para santrinya sehingga pesantren akan tetap eksis
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sebagai lembaga pendidikan Islam yang mempunyai visi mencetak manusiamanusia unggul.123 Akar historis-kultural pesantren tidak terlepas dari masuk dan
berkembangannya Islam di Indonesia yang bercorak sufistik atau mistik. Dalam
pergumulannya, pesantren banyak menyerap budaya masyarakat jawa pedesaan
yang pada saat itu cenderung statis dan sinkretis. Oleh karena itulah, di samping
karena basis pesantren adalah masyarakat pinggiran yang berada di desa-desa,
pesantren sering disebut sebagai masyarakat atau Islam tradisional. Santri
tradisional berkeyakinan bahwa unsur batin (esensi) dari kehidupan keagamaan
lebih penting, namun kesalehan luar merupakan ekpresi iman batin sebagai
media memperkokoh spritualitas.124
Sejak awal kelahirannya, pesantren tumbuh, berkembang, dan tersebar di
berbagai pedesaan. Keberadaan pesantren sebagai lembaga keislaman yang
sangat kental dengan karakteristik Indonesia ini memiliki nilai-nilai strategis
dalam pengembangan masyarakat Indonesia. Realitas menunjukan, pada satu sisi,
sebagian besar penduduk Indonesia terdiri dari umat Islam, dan pada sisi lain,
mayoritas dari mereka tinggal di pedesaan. 125 Pondok pesantren selain sebagai
lembaga pendidikan keagamaan (tafaqquh fiddin) juga berfungsi sebagai
lembaga

pengembangan

sosial

masyarakat,

karena

tumbuh

dan

berkembangannya ada di tengah-tengah masyarakat. Pengembangan potensi
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sosial diarahkan pada keamampuan pesantren dalam menganalisis sosial (Ansos),
advokasi kepada yang lemah pada problem-problem yang terjadi di masyarakat,
seperti keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, serta dekadensi sosial.126
Pondok Pesantren juga mempunyai peranan dalam transformasi masyarakat, di
antaranya: (1) peranan instrumental dan fasilisator, (2)peranan mobilisasi, (3)
peranan sumber daya manusia, (4) perubahan sosial, dan (5)pusat keagamaan,
pendidikan, dan pengembangan masyarakat.127
Pondok pesantren juga merupakan institusi yang telah memberikan
sumbangan besar bagi pemeliharaan tata nilai dan peri kehidupan beragama yang
sangat dibutuhkan dalam bangunan sosial agama. Posisi demikian disebabkan
oleh kemampuan pesantren menciptakan suatu sikap hidup universal yang
merata, kemampuan memelihara sub-kulturnya sendiri serta cara pandang santri
dalam menilai lingkungan sosialnya yang memperlihatkan fleksibilitas ditengah
ketatnya kaidah fiqih yang diyakininya. Begitu juga dengan kedekatan dan
keeratan para kyai terhadap masyarakat dengan segala problematika umat yang
kompleks sehingga dalam kehidupan sehari-hari pesantren dengan figur kyainya
menyediakan diri sebagai pemecah permasalaahn (problem solving), tempat
masyarakat mengadukan hampir seluruh persoalan kehidupan baik sosial,
hukum, budaya, ekonomi, politik, kesehatan, kesemuanya diselesaikan dengan
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sumbangsih kyai. Corak dan ragam masyarakat yang heterogen itulah akhirnya
memberikan dampak dominan dan mendorong keragaman kyai dan pesantren itu
sendiri, yang satu sama lainnya bisa saling mengisi dan menyempurnakan. Hal
inilah yang akan menciptakan kehidupan pesantren menjadi lebih dinamis dan
berkualitas.128
Pesantren sesuai dengan peranan politik kemasyarakatannya berada dalam
tatanan hubungan yang mempunyai tiga komponen yaitu: pesantren (dan /atau
kyai), masyarakat, serta kelembagaan negara (pemerintah daerah/ lingkungan
instansi negara). Hubungan antara pesantren dan masyarakat sangat erat dan
pimpinan pedesaan seringkali mewakili kedua unsur tersebut, maka mereka
mewakili kepentingan bersama sebagai kesatuan dalam menghadapi instansiinstansi di luar lingkungan pedesaan. Dalam masyarakat, pesantren dan para
pemimpinannya memperoleh kedudukan yang tinggi. Dalam masyarakat Islam
pedesaan arti “alim ulama” secara tradisional masih sangat dihormati. 129
Interaksi masyarakat dengan pesantren juga menyangkut hubungan antara
warga pesantren dan warga masyarakat sekitarnya. Hubungan antara warga
pesantren di satu pihak dan warga masyarakat di lain pihak meliputi berbagai
aspek kehidupan. Namun demikian, yang tampaknya paling menonjol adalah
hubungan yang bersifat ekonomi, warga pesantren berperan sebagai pihak
pembeli. Sedangkan, warga masyarakat berperan sebagai pihak penjual berbagai
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macam kebutuhan santri dan peralatan shalat, mengaji, sekolah sampai ke
kebutuhan makan dan minum. Bahkan, warga masyarakat juga menyediakan
rumah atau kamar bagi para santri yang tidak ingin tinggal di asrama yang di
sediakan oleh pesantren. Kemudian dalam hubungan yang bersifat pendidikan
yang merupakan tujuan dari didirikannya pesantren tersebut, pihak warga
pesantren (terutama para kyai dan para mubalighnya) berperan sebagai pemberi
informasi (komunikator), baik yang bersifat agama (melalui pesantren) maupun
ilmu pengetahuan umum melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada
di lingkungan pesantren. Sedangkan, warga masyarakat dalam hal ini, berperan
sebagai informasi (komunikasi).130
Pesantren dengan sistem dan karakter tersendiri telah menjadi bagian
integral dari suatu institusi sosial masyarakat, khususnya pedesaan. Bahkan
beberapa di antaranya muncul sebagai model gerakan alternatif bagi pemecah
masalah-masalah sosial masyarakat desa. Ajaran-ajaran yang dituturkan oleh kyai
telah membentuk pandangan, nilai-nilai, dan sikap hidup masyarakat. Pesantren
melakukan pemecahan masalah sosial masyarakat sekitarnya tidak dengan strategi
dan teori pembangunan yang digunakan pemerintah. Gerakan pesantren
dilandaskan pada amal saleh, sebagai refleksi dari penghayatan dan pemahaman
keberagamaan sang kyai, pemimpin pesantren. Hal ini yang membuat setiap
pesantren mempunyai keistemewaan sendiri dalam melakukan kiprahnya, yang
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dipengaruhi oleh figur kyai, serta lingkungan sosial pada suatu ruang dan waktu
tertentu. Namun, ada satu hal yang sama yang melandasi gerak tersebut, yaitu
berangkat dari sikap dan keyakinan agama, serta orientasi pada masyarakat.
Sebagai kelompok elit pedesaan, baik dari struktur sosial ekonom, maupun politik
kyai memiliki pengaruh dan kharisma yang kuat. Dari stuktur ekonomi,
kehidupan kyai sangat berkecukupan. Oleh karena itu, mereka tidak disibukan
dengan persoalan nafkah. Perhatiannya tercurah pada fungsinya sebagai
pemimpin, da‟i, dan pengajar.131
Untuk itu, para kyai merasa perlu memahami kehidupan politik yang
sedang berkembang, dengan “kearifannya” mereka mengambil sikap. Tanpa
dipaksakan sikap tersebut akan diikuti oleh jama‟ahnya, dan ini yang membuat
kyai mempunyai posisi kuat baik ditingkat lokal maupun nasional dalam
pengambilan keputusan politik. Pesantren sebagai institusi pendidikan agama,
bahkan saat ini juga pendidikan umum, merupakan sebuah lembaga yang
representatif dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam GBHN disebutkan
bahwa pembangunan nasional adalah untuk menciptakan manusia seutuhnya,
yakni pembangunan spiritual dan material yang stimulan. Sumbangan pendidikan
pesantren terhadap pendidikan nasioanl juga telah nyata wujudnya, utamanya
dalam masalah pembangunan dan atau kesehatan rohani.132 Secara teoritis
akademis, tujuan pendidikan pondok pesantren di Indonesia dan proses
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pendidikannya, memadukan secara komprehensif, mencakup semua aspek nilai
dasar, kecerdasan, kedewasaan/kematangan dengan aspek kepribadian yang bulat
dan utuh. Tujuan pendidikan pesantren meliputi aspek normatif (berdasarkan
norma yang mengkristalisasi nilai-nilai yang hendak diinternalisasi), aspek
fungsional (tujuan yang memiliki sasaran teknis manajerial).133
Pondok pesantren juga memperkenalkan program ketrampilan semisal
agro industri, industri rumah tangga, pertanian, perikanan, dan kelautan. Di
samping itu, pelayanan terhadap masyarakat sekitar terus ditingkatkan, misalnya
dengan menggerakan ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dapat
memberikan

keuntungan

ekonomi

atau

pelatihan-pelatihan

dasar.134

Perkembangan lain dari suatu pondok pesantren dapat dilihat pada orientasi
pendidikannya yang lebih mementingkan penguasaan ilmu alat, seperti bahasa
Arab, dan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan sehari-hari.135
Pesantren-pesantren dalam melakukan transformasi sosial keagamaan di
tengah-tengah masyarakat pada mulanya ditawarkan sangat sederhana, yakni
dalam bentuk silaturrahim dan pengajian dengan penekanan kepada masalahmasalah yang berkaitan langsung dengan keagamaan murni. Fiqh-Sufistik
sebagai

salah satu karakteristik pesantren menjadi

tema besar yang

dikembangkan kepada santri dan masyarakat luas. Pola tersebut berhasil
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mengantarkan masyarakat pada pola kehidupan yang lebih mencerminkan nilainilai keagamaan yang substansial. Masyarakat mulai akrab dengan ketentuanketentuan yang bersifat agama serta mulai mengenal nilai-nilia moralitas yang
perlu dijadikan pijakan dalam kehidupan mereka. Sebagai realisasi dari hal itu,
pesantren juga mengembangkan program pengembangan masyarakat.136
Agar pendidikan formal di lingkungan pesantren dapat meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, maka perlu adanya kesamaan pelajaran umum di
pesantren dan sekolah umum lainnya. Untuk itu perlu peningkatan-peningkatan
di bidang: (1) kurikulum, (2) buku pelajaran; alat pendidikan lainnya dan sarana
pendidikan pada umumnya, dan (3) Pengajar.137 Penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaran di pondok pesantren saat ini hendaknya dapat menggunakan
paradigma belajar pendidikan modern seperti paradigma belajar dalam empat visi
pendidikan menuju abad 21 versi UNESCO yaitu learning to know, learning to
do, learning to be, dan learning to live together. Secara rinci dapat dijelaskan
sebagai berikut :
(1)Proses belajar yang bersifat teoritis dan berorientasi pada pengetahuan
rasional dan logis (learning to know) sebagai sesuatu yang inheren dalam
pendidikan pondok pesantren. Di pondok pesantren para santri tidak hanya
belajar untuk mengetahui tetapi juga belajar menyatakan pendapat secara
kritis melalui berbagai fasilitas yang disediakan untuk itu.
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(2)Belajar untuk melakukan atau berbuat sesuatu (learning to do). Visi ini lebih
terkait dengan sisi praktis dan teknis yang pencapaiannya dilakukan melalui
pembekalan
membantunya

santri

dengan

menyelesaikan

keterampilan-keterampilan
persoalan-persoalan

yang

dapat

keseharian

yang

dihadapinya. Ini tercermin, misalnya, dalam pendidikan kemandirian yang
sangat kentara dalam kehidupan keseharian santri.
(3)Learning to be. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian
dari proses belajar menjadi diri sendiri (learning to be) di lingkungan pondok
pesantren. Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap
kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah
yang berlaku di masyarakat, serta belajar menjadi orang yang berhasil,
sesungguhnya adalah proses pencapaian aktualisasi diri. Pengembangan diri
secara maksimal (learning to be) di pondok pesantren erat hubungannya
dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi
anak dan kondisi lingkungan seorang santri. Kemampuan diri yang terbentuk
di

sekolah

secara

maksimal

memungkinkan

seorang

santri

untuk

mengembangkan diri pada tingkat yang lebih tinggi.
(4)Learning to live together. Pendidikan di pondok pesantren hendaknya
menanamkan kesadaran bahwa kita sedang hidup dalam sebuah masyarakat
global dengan aneka ragam latar belakang sosial, budaya, bahasa, suku,
bangsa dan agama. Dalam kehidupan masyarakat yang demikian ini, nilainilai toleransi, tolong-menolong, persaudaraan, saling menghormati dan
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perdamaian hendaknya dijunjung tinggi oleh setiap santri. Maka tidak
berlebihan jika dikatakan bahwa pondok pesantren harus menjadi pionir bagi
terciptanya suatu tatanan kehidupan masyarakat plural yang harmonis, karena
keadaan santri-santri pondok pesantren yang memang berbeda latar belakang
sosial budayanya. Keempat visi belajar di atas selanjutnya mengarah pada
“learning how to learn” (belajar bagaimana belajar). Di pondok pesantren,
santri hendaknya dapat dididik untuk menjadi pembelajar sejati, dia dapat
belajar dari apa saja, dari siapa dan apa saja, kapan saja dan di mana saja,
bahkan pada alam. Proses belajar harusnya telah menjadi suatu sikap atau
kepribadian yang melekat pada diri seorang santri. 138
Di pondok pesantren, learning how to learn dapat ditanamkan melalui
berbagai cara, baik melalui pengajaran formal, pengajian, pengarahan,
bimbingan, penugasan, pelatihan, dan seterusnya. Jadi segala yang didengar,
dilihat, dirasakan, dikerjakan, dan dialami para santri dimaksudkan supaya santri
mengerti tentang “learning how to learn” (belajar bagaimana belajar). Untuk
menjawab tantangan dan kebutuhan sosial pondok pesantren, semestinya pondok
pesantren dapat mengambil langkah-langkah pembaruan.
Di antara yang dapat dilakukan pondok pesantren adalah dengan
melakukan pembaruan kurikulum dan kelembagaan yang berorientasi pada
konteks kekinian sebagai respons dari modernitas. Tetapi tidak semua unsur
138
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modernitas dapat diserap oleh pondok pesantren, sebab bukan tidak mungkin
orientasi semacam itu akan menimbulkan implikasi negatif terhadap eksistensi
dan fungsi pondok pesantren. Sebaliknya pondok pesantren harus menumbuhkan
apresiasi yang sepatutnya terhadap semua perkembangan yang terjadi di masa
kini dan mendatang, sehingga dapat memproduksi ulama yang berwawasan luas.
Tantangan di era globalisasi tidak mungkin dihindari. Oleh karenanya pondok
pesantren juga mesti membuat terobosan-terobosan agar tidak “ketinggalan
kereta” dan tidak kalah dalam persaingan. Sekurang-kurangnya ada empat hal
yang perlu digarap oleh pondok pesantren dengan tidak meninggalkan jati diri
pesantren, yaitu :
1) Pondok pesantren sebagai lembaga “pengkaderan ulama”. Fungsi ini
hendaknya tetap dapat dipertahankan di pondok pesantren. Pondok pesantren
adalah lembaga pendidikan yang bertugas melahirkan ulama. Namun
demikian, tantangan globalisasi dan modernisasi mengharuskan ulama
mempunyai kemampuan lebih, kapasitas intelektual yang memadai, wawasan,
akses pengetahuan dan informasi yang cukup serta responsif terhadap
perkembangan dan perubahan.
2) Pondok pesantren sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan agama,
khususnya agama Islam. Pada tataran ini, sebagian pondok pesantren boleh
dibilang

masih

lemah

dalam

penguasaan

ilmu

dan

metodologi.

Kecenderungan demikian harus dipikirkan langkah-langkah antisipasinya.
Semisal dengan menyusun pola kurikulum yang terencanakan dan sistematis
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dan dengan target pencapaian yang jelas. Dapat dipahami bahwa sebagian
pondok pesantren dalam sistem pengajarannya masih menggunakan standar
acuan kitab-kitab kuning klasik tanpa diubah dan dimodifikasi sistem
penyampaian/pengajarannya meskipun telah menerapkan sistem pendidikan
madrasah. Langkah lainnya adalah dengan kembali menggairahkan kegiatankegiatan

diskusi

atau

musyawarah,

bahtsul

masail,

dan

pola-pola

pembelajaran yang dipandang bisa menumbuhkan daya inisiatif, kreatif dan
kritis di kalangan para santri.
3) Pondok pesantren hendaknya mampu menempatkan dirinya sebagai sarana
transformasi, motivasi sekaligus inovasi. Kehadiran sebagian pesantren
dewasa ini diakui memang telah memainkan perannya dalam fungsi itu,
meskipun boleh dikatakan masih dalam tahapan yang perlu dikembangkan
lebih lanjut. Karena itu pondok pesantren mesti mengembangkan wawasan
pengetahuan agama santri-santrinya dengan mengintegrasikan materi seperti
ilmu-ilmu al-Quran, hadits, ushul fiqh, dan lain-lain dengan materi-materi
umum seperti sejarah, sosiologi, antropologi, dan seterusnya. Pondok
pesantren jangan dibuat terkesan fiqh-oriented, tapi menjadi pusat pengkajian
segala macam disiplin ilmu.
4) Sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan sumber daya
masyarakat, pondok pesantren juga mesti memiliki kekuatan dan daya tawar
untuk melakukan perubahan yang berarti di masyarakat. Seorang santri
hendaknya dapat dididik untuk dapat menjadi pionir dalam usaha
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pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya, bukan malah menjadi beban
masyarakat.139
Terobosan-terobosan untuk memajukan pondok pesantren memang
menjadi suatu konsekuensi dari modernisasi. Namun pondok pesantren juga
mempunyai batasan-batasan yang kongkret bahwa pembaruan atau modernisasi
yang dilakukan tidak boleh mengubah atau mereduksi orientasi dan idealisme
suatu pondok pesantren sehingga dengan demikian pondok pesantren tidak
sampai terombang-ambing oleh derasnya arus globalisasi, namun justru
sebaliknya dapat menempatkan diri dalam posisi yang strategis dan bahkan
sebagai kontrol dari dampak negatif globalisasi tersebut. Kenyataan yang tak
dapat dipungkiri, pendidikan Islam di negeri ini belum mampu menunjukkan jati
dirinya. Masyarakat masih melihat dan menilai pendidikan Islam dengan
“sebelah mata”. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam pendidikan
Islam di era globalisasi, di antaranya adalah :
a. Membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya, yaitu melakukan
kajian yang mendalam untuk membangun kembali paradigma pendidikan
Islam sesuai dengan semangat ‟Ruhul Islam‟ yang sebenarnya. Pendidikan
Islam yang berpijak kepada al-Qur‟an dan Sunnah.
b. Membangun model lembaga pendidikan Islam yang ideal; perlu ada model
sekolah/lembaga pendidikan Islam yang dibangun dengan format yang ideal.
139
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Boleh jadi ada satu sekolah yang memiliki satu atau dua keunggulan,
sementara sekolah lain memiliki keunggulan pada aspek lainnya. Sekolahsekolah model inilah yang kemudian dapat dijadikan contoh yang dapat ditiru
oleh sekolah-sekolah Islam lainnya. Setidaknya kita berharap akan
menemukan lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakteristik:
(1)mengusung nilai dan pesan Islam sebagai ruh dalam setiap kegiatan
sekolah. Seluruh dimensi kegiatan sekolah senantiasa bernafaskan semangat
nilai dan pesan-pesan Islam. Adab dan etika pergaulan seluruh waga sekolah
dan lingkungannya, tata tertib dan aturan, penataan lingkungan, pemfungsian
mesjid/musholla, aktivitas belajar mengajar, berbagai kegiatan sekolah baik
reguler ataupun non reguler semuanya mencerminkan realisasi dari ajaran
Islam, (2) menerapkan dan mengembangkan metode pembelajaran untuk
mencapai optimalisasi proses belajar mengajar. Pendekatan pembelajaran
mengacu kepada prinsip-prinsip belajar, azas-azas psikologi pendidikan serta
perkembangan kemajuan teknologi instruksional. Menggunakan kemampuan
dan keterampilan berfikir yang kaya seperti : berfikir kritis, kreatif, analitis,
induktif, deduktif, problem solving melalui berbagai macam pendekatan
pembelajaran. Penggunaan sumber, media dan peraga dalam kegiatan belajar
merupakan bagian dari upaya memunculkan suasana belajar yang stimulatif,
motivatif dan fasilitatif. Pembelajaran harus lebih diarahkan pada pada proses
learning yang produktif, ketimbang proses teaching. Peserta didik diarahkan
dan difasililitasi untuk mampu mendaya-gunakan kemampuannya sebagai
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pembelajar yang terampil dan produktif, (3) mengedepankan qudwah hasanah
dalam membentuk karakter peserta didik. Seluruh tenaga kependidikan (baik
guru maupun karyawan sekolah) mesti menjadi figure contoh bagi peserta
didik. Keteladan akan sangat berpangaruh terhadap hasil belajar. Dan kualitas
hasil belajar sangat dipengaruhi kualitas keteladanan yang ditunjukkan oleh
tenaga kependidikan, (4) menumbuhkan nuansa religius dalam iklim dan
lingkungan sekolah: Lingkungan sekolah harus marak dan ramai dengan
segala kegiatan dan perilaku yang terpuji seperti: terbiasa dengan
menghidupkan ibadah dan sunnah, menebar salam, saling hormatmenghormati dan menyayangi dan melindungi, bersih dan rapih. Di sisi lain
lingkungan sekolah juga harus terbebas dari segala perilaku yang tercela
seperti umpatan, makian, dll., (5) melibatkan peran serta orangtua dan
masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Ada kerjasama
yang sistematis dan efektif antara guru dan orangtua dalam mengembangkan
dan memperkaya kegiatan pendidikan dalam berbagai aneka program. Guru
dan orangtua saling bahu-membahu dalam memajukan kualitas sekolah.
Orangtua harus ikut secara aktif memberikan dorongan dan bantuan baik
secara individual kepada putera-puterinya maupun kesertaan mereka terlibat
di dalam sekolah dalam serangkaian program yang sistematis. Keterlibatan
orangtua memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan
performance sekolah, dan (6) menjamin seluruh proses kegiatan sekolah untuk
selalu berorientasi pada mutu. Ada system manajemen mutu terpadu yang
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mampu menjamin kepastian kualitas penyelenggaraan sekolah. Sistem
dibangun berdasarkan standar mutu yang dikenal, diterima dan diakui oleh
masyarakat.
c. Memperkaya Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang berwawasan:
perjuangan, kebangsaan, global, iptek, demokratis, pluralis. Pelajaran Agama
Islam bukan semata mempelajari materi-materi Islam dalam konteksnya
sebagai ‟ulum syar‟iyah (Fiqh, Ibadah, Akhlaq, Aqidah) , melainkan
diposisikan sebagai pelajaran agama yang memberikan kerangka pengetahuan,
sikap dan perilaku yang sangat relevan dan dibutuhkan dalam konteks
kehidupan masa kini. Pendidikan Agama Islam berwawasan perjuangan
berarti menegaskan pentingnya semangat juang yang tinggi untuk membela
kebenaran, keadilan, kezhaliman, kemunkaran sebagaimana yang banyak
dipesankan oleh al-Qur‟an. Pendidikan Agama Islam berwawasan kebangsaan
berarti, di dalamnya juga terkandung muatan nilai-nilai cinta dan bela tanah
air, selalu peduli akan kejayaan dan kemakmuran bangsa dan negara.
Pendidikan Agama Islam berwawasan global berarti menjadikan Islam agama
yang mampu memberikan perspektif, arahan dan bekalan dalam kehidupan
global yang sangat syarat dengan kemajuan sains dan teknologi yang
berimplikasi luas bagi kehidupan antar manusia (mu‟amalah). Pendidikan
Agama Islam berwawasan IPTEK berarti memberi kerangka yang tepat bagi
pengembangan dan penggunaan iptek untuk kemaslahatan kehidupan
(wasailul hayah), yang implikasinya adalah Pendidikan Agama Islam yang
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seimbang antara aspek fikr dan dzikr; memicu dan memacu peserta didik,
untuk berfikir keras dan mendalam tentang alam. Pendidikan Agama Islam
berwawasan demokratis menekankan kepada inti dari demokrasi itu sendiri
yaitu: penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang
sungguh sangat dijamin dalam ajaran Islam. Pendidikan Agama Islam
berwawasan tawasuth berarti menjelaskan bahwa Islam menerima (toleran)
terhadap berbagai keragaman etnis, budaya, bangsa dan agama sebagai suatu
realita kehidupan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip aqidah yang sudah
jelas (qath’i).
d. Membangun jaringan lokal dan global dengan sesama lembaga pendidikan
Islam; Percepatan kemajuan lembaga pendidikan Islam sangat ditentukan oleh
kemampuan mereka dalam membangun kerjasama. Diperlukan networking
yang efektif yang dapat memainkan peranan dalam: (1)meningkatkan mutu
dan intensitas komunikasi virtual sehingga terjadi sharing (berbagi): masalah,
penglaman, informasi, sumber (resources), kerjasama melalui media milis,
website,

sms.,

(2)

menggalakkan

kerjasama

peningkatan

mutu

penyelenggaraan antar jaringan sekolah pada regional/wilayah terjangkau
sehingga terjadi percepatan pertumbuhan dan perkembangan mutu sekolah.
Contoh: kelompok kerja profesional (kepala sekolah, guru bidang studi,
walikelas, kepala tata usaha), (3)menggalakkan kompetisi yang sehat
(Fastabiqul Khairat) untuk memacu dan memicu motivasi berkarya,
mengembangkan inovasi dan prestasi melalui serangkaian lomba: olimpiade
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mata pelajaran, (4) menggalakkan kompetisi yang sehat (fastabiqul khoyrot)
untuk memacu dan memicu motivasi berkarya, mengembangkan inovasi dan
prestasi melalui serangkaian lomba: olimpiade mata pelajaran, karya kreasi
guru, sekolah asri, dsb., (5) menyelenggarakan kegiatan siswa bersama:
jambore, ekshibisi, study tour, pertukaran siswa.
e. Menjalin kemitraan dengan industri, institusi dan pusat-pusat iptek, budaya
dan ekonomi; mendekatkan dunia pendidikan Islam dengan dunia nyata dan
kongkrit merupakan salah satu upaya yang sangat berarti. Dengan jalinan
kerjasama dan kemitraan yang efektif kepada industri, institusi atau lembagalembaga iptek, budaya ataupun lembaga ekonomi, bahkan instansi militer
akan memperkaya dan memperluas sumber belajar. Jalinan kemitraan ini akan
menutupi banyak kelemahan dan kekurangan sumber daya yang dimiliki
lembaga pendidikan Islam. Pendidikan sains akan sangat efektif ketika peserta
didik mendapatkan pengalaman nyata dan langsung di pusat-pusat penelitian
dan pengembangan seperti LIPI, BPPT, Puspiptek dll., wawasan HAM,
demokrasi dan politik dapat dipelajari langsung di lembaga-lembaga Negara,
partai politik, LSM dan sebagainya. Demikian pula pada upaya peningkatan
mutu pembelajaran social, ekonomi, budaya, hukum bahkan agama dapat
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diperkaya dengan pendekatan “experience learning” ke sentra-sentra kegiatan
nyata di tengah-tengah masyarakat.140
D. Kajian Penelitian Terdahulu
Disertasi

ini

PENGEMBAGAN

berjudul:
SOFT

HIDDEN

SKILL

SANTRI

CURRICULUM
PONDOK

DALAM

PESANTREN

MODERN BINAAN GONTOR DI PROVINSI RIAU, dengan rumusan
masalah : (1) Bagaimana konsep dan penerapan Hidden Curriculum dalam
pengembangan Soft Skill santri di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim
Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan
Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Kabupaten Bengkalis ? (2)Apa saja
ruang lingkup penerapan Hidden Curriculum dalam pengembangan Soft Skill
santri di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok
Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren
Modern Nurul Hidayah Kabupaten Bengkalis ? Sepanjang yang penulis ketahui,
belum ada studi yang dilakukan, baik dalam bentuk tesis maupun disertasi yang
memiliki kesamaan judul dan permasalahan yang penulis teliti, baik yang ada di
Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau maupun di Program
Pascasarjana Perguruan Tinggi lainnya. Namun demikian, beberapa karya tulis
dan penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan judul disertasi ini, dapat
penulis jelaskan dalam uraian berikut.
140

Abdurrahman Saleh, “Langkah-langkah Strategis Pengembangan Pendidikan Islam di Era
Globalisasi,”
dalam
http://kriyanjepara.blogspot.co.id/2014/05/langkah-langkah-strategispengembangan.html, Diakses Tanggal 31 Oktober 2018.
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Ponidi menulis tesis berjudul Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat
(Tela’ah Konstribusi Pendidikan di Pondok Pesantren al-Taufiq Petapahan
Kabupaten Kampar), pada Program Pascasarjana UIN Suska Riau tahun 2010.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : (1) untuk mengetahui program
pendidikan Pondok Pesantren al-Taufiq Petapahan Kabupaten Kampar, (2)untuk
mengetahui peranan Pondok Pesantren al-Taufiq Petapahan dalam Pemberdayaan
Masyarakat di bidang Pendidikan, dan (3) untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan Program Pendidikan Pondok Pesantren al-Taufiq
Petapahan Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program
Pendidikan Pondok Pesantren al-Taufiq ini awalnya menyelenggarakan
Pendidikan Islam Tingkat Dasar dan Menengah : Taman Kanak-kanak Islam
(Raudhatul Athfal), Madrasah Diniyyah Awaliyyah (MDA), Madrasah
Ibtidiaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dan
dengan Program tersebut diharapkan sebagai bentuk peran serta Pondok
Pesantren al-Taufiq dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.
Sementara program pendidikan yang diasuh saat ini, hanya dua jenjang
pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) saja,
sementara jenjang pendidikan lainnya tidak terlaksana.

Hal ini disebabkan

karena : (1)di wilayah sekitar Pondok Pesantren al-Taufiq telah banyak berdiri
Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Negeri sehingga masyarakat lebih
memilih memasukkan anak-anak mereka ke Lembaga Pendidikan tersebut,
(2)Lokasi Pondok Pesantren al-Taufiq agak jauh dari pemukiman penduduk,
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(3)Sarana dan Pra sarana yang ada dipandang belum memenuhi standar sehingga
kurang menarik perhatian warga masyarakat untuk memasukkan anaknya di
Pondok Pesantren al-Taufiq, dan (4) Kurangnya minat masyarakat untuk
memasukkan anaknya ke Lembaga Pendidikan Agama dan (5)Kurangnya
Sosialisasi dari Pengelola Pondok Pesantren al-Taufiq.141
Idris menulis tesis berjudul Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren
Khairul Ummah Batu Gajah Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu
(Studi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Non Formal), pada Program
Pascasarjana UIN Suska Riau tahun 2013. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
(1) untuk mengetahui manajemen pengembangan kurikulum pendidikan non
formal di Pondok Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah Air Molek Kecamatan
Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, dan (2)untuk mengetahui faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam pengembangan kurikulum pendidikan non
formal di Pondok Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah Air Molek Kecamatan
Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan non formal di Pondok
Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah Air Molek Kecamatan Pasir Penyu
Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan sebagai kegiatan inti pondok pesantren
(ma’hadiyyah) yang wajib diikuti, meski tidak mesti berada di dalam kelas, yang
mencakup : (1) Pembinaan Tahsin al-Qur’an (Bacaan al-Qur‟an), (2)Pembinaan
141

Ponidi, “Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat (Tela‟ah Konstribusi Pendidikan di
Pondok Pesantren al-Taufiq Petapahan Kabupaten Kampar),” Tesis, (Pekanbaru : Program
Pascasarjana UIN Suska Riau, 2010).
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Tahfizh al-Qur’ân (Hafalan al-Qur‟an Juz 28-30), (3) Kajian Hadis (Beberapa
Hadis Pilihan), (4) Bimbingan Mahfuzhaat, (5) Pengajaran Imla‟, (6) Pengajaran
Nahwu, (7) Pengajaran Sharaf, (8) Bimbingan Muthala‟ah, (9) Bimbingan Ta‟lim
Muta‟allim, dan (10) Bimbingan Bahtsul Masail. Faktor-faktor pendukung dan
penghambat dalam pengembangan kurikulum pendidikan Non Formal di Pondok
Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah Air Molek Kecamatan Pasir Penyu
Kabupaten Indragiri Hulu ; adanya kendala pada perencanaan pondok pesantren
yang kurang optimal. sehingga dalam pelaksanaan fungsi tugasnya tdak berjalan
sebagaimana yang diharapkan. juga

disebabkan minimnya personil yang

kompeten pada bidangnya, dan sumber dana kurang memadai. Dalam
penyusunan perencanaan program kerja hendaknya

diperhitungkan secara

terperinci tentang kondisi obyektif pondok pesantren, pemasalahan, alternatif
pemecahan, faktor pendukung dan penghambat program, prioritas pengembangan
program, indikator keberhasilan dan langkah-langkah mencapai keberhasilan
program, pengalokasian dan waktu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Jika perencanaan disusun dengan jelas dan bersifat terbuka serta rasional, maka
tujuan dapat mudah dicapai.142
Hamsyi Yamaidi (2019), Manajemen Strategik Dalam Pengembangan
Pendidikan Islam DI Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Kecamatan
Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Tesis PPs UIN Suska Riau. Rumusan masalah
142

Idris, “Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah Air Molek
Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu (Studi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Non Formal),”
Tesis, (Pekanbaru : Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2013).
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penelitian : (1) bagaimana penerapan manajemen strategik dalam pengembangan
pendidikan Islam pada tahapan pengamatan dan analisis lingkungan di Pondok
Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar, (2) bagaimana penerapan manajemen strategik dalam pengembangan
pendidikan Islam pada tahapan perumusan strategi di Pondok Pesantren Syekh
Burhanuddin Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, (3) bagaimana
penerapan manajemen strategik dalam pengembangan pendidikan Islam pada
tahapan implementasi strategi di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dan (4)bagaimana penerapan
manajemen strategik dalam pengembangan pendidikan Islam pada tahapan
evaluasi dan pengendalian (control strategi) di Pondok Pesantren Syekh
Burhanuddin Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Jenis penelitian
adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian
kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi.
Informan penelitian terdiri dari pimpinan Pondok Pesantren, Kepala Madrasah
Tsanawiyah (al-Wustha), Kepala Madrasah Aliyah (al-Ulya), Wakil Kepala
Madrasah Aliyah (al-Ulya) Bidang Kurikulum, Bidang Kesiswaan, Bidang Sarana
dan Prasarana dan Bidang Hubungan Masyarakat. Teknik analisis data : deduktif,
induktif dan komperatif. Hasil penelitian: (1) penerapan manajemen strategik
dalam pengembangan pendidikan Islam pada tahapan pengamatan dan analisis
lingkungan di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Kecamatan Kampar
Kiri Kabupaten Kampar, mencakup : pengamatan dan analisis lingkungan
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eksternal (geografis, agama, sosial, budaya dan ekonomi), dan pengamatan dan
analisis lingkungan internal (Sumber Daya Manusia/ pimpinan, pengelola, guru
dan pegawai), santri/ siswa, sumber dana, sarana dan prasarana), (2) penerapan
manajemen strategik dalam pengembangan pendidikan Islam pada tahapan
perumusan strategi di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, mencakup :
merumuskan dan menetapkan visi, misi dan tujuan, dan merumuskan dan
menetapkan strategi, arah dan kebijakan, (3) penerapan manajemen strategik
dalam pengembangan pendidikan Islam pada tahapan implementasi strategi di
Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, mencakup : menerapkan sistem
pendidikan, kurikulum, jadwal kegiatan pembelajaran, kultur pembelajaran, dan
metode

pembelajaran,

dan

(4)

penerapan

manajemen

strategik

dalam

pengembangan pendidikan Islam pada tahapan evaluasi dan pengendalian (control
strategi) di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, mencakup :
menerapkan peraturan, adab dan etika santri/ siswa, menerapkan peraturan, adab
dan etika ustadz/ guru, melakukan komunikasi dan rapat koordinasi (briefing),
menyusun laporan bulanan, dan menyusun laporan tahunan.
E. Konsep Operasional
Bertitik tolak dari landasan teori di atas, maka dari beberapa konsep
variabel yang digunakan dalam studi ini secara operasional dapat dirumuskan
sebagai berikut :
1. Inovasi hidden curriculum dalam pengembangan soft skill siswa di Pondok
Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, di Pondok Pesantren Modern
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al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan di Pondok Pesantren Modern Nurul
Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis, dengan indikator :
a. Perumusan Tujuan Hidden Curriculum Pengembangan Soft Skill Siswa
b. Menentukan Isi Hidden Curriculum Pengembangan Soft Skill Siswa
c. Memilih Kegiatan Hidden Curriculum Pengembangan Soft Skill Siswa
d. Merumuskan Evaluasi Hidden Curriculum Pengembangan Soft Skill Siswa
2. Ruang lingkup inovasi hidden curriculum dalam pengembangan soft skill
siswa di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, di Pondok
Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan di Pondok
Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis, dengan
indikator :
a. Komunikasi,
b. Kejujuran/ Integritas
c. Bekerjasama,
d. Interpersonal,
e. Etos Kerja Yang Baik
f. Motivasi/ Inisiatif,
g. Mampu Beradaptasi,
h. Organisasi,
i. Orientasi Detail,
j. Kepemimpinan,
k. Percaya Diri,
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l. Sopan/ Beretika,
m. Bijaksana,
n. Kreatif,
o. Humoris

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan kajian lapangan (Field Research) dan termasuk
jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak
diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainya, seperti tentang
kehidupan, prilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial dapat
dihitung sebagaimana data sensus, namun analisanya bersifat kualitatif.1
Penelitian ini dilakukan dengan mengutamakan bahan-bahan yang sukar diukur
dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lainya yang bersifat eksak,
walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata di dalam masyarakat. 2
Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan data hasil penelitian
dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dan dianalisis
untuk memperoleh kesimpulan, sebelum dianalisis data yang dihasilkan dari
penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu.3 Metode penelitian kualitatif
dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena
yang belum diketahui. Data berasal dari bermacam sumber biasanya dari
wawancara dan pengamatan. Peneliti di sini mengumpulkan data dan
1

Lexy J. Maloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2011), hlm. 4.
2
U. Maman, dkk., Metodologi Penelitian Agama ; Teori dan Praktek, (Jakarta : PT. Rajawali
Press, 2014), hlm. 24-25.
3
Soeharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta P.T. Rineka
Cipta, 2012), hlm. 243-244.
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menyajikannya sedemikian rupa sehingga para Informannya dibiarkan berbicara,
tujuan adalah mendapatkan laporan apa adanya. Kemudian kondisi yang
diuraikan harus relapan, khususnya dengan situasi yang ada, jadi teori dapat
dijadikan sebagai kendali (kontrol) atas perlakuan terhadap fenomena yang ada.4
Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif ini dengan pertimbangan
bahwa metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan
kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa mendapatkan data yang
akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan,
dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan
banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, dan
yang terakhir yang paling penting adalah peneliti lebih mudah dalam melakukan
penelitian dan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang suatu
masyarakat.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim
Pekanbaru, Pondok Moderen al-Jauhar Duri, Pondok Moderen Nurul Hidayah
Bengkalis.
C. Informan Penelitian
Informan penelitian ini adalah para Pengasuh Pondok Moderen al-Kautsar
Pekanbaru, Pondok Moderen al-Jauhar Duri, Pondok Moderen Nurul Hidayah
Bengkalis, yang terdiri dari 3 orang Kepala Madrasah Aliyah, 3 orang Kepala
4

Ibid., hlm. 244.
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Madrasah Tsanawiyah, 9 orang Wakil Kepala Madrasah Aliyah dan 3 orang
Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah.
D. Sumber Data
Data yang akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat
dikelompokkan kepada :
1. Data Primer ; data yang diperoleh langsung dari responden melalui informasi
dari hasil angket dan wawancara. Hasil angket merupakan data primer untuk
mengetahui inovasi hidden curriculum dalam pengembangan soft skill siswa
Pondok Pesantren Modern di Provinsi Riau.
2. Data Sekunder ; data yang diperoleh melalui dokumentasi atau sumber lainya
untuk menunjang objek yang diteliti, terutama terkait dengan inovasi hidden
curriculum dalam pengembangan soft skill siswa Pondok Pesantren Modern di
Provinsi Riau.
E. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data
yaitu:
a. Wawancara ; dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan
responden untuk memperoleh data tentang penerapan hidden curriculum
dalam pengembangan soft skill siswa Pondok Pesantren Modern di Provinsi
Riau.
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b. Observasi; dilakukan dengan cara mengamati langsung penerapan hidden
curriculum dalam pengembangan soft skill siswa Pondok Pesantren Modern di
Provinsi Riau.
c. Dokumentasi; dilakukan penulis dengan cara dokumen yang terkait dengan
penerapan hidden curriculum dalam pengembangan soft skill siswa Pondok
Pesantren Modern di Provinsi Riau.
F. Tehnik Analisis Data
Setelah data-data diperoleh, kemudian data dikelompokkan berdasarkan
jenis dan sumbernya, penganalisaan data menggunakan metode deskriptif, yaitu
menguraikan dengan fakta yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori
yang ada. Data yang telah terkumpul dianalisis setiap waktu secara induktif
selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik, supaya dapat
disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan
diinterpretasikan. Selanjutnya, akan dianalisis dengan menggunakan teknik :
1. Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keteranganketerangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan
yang khusus,
2. Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keteranganketerangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan
yang umum,
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3. Komperatif, yaitu : membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang satu
dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa
pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan. 4
Data yang telah terkumpul dianalisis setiap waktu secara induktif,
deduktif dan komperatif selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan
empirik, supaya dapat disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca,
dipahami dan diinterpretasikan. Data diinterpretasikan untuk memperoleh makna
dan implikasi hubungan yang ada. Analisis induktif dimulai dengan terlebih
dahulu merumuskan sejumlah permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan yang
dijadikan tujuan penelitian. Beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan
utama telah dikemukakan dalam perumusan masalah, akan tetapi pertanyaanpertanyaan yang lain dapat digali melalui wawancara, atau observasi di lokasi
penelitian sehingga dapat mengumpulkan ungkapan kognitif, emosional atau
intuisi dari para pelaku yang terlibat. Data ini dirangkum secara deskriptif untuk
membantu menemukan konsep-konsep keaslian yang diungkapkan oleh subjek
penelitian sendiri sesuai dengan kenyataannya. Dengan cara ini tetap akan dapat
menyajikan realitas sesuai dengan kenyataan yang ada (emik) sebagaimana yang
diharapkan dalam penelitian kualitatif.5
Dalam melakukan analisis, diterapkan cara pentahapan, yaitu mereduksi
data, memaparkan data empirik, menarik kesimpulan dan memverifikasikan.
4

Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta :
Kanisius, 2012), hlm. 71.
5
Michael Quin Patton, op. cit., hlm. 390.
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Mereduksi data dimaksudkan sebagai penyederhanaan, pengabstrakkan dan
mentransformasikan data yang masih kasar dari beberapa catatan lapangan.
Dengan tahap ini dimaksudkan dapat mengklasifikasikan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu hingga dapat mengorganisir data yang sangat
diperlukan.
Pemaparan maksudnya menyajikan data yang telah direduksi dalam
bentuk bahan yang diorganisir melalui ringkasan terstruktur, diagram, bagan
maupun sinopsis dan beberapa teks. Cara ini dapat membantu menyusun analisis
yang dikehendaki, serta diarahkan kepada upaya merumuskan temuan konsep.
Tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi, dimaksudkan membuat penafsiran
makna dari data, kemudian memverifikasinya. Hasil verfikasi ini selanjunya
perlu diperiksa ulang dengan melihat kembali ke lokasi penelitian dan
didiskusikan kembali.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis pada bab
sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Konsep dan penerapan Hidden Curriculum dalam pengembangan Soft Skill
santri di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok
Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok
Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis tersebut
terletak pada penerapan nilai-nilai positif yang senantiasa ditanamkan yang
diimplementasikan pada Panca Jiwa Pondok sebagaimaan Pondok Modern
Gontor, yang memotivasi seluruh gerak Pondok Pesantren Modern alKautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri
Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah
Bantan Kabupaten Bengkalis, yaitu : (1) keikhlasan. (2) kesederhanaan,
(3)kemandirian, (4)Ukhuwah Islamiyyah, dan (5) berjiwa bebas. Dari
Panca Jiwa Pondok Pesantren inilah di ketiga Pondok Modern tersebut
kemudian dikembangkan

Hidden Curriculum.

Keberadaan hidden

curriculum, berpengaruh pada perubahan tingkah laku santri. Hal tersebut
menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren
Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern al-Jauhar
Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah
Bantan Kabupaten Bengkalis Bengkalis. Pada proses pelaksanaan
260
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kegiatannya dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi perkembangan
khususnya dalam pengembangan soft skills santri, yang merupakan bagian
keterampilan dari seseorang yang lebih bersifat pada kehalusan atau
sensitivitas perasaan seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya.
Mengingat soft skills lebih mengarah kepada keterampilan psikologis
maka dampak yang diakibatkan lebih tidak kasat mata namun tetap bisa
dirasakan. Akibat yang bisa dirasakan adalah perilaku sopan, disiplin,
jujur, tanggung jawab, keteguhan hati, kemampuan kerja sama, membantu
orang lain, dan lainnya.
2. Ruang lingkup penerapan Hidden Curriculum dalam pengembangan soft
skill santri di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru,
Pondok Pesantren Modern al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan
Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bantan Kabupaten Bengkalis:
(1) Keikhlasan; adalah pangkal dari segala jiwa pondok dan kunci dari
diterimanya amal di sisi Allah SWT. Segala sesuatu dilakukan dengan niat
semata mata ibadah, lillah, ikhlas hanya untuk Allah semata. Rasa ikhlas
itulah yang menjadikan pengasuh dan warga Pondok Pesantren Modern
merasa penuh kedamaian dan keselamatan karena rasa ikhlas, mereka
lillah dan menganggap semua perbuatan merupakan wujud dari ibadah
kepada Allah SWT. (2) Kedisiplinan; bentuk soft skills yang pertama ini
merupakan pondasi utama selain dalam penerapan pembelajaran juga
sebagai awal motto belajar di ketiga Pondok Pesantren Modern ini. Hal ini
menggambarkan bahwa kedisiplinan selalu mewarnai semua kegiatan yang
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ada, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan, (3)Kesopanan ;
kesopanan merupakan hal yang mengandung nilai sopan santun atau etiket
dalam pergaulan sehari-hari. Nilai inilah yang tercermin dan terbangun di
Pondok Pesantren Modern dengan mengedepankan kesantunan yang
tercermin dalam bertutur kata, cara bertindak dan berbusana, (4) Kejujuran
; kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan
karakter, tidak hanya karakter individu secara perseorangan saja namun
juga suatu perkumpulan bahkan kelembagaan, (5)Tanggung jawab; unsur
tanggung jawab tercermin antara lain pada saat diberi tugas oleh pendidik
atau petugas siaga, (6) Kesabaran ; santri yang belajar di Pondok Pesantren
Modern secara pelan dan pasti, bertahap memiliki rasa sabar, terlihat pada
saat bermain secara bergantian, mereka mau menunggu giliran, tidak
berebut, (7) Kepercayaan diri ; soft skills kepercayaan diri dapat dilihat di
berbagai kegiatan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, misalnya:
pada acara tertentu di masjid, Hal tersebut menunjukkan kepercayaan diri
santri dan saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan.
B. Saran-saran
Setelah

membaca

kesimpulan

di

atas,

selanjutnya

penulis

menyampaikan saran-saran kepada Pengelola dan Pengasuh Pondok
Pesantren Modern al-Kautsar Kulim Pekanbaru, Pondok Pesantren Modern
al-Jauhar Duri Kabupaten Bengkalis dan Pondok Pesantren Modern Nurul
Hidayah Bengkalis agar terus melakukan inovasi hidden curriculum dalam
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pengembangan soft skill santri agar menjadi program unggulan dalam rangka
pembentukan akhlak dan kepribadian santri.
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