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Abstract
Arabic curriculum (syntax and morpliology) which are applied

in Islamic Boarding School (Pesantren) particularly in The Islamic
Boarding School of Tebuireng and Mu'allimin Muhammadiyah are
relatively different. Tebuireng used the classical text books (kitab kuning)
like al-Jurumiyah, Ibnu Aqil, and Alfiynh Ibnu Malik, while Mu'allimin
Mulwmmadiyali used the text books of Muqarrar al-Lughah al-
'Arabiyah that arranged by Mu'allimin itself. Tlierefore, there will be
possibility of diversities and differences between the classical text books
of Arabic and Muqarrar al-Lughah al-'Arabiyah either in methodology
or in epistemology; and there are also may be fined differences in
development of methodology and epistemology of each text book which
is taught in different classes. Tliis article tries to analyze the development
if methodology and epistemology of classical text books of Arabic and
\Auqarrar of Arabic taught in both Islamic Boarding Schools.
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Pendahuluan

Kurikulum pendidikan di lingkungan pesantren terkait erat
dengan kitab kuning, termasuk di dalamnya kitab-kitab yang
mengkaji bahasa Arab. Hal ini karena pesantren pada dasarnya
merupakan lembaga kajian dan pengembangan kitab kuning; dan
eksistensi kitab kuning ini diyakini sebagai salah satu unsur pokok
pendidikan untuk membentuk kecerdasan intelektual dan
kesalehan para santri.2

1 Sembodo Ardi Widodo, M.Ag, Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa

3 AH Yafie, "Kilab Kuning Produk Peiadaban islam", dalam Pesant
Vol. VI/1989, p. 3.



Di Pondok Pesantren Tebuireng, kitab-kitab bahasa Arab
(Nahwu-Sharaf) yang digunakan meiiputi kitab al-Nnhwu al-
Wadlih, al-furumiyah, al-hnrithi, Ibnu Aqtt, dan kitab Alfiyah yang
sudah merupakan kitab paket jadi. Ini berbeda dengan kitab-kitab
bahasa Arab yang diajarkan di Madrasah Mu'allimin Muhammad-
iyah3 yang ditulis sendiri oleh Panitia Penyusun Kurikulum
Keislarnan dalam bentuk niuqarrar-jnuqarrar bahasa Arab.

Melihat fenomena ini, tentunya ada permasalahan yang
cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam, yaitu tentang
perkembangan metodologis-epistemologis dari berbagai kitab dan
mucjarrnr bahasa Arab yang diajarkan di kedua pesantren tersebut,
selain juga dapat dikaji perbedaan-perbedaan metodoiogis yang
mendasar antara kitab-kitab bahasa Arab yang diajarkan di
Pondok Pesantren Tebuireng dan muqarrar-muqarrar bahasa Arab
yang digunakan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah.

Adanya perbedaan ini mungkin terjadi karena yang satu
menggunakan kitab yang sudah jadi (baku), warisan klasik, dan
yang kedua disusun sendiri secara kolektif; di samping juga ada
perbedaan ideologis yang mempengaruhi kedua pesantren, yaitu
ideologi4 NU (Pondok Pesantren Tebuireng) dan Muhammadiyah
(Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah).

Untuk mengkaji permasalahan ini digunakan analisis struk-
tural yang dibangun oleh Jean Piaget dalam teori perkembangan
intelegensi. Penulis menganggap teori dan analisis yang digunakan
ofeh Piaget ini sangat relevan dengan objek kajian, karena terkait
erat dengan masalah perkembangan, yakni perkembangan
intelegensi di satu sisi dan perkembangan epistemologi kitab di
sisi yang lain. Kemudian, ada dua kategori yang dimunculkan oleh
Piaget yang juga dipakai dalam kajian ini yaitu episteme figuratif

Ini dimasukkan dalam kategori pondok pesantren dengan alasan bahwa madrasah di

Ma'iillimin Mit!::, i.-i r , ; , j , iiy.ilt Ycgi.Kii..i>!n: Dui'iiu/kr. Mfuntap Masa Depan, p. 4-5. Di samping
itu dalam Direklori Pondok Pesantren yang diterbitkan oleh Direktorat lendral Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Madrasah Mu'allimin in; dimasukkan dalam
kelompok pondok pesantren.

netral, yaitu keseluruhan sistem beipikir, nilai-nilai, dan sikap-sikap dasar ruhani sebuah
gerakan, kelompok sosial atau kebudayaan. Dengan arti ini, nilai ideologi tergantung
isinya; kalau isinya baik maka ideologi itu baik, dan fika isinya jelek maka ideologi
tersebut i jelek. Lihat, Franz Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Itnt" Kritis,

erbil Kanisius, 1992), p. 230.(Yogyakart
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dan episteme operatif.

Epistemologi & EpistemologiPendidikan fslam

Epistemologi, sebagairnana cabang-cabang filsafat lainnya
seperti ontologi dan axiologi, mengandung arti dan makna yang
cukup kompleks. Sehingga para ahli (filosuf) bcrbeda-beda dalam
memaknai istilah ini, dan juga dalam memberikan aksentuasi
kajiannya. Louis O. Kattsoff misalnya, mendefinisikan epistemologi
sebagai cabang filsafat yang menyehdiki asal mula, susunan,
metode-metode, dan sahnya pengetahuan.5 Epistemologi juga bisa
dipahami sebagai cabang filsafat yang mengkaji sumber-sumber,
watak, dan kebenaran pengetahuan. Istilah ini juga identik dengan
teori pengetahuan/ atau epistemologi itu sebagai cabang filsafat
yang menguji pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan
pengetahuan. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan yang
fundamental adalah; apa hakikat pengetahuan itu, apakah kita
mengetahui sesuatu, dan jika mengetahui, bagaimanakah cara kita
memperoleh pengetahuan tersebut.7

5 Kalau dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk persoalan-persoalan, maka akan
diperoleh pcrtanyaan-pertanyan yang mendasar yaitu: apakah mengetahui itu, apakah

kita mempunyai pengetahuan, bagaimanakah cara kita membedakan antara pengetahuan

pengetahuan apakah yang ada, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan, apakah
kebenaran dan kesesatan itu, apakah kesalahan itu. Lihat, Louis O. Kattsoff, Penganfar
Filsafat, Terj. Soejono Soemargono, ( Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), p. 76.

4 Dalam hal ini, ada tiga persoalan yang fundamental. 1) Apakah sumber-

kita itu benar, (valid), bagaimana kita membedakan antara kebenaran dan kekeliruan.
Ini adalah problem verification. Lihat, Harold H. Titus, dkk., Persoalan-persoalan Filsafat,
Terj. H.M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang,, 1984), p. 20-21.

7 John R. Burr dan Milton Guldinger, Philosophy msii Contemporary Issues, (New
Jersey: Upper Saddle River, 1995), p. 533. Ada juga sementara ahli memahami
epistemologi yaitu sebagai pemikiran tentang apa dan bagaimana surnber pengetahuan

sampai di mana kebenaran pengetahuan kita. Hal ini menimbulkan berbagai paham
seperti idealisme yang beranggapan bahwa kebenaran itu terletak dalam ide, sedang
realisms beranggapan bahwa kebenaran terletak pada kenyataan yang ada (realitas).
Juga paham pragmatisme yang menganggap bahwa kebenaran itu terletak pada
"Vemanfaatan atau kegunaannya", bukan pada ide atau realitas. Lihat, H.M. Arifin,
Filsafat Pendidikan Islnnt, (Jakarta: Burnt Aksara, 1996), p. 6.
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Epistemologi pada dasarnya juga merupakan suatu upaya
rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif
pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri, lingkungan
sosial, dan alam sekitarnya. Oleh karena sifatnya yang rasional
dan menentukan kognisi, maka epistemologi bisa dikatakan sebagai
suatu disiplin ilrnu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis.*
Dikatakan evaluatif karena ia bersifat menilai, yaitu apakah suatu
keyakinan, sikap, pernyataan pendapat, dan teori pengetahuan
itu dapat dibenarkan atau memiliki dasar yang dapat dipertang-
gungjawabkan secara nalar. Normatif berarti menentukan norma
atau tolok ukur kenalaran bagi kebenaran pengetahuan.
Sedangkan dikatakan kritis berarti banyak mempcrtanyakan dan
mcnguji kenalaran cara maupun hasil kegiatan manusia
mengetahui.9

Kemudian, berclasarkan cara kerja atau rnetode pendekatan
yang diambil terhadap gejala pengetahuan, epistemologi bisa
dipiiah menjadi "epistemologi metafisis", "skeptis", dan
"epistemologi kritis". Epistemologi metafisis mendekati gejala
pengetahuan dengan bertitik tolak darj pengandaian metafisis
tertentu. la berangkat dari suatu paham tcrtentu tcntang kenyata-
an, lalu membahas tentang bagaimana manusia mengetahui
kenyataan tersebut. Sedang epistemologi skeptis berupaya untuk
membuktikan dulu apa yang dapat kita ketahui sebagai yang
sungguh nyata atau benar-benar lidak dapat diragukan Iagi
dengan cara meragukan segala sesuatu yang kebenarannya masih
dapat diragukan. Model skeptisisme seperti ini dilakukan oleh Rene
Descartes sebagai skeptisisme metodis, yaitu suatu strategi awal
untuk meragukan segala sesuatu dengan maksud agar dapat
sampai pada kebenaran yang tak dapat diragukan Iagi. Kemudian
epistemologi kritis berangkat dari asumsi, prosedur, dan
kesimpulan pemikiran akal sehat ataupun asumsi, prosedur, dan
kesimpulan pemikiran ilmiah sebagaimana kita temukan dalam
kehidupan, lalu kita coba tanggapi secara kritis.10

Epistemologi juga bisa dipiiah menjadi epistemologi
individual dan epistemologi sosial. Epistemologi sebagaimana
secara klasik dimengerti sampai sekarang adalah epistemologi

srbit Kanisius, 2002), p.p. 18,19.
9 Lihat, Ibid., p. 19.
M Lihat, Ibirf., p. 21-22.

individual. Dalam hal ini, kajian tentang bagaimana struktur
pikiran manusia sebagai individu bekerja dalam proses mengetahui
dianggap cukup mewakili unluk menjelaskan bagaimana semua
pengetahuan manusia pada umumnya diperoieh. Semontara itu,
epistemologi sosial adalah kajian filosofis terhadap pengetahuan
sebagai data sosiologis. Bagi epistemologi ini, hubungan sosial,
kepentingan sosial, dan lembaga sosial dipandang sebagai faktor-
faktor yang amat menentukan dalam proses, cara, maupun
pemerolehan pengetahuan.11

Selain itu, epistemologi demikian juga dapat dibedakan
antara yang klasik dan yang kontemporer. Epistemologi klasik
menekankan pada aspek sumber dari ilmu pengetahuan, sedang
epistemologi kontemporer mengaksentuasikan bahasannya pada
bagaimana proses, prosedur, dan metode yang digunakan untuk
memperoleh ilmu pengetahuan,12 Menurut Piaget, epistemologi
dalam pengertian klasik adalah knowledge-state (pengetahuan
sebagai keadaan), sedang dalam pengertian kontemporer adalah
knowledge-process (pengetahuan sebagai proses}.13 Teori pengetahu-
an klasik pertama kali mempertanyaan "Bagaimana pengetahuan
itu mungkin?", yang pada gilirannya memunculkan bcrbagai
persoalan yang berkaitan dengan pengetahuan alam dan logika
matematika, logika eksperirnen dalam fisika, dan sebagainya.
Postulat umum dari berbagai epistemologi tradisional adalah
bahwa pengetahuan adalah suatu fakta, bukan suatu proses, oleh
karenanya, posisi persoalan yang sesungguhnya adalah "Apa itu
pengetahuan", atau "Bagaimana berbagai ripe pengetahuan itu
dimungkinkan". Sedang dalam Epistemologi kontemporer ilmu
dipandang selalu berkembang. Kemajuan {progression} dan metode
adalah segalanya, sehingga apa yang harus kita cari adalah hukum
dari proses ilmu pengetahuan itu sendiri.14

Penjelasan tentang epistemologi di atas, sedikit banyak telah
mengantarkan kita pada arti dan makna epistemologi, cakupan ,
permasalahan dan juga pemetaannya. Kalau istilah ini dikaitkan

" Lihat, Ibid., p. 22-23.
11 M. Amin Abdullah, Epistemologi Pendidikan Islam: Mempertegas Arah

dan Agama, (Makalah disampaikan dalam forum Seminar dan Lokakarya Ilmu Pen-
didikan Islam, Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 21 Februari 2000), p. 1.

la Jean Piaget, Psychology and Episiemology: Towards a Theory of Knowledge,
{New York- The Viking Press, 1975), 4.

11 Lihat, Ibid., p. 1-3.
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dengan pendidikan tentu akan mempimyai arti dan makna ter-
sendiri namun masih dalam koredor epistemologi dan juga filsafat
sebagai induknya. Bagaimana hubungan antara epistemologi dan
pendidikan, dan juga hubungannya dengan pendidikan Islam, hal
ini menjadi permasalahan sendiri yang perlu ditegaskan di sini.

Epistemologi pendidikan Islam itu sendiri hingga saat ini
merupakan wilayah yang masih banyak meninggalkan pertanya-
an-pertanyaan besar, yang hampir belum ada literatur yang secara
khusus mengkaji permasalahan ini secara teoritis-konseptual.
Karena langkanya literatur dalam bidang epistemologi pendidikan
Islam ini, maka ada kesulitan dalarn mengelaborasi bangunan
epistemologi pendidikan Islam, lebih-Iebih konscp tentang
keilmuan Islam itu sendiri banyak dipahami sebagai kumpulan
doktrin yang lebih bermuatan isi atau materi dari pada muatan
epistemologis-metodologisnya.15 Hal ini, pada gilirannya me-
munculkan pertanyaan yang cukup fundamental, yaitu apakah
dimungkinkan kajian di wilayah epistemologi pendidikan Islam.
Jika mungkin, dalam hal apa saja dapat dilakukan kajian secara
sistematis.

Untuk menjelaskan hal ini, penulis berusaha memaparkan
terlebih dahulu pengertian filsafat pendidikan, karena epistemologi
pendidikan itu merupakan bagian dari filsafat pendidikan itu
sendiri sebagai teori besarnya. Dari sini, kemudian masuk kepada
elaborasi epistemologi pendidikan Islam. Dengan demikian, apa
yang dimaksud dengan epistemologi pendidikan Islam dapat
dijelaskan secara lebih mendalam dan proporsional.

Secara sederhana filsafat pendidikan bisa diartikan sebagai
suatu disiplin yang mempelajari dan berusaha mengadakan
penyelesaian masalah pendidikan yang bersifat filosofis.16

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikelompokkan
menjadi tiga pertanyaan besar yaitu: apakah pendidikan itu;
tujuan-tujuan apakah yang hendak dicapai oleh pendidikan; apa
dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Pertanyaan pertama mengupas makna dan hakikat pendidikan,
kedua mengkaji makna dan hakikat tujuan pendidikan, sedang

15 Lihat lebih lanjut, M. Amin Abciullah, "Dimensi Epistemologis-Metodologis
F-endidikan Islam", dalam jurnnl Filsafat, Seri 21, Mei 1995, {Yogyakarta: Fakultas Filsafat
Universitas Gajah Mada, 1995), p. 9-10.

" Imam Barnadib, Filfnf.it P^idifiiUa Sunlit Tinjatian, (Yogyakarta: Andi Offset,
1986), p.l.
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yang ketiga mengenai makna dan hakikat proses pendidikan.17

Epistemologi sebagai cabang dari filsafat, dalam hal ini juga
memberikan andil dan perspektif dalam pendidikan, yaitu yang
berkenaan dengan peletakkan dasar pemikiran mengenai kuri-
kulum dan dasar-dasar keilmuan serta metodologi pembelajaran-
nya. Dalam bentuknya yang paling sederhana, untuk menunjuk-
kan dimensi epistemologi pendidikan bisa diajukan pertanyaan
"Bagaimana pengetahuan itu diajarkan dengan baik" (Hoic is
knowledge best taught), atau pertanyaan yang hampir sama dengan-
nya yaitu "Bagaimana pengajaran itu harus dijalankan secara ideal
dalam mentransmisikan pengetahuan kepada anak didik".18

Namun demikian telaah epistemologi pendidikan juga bisa di-
kembangkan dalarn wilayah analisis mengenai jaringan keilmuan
yang ada di berbagai lembaga-lembaga pendidikan.19 Jaringan
keilmuan ini bisa saja ada dalam kurikulum atau buku-buku teks

merambah ke fungsi evaiuatir-epistemoiogis atas naidr-iididi
keilmuan yang ada, dan atas problematika yang muncul, khusus-
nya dalarn masalah keilmuan dan cara pengembangannya. Hal
semacam ini, tentunya juga berlaku dalam dunia pendidikan
pesantren.

Kalau secara konseptual filsafat pendidikan Islam itu diarti-
kan sebagai pandangan dasar tentang pendidikan yang bersumber-
kan ajaran Islam dan yang orientasi pemikirannya juga berdasar-
kan ajaran Islam,20 maka permasalahan epistemologisnya adalah
bagaimana metode, prosedur, cara, atau episteme yang dipakai
untuk menjelaskan dan mernbenarkan masalah-masalah keilmuan
dalam kaitannya dengan pendidtkan Islam itu sebagai bersumber
dan berasaskan ajaran Islam. Dalam hal ini, bisa diajukan
pertanyaan-pertanyaan epistemologis yang fundamental seperti:

17 ibid., p. 2.

and Education. (Chicago: The University of Chicago Press, 1965), p. 5.
" Bandingkan dengan Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode,

{Yogyakarta: Andi Offset, 1994), p. 21.
* Muhammad Fadhil al-Jamali, Tnrbiynli al-lnsan al-Jadid, (Tunis: Mathba'ah al-

Ittihad al-'Am al-Tunisiyah al-Syughli, 1967), p. 97-98. Selain pengertian tersebut, filsafat
pendidikan Islam berperan dalam menentukan tujuan akhir, maksud, objektif, nilai-
nilai, dan cita-cita yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh filsafat hidup Islam dan
dilaksanakan oleh proses pendidikan. Lihat, Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan,
(lakarta: Pustaka al-Husna, 1989), p. 3-4.
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apakah sistem pemikiran yang mendasari bangunan keilmuan yang
ada dalam buku-buku atau kitab-kitab yang dijadikan kurikulum
pendidikan Islam itu sudah "benar" secara metodologis, apakah
metode dan sistem pemikiran tersebut berorientasi pada ajaran
Islam, bagaimana cara atau prosedur untuk mengorganisir materi-
materi yang ada, bagaimana teori yang cocok untuk merumuskan
kurikulum (teorisasi kurikulum) pendidikan Islam, dan metode
pembelajaran yang bagaimana yang perlu diterapkan sehingga
dapat mengantarkan anak secara efektif dan efisien dalam upaya
memahami dan menguasai kurikulum yang telah ditentukan.

Bertolak dari pendasaran kerangka dasar epistemologi
pendidikan Islam di atas, adalah sangat mungkin dilakukan kajian
secara sistematis dalam persoalan yang menyangkut dengan
kurikulum pendidikan pesantren yang sudah terkodifikasi dalam
bentuk kitab-kitab kuning yang diajarkan di P.P. Tebuireng dan
juga yang berbentuk muqarrar yang dipakai di Madrasah
Mu'allimin Muhamniadiyah. Demikian juga halnya dengan
metode yang digunakan dalam mengajarkan kitab-kitab tersebut.

Episteme Figuratatifdan Episteme Operatif

Paradigma berpikir bisa dibedakan antara yang figuratif dan
yang operatif. Menurut Piaget, aspek figuratif merupakan imitasi
keadaan sesaat dan sifatnya statis. Dalam wilayah kognisi fungsi-
fungsi figuratif ini berupa persepsi, imitasi, dan perumpamaan
mental, yang dalam kenyataannya adalah imitasi bagian dalam.
Sedangkan aspek operatif berkaitan dengan transformasi dari level
pemikiran tertentu ke level yang lain. Selain mencakup operasi-
operasi intelektual yang secara esensi merupakan sistem-sistem
transformasi, juga mencakup tindakan-tindakanitu sendiri. Dalam
kerangka ini, setiap level keadaan (termasuk kerangka pemikiran)
dapat dimengerti sebagai akibat dari transformasi tertentu atau
sebagai titik tolak transformasi Iain. Dengan kata lain, aspek yang
lebih esensial dari pemikiran adalah aspek operatif. Aspek inilah
yang sangat berperan dalam pembentukan pengetahuan
seseorang. Sedangkan aspek figuratif selalu subordinat jika
dihadapkan dengan aspek operatif.21

gv, (New York: WW Norto
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Mcskipun demikian, aspek figuratif dan operatif dari inte-
ligensi ini dipandang sebagai fungsi-fungsi yang saling melengkapi
atau saling mengisi. Struktur-struktur f iguratif sebenarnya
menyediakan data yang mana struktur-struktur operatif dapat
bekerja, dan struktur-struktur operatif ini menghubungkan
keadaan-keadaan figuratif kepada keadaan figuratif yang lainnya.
Dengan kata lain, struktur-struktur operatif memberikan
pengetahuan transformasi-transformasi dari satu konfigurasi ke
konfigurasi lainnya, sedangkan struktur-struktur f igurat if
memberikan pengetahuan keadaan-keadaan yang dihubungkan
oleh transformasi-transformasi. Hubungan antara kedua bentuk
pengetahuan tersebut menjadi saling mengisi (complementary],
bukan hubungan simetrik.22

Aspek figuratif dan operatif pemikiran (termasuk juga
tindakan) terdapat dalam berbagai lapangan kajian, seperti
matematika, fisika, dan psikologi. Dalam matematika terdapat
empat karaktcristik fundamental operasi. Pertama, suatu operasi
adalah suatu tindakan yang dapat diinternalisasikan, yakni ia
dapat dilakukan dalam pemikiran sebagaimana halnya dapat
dilakukan dalam hal materi. Keduci, operasi merupakan suatu
tindakan yang dapat dibalik; ia dapat menempati di dalam satu
aturan atau dalam aturan yang berlawanan. Dalam struktur
berpikir abstrak-matematis, ada dua tipe reversibilitas, yaitu
dengan negasi, misalnya + A - A = 0, dan dengan resiprositas
{bukan bentuk negasi), tctapi berupa aturan kebalikan yang sangat
sederhana seperti, A = B, dan hubungan timbal balik antara
keduanya (resiprositas) juga benar, yaitu B = A. Namun demikian,
hal ini tidak selalu benar untuk semua tindakan. Jika seseorang
merokok sampai habis, maka tindakan ini tidak bisa dibalik; dari
serutu yang sudah diisap sampai habis menjadi utuh lagi. Yang
bisa dilakukan adalah rnenambah satu atau dua serutu yang
lainnya lagi.23

Ketiga, operasi selalu mendukung beberapa konservasi atau
invarian (tidak berubah), yang tentunya ia adalah transformasi,
karena ia merupakan tindakan. Namun, pada dasarnya ia adalah
suatu transformasi yang tidak mentransformasikan sesuatu
apapun; tidak ada kemungkinan untuk kebalikannya. Misalnya,

** Michael Chapman, Constructive Evolution : Origin* na,i De:i'!oi'iiii'iit of Piagel's
Thought. (New York: Cambridge University Press, 198S), p. 249.

51 Lihal, Jean Piaget, Genetic Eptstemology, p. 21-22.
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dalam hal penambahan aritrnatika; kita dapat mentransformasi-
kan cara pengelompokan bagian-bagian secara bersama-sama
seperti, 5 + 1, atau 4 + 2, atau 3 + 3, namun jumlahnya tidak
berubah. Kemudian keempnt, tidak ada operasi yang berdiri sendiri.
Setiap operasi berhubungan dengan sistern-sistem operasi atau
dengan keseluruhan sistem.24

Dalarn fisika setidaknya terdapat dua istilah yang terkait
erat dengan logika matematika, yaitu waktu dan tempat. Menurut
Piaget, waktu dapat didefinisikan sebagai koordinasi gerakan-
gerakan atau kecepatan-kecepatan, sedangkan tempat adalah
koordinasi perubahan-perubahan posisi. Dalam hal ini, sctidaknya
ada tiga perbedaan antara waktu dan tempat. Pertmna, waktu tidak
dapat dibalikkan (irreversible). Waktu yang sudah kita lewati tidak
akan bisa kita ulangi lagi melalui waktu itu. Sedangkan pergerakan
dalam tempat merupakan kebalikan. Kita dapat pergi dari titik A
kc titik B, dan sebaliknya kita dapat kembali dari titik B ke titik A.
Kedua, tempat dapat ditcntukan terpisah dari isinya, namun waktu
tidak dapat ditentukan terpisah dari isinya. Kemudian, ketign, yang
secara psikologis sangat penting adalah bahwa pengetahuan
tentang tempat lebih bersifat langsung dan lebih sederhana dari
pada pengetahuan tentang waktu.25

Dari sini, Piaget selanjutnya berasumsi bahwa "opini atas
kecepatan lebih fundamental dari opini atas waktu". Ada dua
perbedaan dalam penentuan opini-opini temporal (kecepatan).
Pertama, opini dari aturan temporal atau pendahuluan peristiwa-
peristiwa (order), yakni A mendahului B, B mendahului C, C men-
dahului D, dan seterusnya. Kedun, Interval antara dua peristiwa
(durasi), yakni panjang waktu dari A ke B, dan panjang waktu
dari B ke C. Dari sini dapat dipahami bahwa aturan dari peristiwa-
peristiwa temporal (order) dapat ditentukan tanpa memperhatikan
durasi atau interval waktu.26

Jika dikaitkan dengan psikologi, opini klasik tentang kecepat-
an sebagai hubungan antara interval spasial dan durasi temporal
muncul dalam perkembangan anak ketika berumur 9 atau 10
tahun. Berbeda dengan masa pra-operasional yaitu sebelum umur
6 tahun terdapat intuisi-intuisi kecepatan yang tidak didasarkan

M Ibid., p. 22.
35 Ibid., p- 60-61.
* Ibid., p- 61-
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kepada rasio. Intuisi primitif ini didasarkan pada succession (sesuatu
datang setelah yang lainnya muncul), suatu intuisi ordinal yang
tidak didasarkan pada durasi.27

Paradigma berpikir figuratif tampak jelas dalam pemikiran
anak yang berumur di bawah 6 tahun ini, atau pada level pra-
operasional. Pada masa ini, pola berpikir anak masih imitatif-
figuratif-statis. Dalam hal jumlah misalnya, anak bisa mengurut-
kan angka dari satu sampai sepuluh. Apa yang ia ketahui hanya
mengurutkan dengan struktur yang sama. Namun ketika
urutannya dirubah menjadi 1-4-7-10 atau 1-3-5-7-9, maka ia akan
kebingungan dalam mengurutkannya, apalagi mengoperasikan
angka-angka tersebut dalam bentuk yang lebih kompleks lagi seperti
penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.2S

Anak yang berumur di bawah 6 tahun ini akan memper-
tahankan pola berpikir figuratif sepanjang ia belum mengerti
konsep "konscrvasi", yakni sesuatu itu berada sama saja walaupun
dalam konteks yang berubah. Anak yang belum paham konservasi
yang berkenaan dengan panjang akan mempertahankan bahwa
kalung yang terletak lurus memanjang akan dipahami lebih
panjang dari pada kalung yang terletak melingkar walaupun pada
hakikatnya panjangnya sama.29

Untuk lebih jelas lagi, kedua bentuk pemikiran tersebut dapat
dilihat dalam hal klasifikasi. Anak-anak yang berumur 3 tahun
sampai 12 tahun ketika diberi serangkaian objek atau benda dan
disuruh untuk meletakkan benda-benda yang mirip bersamaan,
maka cara kerja mengkoleksi mereka dapat dibagi ke dalam tiga
tahapan yang mendasar. Anak-anak yang paling muda rnemulai-
nya dengan model koleksi yang figuratif; mereka menyusun benda-
benda tersebut tidak menurut perbedaan dan kesamaannya, dan
akan menjajarkannya secara spasial dalam bentuk baris, persegi,

17 Ibid., p. 62. Lihai juga, Jean Piaget, Uini^n^ndii'^ Omfility, (New York: W.W.
Norton & Company Inc., 1977), p. U4-147.

28 Lihat, Jean Piaget, Psychology and Epistemoiogy..., p. 39.
B Demikian juga anak yang tidak tahu konservasi tentang jumlah atau volume

jika dihadapkan padanya dua gelas yang serupa yang masing-masing berisi air setengah
gelas, maka ia akan setuju bahwa masing-masing gelas mempunyai jumlah ait yang
sama. Akan tetapi kalau kita tuangkan air yang ada pada salah satu gelas itu ke lialam
gelas yang berbentuk lebih panjang dan betbadan lebih ramping, maka anak itu akan
menyatakan bahwa air yang ada dalam gelas yang barvi itu lebih banyak dari gelas yang
pertama. Lihat, George F. Kneller, Movements of Thought in Modern Education, (New York-
John Wiley & Sons, 1984), p. 102-103.
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dalam hal penambahan aritrnatika; kita dapat mentransformasi-
kan cara pengelompokan bagian-bagian secara bersama-sama
seperti, 5 + 1, atau 4 + 2, atau 3 + 3, namun jumlahnya tidak
berubah. Kemudian keempnt, tidak ada operasi yang berdiri sendiri.
Setiap operasi berhubungan dengan sistern-sistem operasi atau
dengan keseluruhan sistem.24
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dari B ke C. Dari sini dapat dipahami bahwa aturan dari peristiwa-
peristiwa temporal (order) dapat ditentukan tanpa memperhatikan
durasi atau interval waktu.26

Jika dikaitkan dengan psikologi, opini klasik tentang kecepat-
an sebagai hubungan antara interval spasial dan durasi temporal
muncul dalam perkembangan anak ketika berumur 9 atau 10
tahun. Berbeda dengan masa pra-operasional yaitu sebelum umur
6 tahun terdapat intuisi-intuisi kecepatan yang tidak didasarkan

M Ibid., p. 22.
35 Ibid., p- 60-61.
* Ibid., p- 61-

Sembodo Ardi Widado, KurOatlum Baliasn Arab.

kepada rasio. Intuisi primitif ini didasarkan pada succession (sesuatu
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atau lingkaran, sehingga koleksinya itu sendiri membentuk
bangunan pemikiran yang statis dalam tempat. Dengan kata lain
mereka memahami susunan koleksi benda-benda yang melingkar
itu hanya sebagai bentuk lingkaran, dan demikian seterusnya
dengan bentuk-bentuk yang lainnya.30

Tahap kedua adalah tahap koleksi yang tidak figuratif (atau
opera tif-dinamis), yaitu rangkaian benda-benda tersebut dibagi
ke dalam grup-grup yang kecil tanpa bentuk-bentuk spasial
tertentu, seperti baris, persegi, atau lingkaran, dan grup-grup itu
sendiri dipilah ke dalam sub-sub grup. Klasifikasi seperti ini akan
tampak rasional, dan bisa dtlakukan oleh anak yang berumur di
atas 6 tahun. Namun, analisis lebih lanjut akan menyingkapkan
kekosongan dalam J'keluasan", yaitu pada tahap ketiga. Jika misal-
nya, dalam grup B ada 12 bunga yang di dalamnya ada sub-grup
A yang meliputi 6 bunga mawar, kemudian kita menanyakan
kepada seorang anak untuk menunjukkan terlebih dahulu bunga-
bunga B dan kemudian bunga-bunga mawar A, ia akan merespon-
nya dengan benar, karena ia dapat menandakan keseluruhan B
dan bagiannya, A. Walaupun begitu, jika kita tanyakan kepadanya
lebih lanjut, manakah di antara keduanya yang lebih banyak,
bunga atau bunga mawar ? Dalam hal ini, ia tidak dapat merespon
atau menjawabnya menurut rumus A < B, karena jika ia berpikir
untuk memilih bagian A, maka keseluruhan B akan berhenti untuk
"dikonservasikan" sebagai satu unit; atau ia akan mengatakan
keduanya sama banyaknya, atau jika ada kejelasan kelebihan bunga
mawar, maka ia akan menyatakan bahwa bunga mawar lebih
banyak dari bunga lainnya. Pemahaman seperti ini dapat dipahami
oleh anak yang berumur 8 tahun ke atas.31 Jadi dapat dimengerti
bahwa pemahaman tentang ukuran-ukuran reiatif dari golongan
yang masuk dalam keseluruhan golongan ini akan memunculkan
pemahaman yang dinamis, operatif, dan rasional jika dibanding-
kan dengan tahap pertama.

Dari sini, sedikit banyak dapat dilihat bagaimana cara Piaget
nganalis perkembangan pengetahuan anak yang dikaitkan

n a n

30 Jean Piaget dan Barbel Inhelder, The Psychology of Tlie Child, (New York: Basic
Books, Inc., 1969), p. 102.

" Lihat, Ibid., p. 102-103.
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melakukan berbagai observasi dan eksperimen terhadap
"pengetahuan" anak-anak. Inilah permulaan dari cara kerja
empiristik. Eksperimen-eksperimen ini mencakup aspek-aspek
bahasa, pemikiran, keputusan dan penalaran, konsepsi atas
realitas dan kausalitas, sampai pada pemikiran moral dan sosial.
Dari berbagai observasi dan eksperimen yang dilakukannya, Piaget
menganalis perubahan-perubahan atau kemajuan pemikiran yang
terjadi pada diri anak ketika mereka dihadapkan dengan berbagai
pertanyaan dan perintah-perintah tertentu. Dari sini, kemudian
diadakan pemilahan-pemilahan perkembangan pemikiran dalam
tahap-tahap tertentu yang mencirikan tipe-tipe pemikiran.32

Pada akhirnya, Piaget membedakan empat tahap per-
kembangan inteligensi anak, yaitu: 1) tahap sensori motor, 2) tahap
pra-operasional, 3) tahap operasional kongkrit, dan 4) tahap
operasional formal. Selama dalam tahap sensori-motor, seorang
anak (0-2 tahun.) belum berpikir dan menggambarkan suatu
kejadian atau objek secara konseptual meskipun perkembangan
kognisi sudah mulai ada. Pada tahap pra-operasional {anak umur
2-7 tahun.), mulailah berkembang kemampuan berbahasa dan
beberapa bentuk pengungkapan. Pada tahap operasional-konkrit
(umur 7-11 tahun.), anak memperkembangkan kemampuan
menggunakan pemikiran logis dalam berhadapan dengan
persoalan-persoalan yang kongkrit. Sedang pada tahap ope-
rasional-formal {umur 11-15 tahun), anak sudah memperkembang-
kan pemikiran abstrak, dan penalaran logis untuk macam-macam
persoalan.33

Inilah bentuk analisis dalam teori perkembangan inteligensi
yang juga terkait dengan pola berpikir figuratif dan operatif yang
dipetakan oleh Piaget; dan karena kedua pola berpikir ini sudah
menjadi "model berpikir", maka penulis menganggapnya sebagai
suatu episteme, yakni episteme figuratif dan episteme operatif. Kedua
episteme ini, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, selain ada
dalam tindakan dan pemikiran, juga terdapat di berbagai lapangan
pengetahuan, yang tentunya juga ada dalam bangunan keilmuan
Islam, baik yang digagas oleh individu maupun kelompok sosial,

3! Penjelasan lebih detail tentang berbgai eksperimen terhadap "pengetahuan"
anak-anak dan analisisnya dapat dilihat lebih lanjut, Michael Chapman. Constructive
Evolution..., p. 31-73, yaitu dalam bab The Investigation of Children's Tiiinlring.

D Lihat, Paul Suparno, Filsafat Konstmktivisme dalam Pendidikan, (Yogyakarta:
Penerbit Kanisius, 2001), p. 34.
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bunga atau bunga mawar ? Dalam hal ini, ia tidak dapat merespon
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untuk memilih bagian A, maka keseluruhan B akan berhenti untuk
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suatu episteme, yakni episteme figuratif dan episteme operatif. Kedua
episteme ini, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, selain ada
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dalam kitab-kitab atau pemikiran orang per orang maupun dalam
organisasi keagamaan Islam.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan kajian ini, yang
penulis maksudkan dengan istilah episleme adalah kerangka
metodologis yang rnendasari setiap kitab kuning, karena objek
kajiannya berkaitan dengan kitab kuning. Istilah episteme ini
tentunya berbeda dengan yang dipahami oleh Michel Foucault
(1926-1984) misalnya, yaitu sebagai sistem pemikiran yang ada
pada setiap jaman yang menjuruskan cara mempraktekkan ilmu
pengetahuan. Sedang usaha untuk menggali episteme yang
menentukan suatu periode tertentu oleh Foucault disebut sebagai
arkeologi atau analisa arkeologts.34 Penegasan istilah episteme
seperti ini dicetuskan oleh Foucault karena terkait dengan dimensi
sejarah, atau lebih tepatnya sejarah ilmu pengetahuan.

Struktur Epistetnik Kurikulum Bahasa Arab (Nahwu-Shamf)
di PP Tebuireng dan Mu'allimin Muhammadiyah

Kitab nahwu yang paling elernenter di P.P. Tebuireng adalah
kitab Nahwu al-Wadlih. Kemudian disusul secara meningkat
dengan kitab furumiyah, 'Imrithi, Ibn Aqil, dan Alfiyah. Dari segi
struktur penulisan, kitab Nahwu al-Wadlih dimulai dengan al-
Maudlu', al-Amtsilah, al-Bahts, al-Qa'idah, dan Tamnnat. Kitab ini
ditulis dengan pola bahasa yang sederhana (tidak berbentuk
nazham) dan disertai dengan contoh-contoh kongkrit penerapan
al-Qa'idah nl-Nahwiyah-nya dalam susunan kalimat yang jelas dan
singkat sehingga relatif mudah dipahami oleh para santri. Struktur
logikanya bersifat induktif, dari contoh-contoh kalimat ke penjelas-
an menuju definisi yang sifarnya umum.35 Ini berbeda dengan kitab
al-Jurumiyah.36 Dalam al-Jurumiyah pembahasannya berbentuk

M Lihat, K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX Prantis, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1996), p. 114-115.

kalimat sept'rli; 'ada al-jaisyu zhafirati,, la iasyrabu al-ma'a kadiran, dan seterusnya. Dari
sinl kemudian dijelaskan bahwa setia kalimat yang ada diakhiri dengan ism manshub

sini dapai disimpulkan bahwa al-HSl dalah ism mansltub yang menerangkan keadaan
fS'il atau niaful Lihat, AH al-JSrim d n MusthafS Amm, al-Nahii'u al-Wadlih, Juz III,
(Mesir: Mathba'ah al-Ma'Srif, t.t.), p. 5-96.

-* Kitab al-}uriimiynJi ada dua beiituk; bentuk nazham dan bentuk syarah dalam
bahasa prosa. Di P.P. Tebuireng, yang dipakai adalah yang berbentuk 5yarah (prosa).
Dalam kitab ini, permasalahan yang dibahas mencakup 31 masalah yaitu; al-l'rab ivn nl-
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konsep umum yang disertai langsung dengan contoh-contoh
dalam satu kalimat (susunan) dengan berbagai keterangan penjelas
yang cukup mendalam. Sedangkan dalam al-Nahwu al-Wadlih,
antara al-Arntsilah, al-Bahts, dan al-Qa'idah terpisah-pisah. Dengan
kata lain, contoh-contoh dalam satu susunan sendiri, pembahasan
dalam satu susunan sendiri, dan demikian juga dengan definisinya,
namun demikian ketiganya saling berhubungan.Dalam hal
pembahasan (nl-Bahts) khususnya, keterangannya sangat singkat,
padat, namun tidak sedetail penjelasan dalam al-Jurumiyah. Dari
sini, tampak bahwa kitab al-Jurumiyah lebih "luas" dari kitab
Nahwu al-Wadlih walaupun masing-masing disertai dengan
contoh-contoh konkrit.

Dari kedua kitab tersebut, kemudian meningkat kepada kitab
'Imnthi. Kitab ini bisa dikatakan bersifat "abstrak", karena jarang
diberikan contoh-contoh kongkrit dari tema-tema pokoknya dalam
bentuk kalimat. Di samping itu, susunan kitabnya berbentuk
nazham. Sementara itu, objek kajiannya meliputi; al-Kalam, al-l'rab,
'Alamaii al-l'rab, al-Nakirah wa al-Ma'rifah, al-Afal, I'rab al-Fi'l,
Marfu'at al-Asma', Naib al-Fa'il, al-Mubtada' wa al-Khabar, Kana wa
Akhawdtuha, Inna wa Akhawatuha, Zhanna wa AkSiawatuha, al-Na't,
al-'Athf, al-Taukid, al-Badl, Manshubdt al-Asma~, al-Mashdar, al-Zharf,
al-Hal, al-Tamyiz, al-Istitsna', La al-'Amilah 'Amala Inna, al-Nida,
al-Mnful min Ajlihi, al-Maful ma'ahu, Makhfudlat al-Asmd', dan al-
IdlSfah.37

Penulisan kitab dalam bentuk nazham ini, pada satu sisi akan
memudahkan orang untuk menghafalnya, namun pada sisi lain,
akan rnenjadi sulit untuk dimengerti kandungan dan maknanya,
sehingga pada gilirannya dimensi hafalan menjadi lebih dominan
dari pada dimensi pemahaman.

Bina', Ma'rifah 'Aiamali al-l'rab, al-Nakirah wa al-Ma'rifah. Bayan al-Marfu'at min al-Asma'
al-Khamsali, lam' al-Mudzakknr al-Salim, al-Asma~ nl-Sittah, al-Amtsilah al-Klvansah, al-
Fa'il, al-Maful alladzi lam fusamma, al-Mubtada' wa al-Kliabar, al-'Awamil al-Dakhilah 'old
al-Mubtada' wa al-Klmbar, al-Manshubat min al-Asma', al-Mafnl bih, al-Mafiil al-Miillilaq,
al-Maful fihi, ai-Maf'ul min .ijhlii, al-Maful ma'ahu, al-Hal, al-Tamyiz, al-Muslalsna, al-
Makhfudlai min al-Asma', 1'rab al-Afal al-Mudlari'ali, al-Na't, al-'Athf, al-Taukid, al-Badal,
al-Asma' al-'Amilah 'Amala al-Fi'l, al-Tanazu' ft al-'Amal, al-Ta'ajjub, Hukma Alfddli al-
'Adad, dan ai-WaaJ. Lihat, Syaihk Abdullah bin Ahmad al-Fakihi, Mtttammimah al-
Juntmiyali, (Semaratig: Toha Putra, t.t.), khususnya daftar isi.

17 Lihat, Syaikh Syarafuddin Yahya al-:Imrithi, Nazham al-'Imrithi, (Surabaya:
al-Hidayah, t.t.).
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dalam kitab-kitab atau pemikiran orang per orang maupun dalam
organisasi keagamaan Islam.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan kajian ini, yang
penulis maksudkan dengan istilah episleme adalah kerangka
metodologis yang rnendasari setiap kitab kuning, karena objek
kajiannya berkaitan dengan kitab kuning. Istilah episteme ini
tentunya berbeda dengan yang dipahami oleh Michel Foucault
(1926-1984) misalnya, yaitu sebagai sistem pemikiran yang ada
pada setiap jaman yang menjuruskan cara mempraktekkan ilmu
pengetahuan. Sedang usaha untuk menggali episteme yang
menentukan suatu periode tertentu oleh Foucault disebut sebagai
arkeologi atau analisa arkeologts.34 Penegasan istilah episteme
seperti ini dicetuskan oleh Foucault karena terkait dengan dimensi
sejarah, atau lebih tepatnya sejarah ilmu pengetahuan.

Struktur Epistetnik Kurikulum Bahasa Arab (Nahwu-Shamf)
di PP Tebuireng dan Mu'allimin Muhammadiyah

Kitab nahwu yang paling elernenter di P.P. Tebuireng adalah
kitab Nahwu al-Wadlih. Kemudian disusul secara meningkat
dengan kitab furumiyah, 'Imrithi, Ibn Aqil, dan Alfiyah. Dari segi
struktur penulisan, kitab Nahwu al-Wadlih dimulai dengan al-
Maudlu', al-Amtsilah, al-Bahts, al-Qa'idah, dan Tamnnat. Kitab ini
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al-Jurumiyah.36 Dalam al-Jurumiyah pembahasannya berbentuk

M Lihat, K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX Prantis, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1996), p. 114-115.

kalimat sept'rli; 'ada al-jaisyu zhafirati,, la iasyrabu al-ma'a kadiran, dan seterusnya. Dari
sinl kemudian dijelaskan bahwa setia kalimat yang ada diakhiri dengan ism manshub
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fS'il atau niaful Lihat, AH al-JSrim d n MusthafS Amm, al-Nahii'u al-Wadlih, Juz III,
(Mesir: Mathba'ah al-Ma'Srif, t.t.), p. 5-96.

-* Kitab al-}uriimiynJi ada dua beiituk; bentuk nazham dan bentuk syarah dalam
bahasa prosa. Di P.P. Tebuireng, yang dipakai adalah yang berbentuk 5yarah (prosa).
Dalam kitab ini, permasalahan yang dibahas mencakup 31 masalah yaitu; al-l'rab ivn nl-

Sembodo Ardi Widodo, Kurikulum Bnliasa Arab.

konsep umum yang disertai langsung dengan contoh-contoh
dalam satu kalimat (susunan) dengan berbagai keterangan penjelas
yang cukup mendalam. Sedangkan dalam al-Nahwu al-Wadlih,
antara al-Arntsilah, al-Bahts, dan al-Qa'idah terpisah-pisah. Dengan
kata lain, contoh-contoh dalam satu susunan sendiri, pembahasan
dalam satu susunan sendiri, dan demikian juga dengan definisinya,
namun demikian ketiganya saling berhubungan.Dalam hal
pembahasan (nl-Bahts) khususnya, keterangannya sangat singkat,
padat, namun tidak sedetail penjelasan dalam al-Jurumiyah. Dari
sini, tampak bahwa kitab al-Jurumiyah lebih "luas" dari kitab
Nahwu al-Wadlih walaupun masing-masing disertai dengan
contoh-contoh konkrit.

Dari kedua kitab tersebut, kemudian meningkat kepada kitab
'Imnthi. Kitab ini bisa dikatakan bersifat "abstrak", karena jarang
diberikan contoh-contoh kongkrit dari tema-tema pokoknya dalam
bentuk kalimat. Di samping itu, susunan kitabnya berbentuk
nazham. Sementara itu, objek kajiannya meliputi; al-Kalam, al-l'rab,
'Alamaii al-l'rab, al-Nakirah wa al-Ma'rifah, al-Afal, I'rab al-Fi'l,
Marfu'at al-Asma', Naib al-Fa'il, al-Mubtada' wa al-Khabar, Kana wa
Akhawdtuha, Inna wa Akhawatuha, Zhanna wa AkSiawatuha, al-Na't,
al-'Athf, al-Taukid, al-Badl, Manshubdt al-Asma~, al-Mashdar, al-Zharf,
al-Hal, al-Tamyiz, al-Istitsna', La al-'Amilah 'Amala Inna, al-Nida,
al-Mnful min Ajlihi, al-Maful ma'ahu, Makhfudlat al-Asmd', dan al-
IdlSfah.37

Penulisan kitab dalam bentuk nazham ini, pada satu sisi akan
memudahkan orang untuk menghafalnya, namun pada sisi lain,
akan rnenjadi sulit untuk dimengerti kandungan dan maknanya,
sehingga pada gilirannya dimensi hafalan menjadi lebih dominan
dari pada dimensi pemahaman.

Bina', Ma'rifah 'Aiamali al-l'rab, al-Nakirah wa al-Ma'rifah. Bayan al-Marfu'at min al-Asma'
al-Khamsali, lam' al-Mudzakknr al-Salim, al-Asma~ nl-Sittah, al-Amtsilah al-Klvansah, al-
Fa'il, al-Maful alladzi lam fusamma, al-Mubtada' wa al-Kliabar, al-'Awamil al-Dakhilah 'old
al-Mubtada' wa al-Klmbar, al-Manshubat min al-Asma', al-Mafnl bih, al-Mafiil al-Miillilaq,
al-Maful fihi, ai-Maf'ul min .ijhlii, al-Maful ma'ahu, al-Hal, al-Tamyiz, al-Muslalsna, al-
Makhfudlai min al-Asma', 1'rab al-Afal al-Mudlari'ali, al-Na't, al-'Athf, al-Taukid, al-Badal,
al-Asma' al-'Amilah 'Amala al-Fi'l, al-Tanazu' ft al-'Amal, al-Ta'ajjub, Hukma Alfddli al-
'Adad, dan ai-WaaJ. Lihat, Syaihk Abdullah bin Ahmad al-Fakihi, Mtttammimah al-
Juntmiyali, (Semaratig: Toha Putra, t.t.), khususnya daftar isi.
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Perpindahan dari al-Nahunt al-Wadlih, al-jurumiyah, lalu ke
'Imrithi mengindikasikan adanya perpindahan operas! episte-
mologis dari model induktif ke model pembahasan yang menyatu
antara konsep umum dengan contoh-contoh kongkritnya yang
dikemas dalam bentuk prosa rnenuju pembahasan yang masih
berupa konsepsi global (abstrak) dalam bentuk nazham. Karena
ketatnya berpijak pada nazham, kadang-kadang merubah struktur
urutan. Kalau dalam al~Nahwu al-Wadlih misalnya, pembahasan
tentang fi'l dimulai dari fi'l madli, mudlari', dan fi'l amr, namun
tidaklah begitu dalam 'Imrithi. Urutannya menjadi_/j'/ madli, fi'l
amr, dan fi'l mudlari'.

Kitab Ibn 'Aqil yang merupakan syarah kitab Alfiyah
menempati level selanjutnya. Ibn 'Aail didahulukan pengajarannya
dengan pertimbangan bahwa kitab syarah atas Alfiyah ini
dipandang sebagai kitab untuk memudahkan santri dalam
memahami Alfiyah, dan Alfiyah itu sendiri adalah puncaknya kitab
nahwu. Apa yang menarik dalam kedua kitab ini adalah adanya
dinamika, baik dalam materi maupun metode. Pada aspek materi
jelas ada penambahan dan pengayaan informasi, sedangkan pada
aspek metodenya terjadi lompatan dari bentuk nazham ke bentuk
prosa yang relatif lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelasnya,
dapat dilihat dari contoh berikut, yaitu dalam menjelaskan tentang
macam-rnacam _/H (kata kerja). Dalam Alfiyah disebutkan:

SiwaiiumS-l-harfu kaJial wafiwa lam *fi'lun mudlari'un yalilam kayasyam
Wa madli-l-afali bi-t-td' miz wa sim *bi-n-nunifi'la-l-amri in amrunfuhim3"

Syarahnya: Ini menunjukkan bahwa nf-Har/berbeda dengan
al-lsm dan al-Fi'l, yaitu kosong dari Alamdt al-Asmd' dan Al&mat
al-Afdl seperti hal, fi, dan lam. Hal ini juga memberi pengertian
bahwa al-Harf terdiri dari dua macam; 1) Mukhtash yang berlaku
untuk fi dan lam, seperti Zaidun fi al-Dar (dalam Asma'), dan lam
yaqurn Zaidun (dalarn Afal). 2) Ghairu Mukhtash, seperti hal Zaidun
Qa'imun, dan hal Qama Zaidun (bisa dalam Asma' dan Afdl).^

Kemudian, al-fi'l terdiri dari Madli, Mudlari', dan Amr. Al-
Fi'l al-Mudlari' bisa dimasuki lam, seperti yasyum, lam yasyum.
Selanjutnya, Fi'l al~Mddli bisa diikuti dengan to.' , rnaksudnya td'
untuk Fa'il. Sedangkan tanda untuk Fi'l al-Amr adalah menerima

H Ibnu Malik, Alfiyah, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), p. 3.
" Ibnu 'Aqil, Syarh al-'Alamah Ibn 'Aqil 'ala Alfiyah Ibnu Malik. (Pekalongan: Raja

h, t.t.) p. 5.

SembodoArdi Widodo, Kurikuluit,

rn'iu al-Taukid, seperti Idlrib, Idlribna.*0

Fungsi syarh di sini, selain untuk menjelaskan makna per
kalimat, juga untuk memberi penjelasan di balik yang zhahir, yakni
menambah keterangan baru yang lebih rinci, seperti keterangan
tentang Mukhttish dan Ghairu Mukhtash sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnya.

Secara keseluruhan, permasalahan yang dibahas dalam
Alfiyah adalah: al-Kalam wa ma yatnailafu minim, al-Mu'rab wa al-
Mabni, al-Nakirah wa al-Ma'rifah, al-'Alam, Ism al-lsyfirah, al-
Maushul, al-Mu'arrafbi Adal al-Ta'nf, al-Ibtida", Kdna wa Akhawntuha,
Afal al-Muqartibnh, Inna wa Akhnwatuha, La allati linajyi al-Jinsi,
Zhanna wa AkhawdtuM, A'lam wa Ara, al-FS'il, al-Na'ib 'an al-Fa'il,
IsytighSl al-'Amil 'an al-Ma'mul, Ta'addi al-Fi'l wa Luzumuhu, al-
Tanazu' ft al-'Amal, al-Maful al-Muthlaq, al-Maful lahu, al-Maful
ftii, al-Maful ma'ahu, al-Istitsnd', al-Hdl, al-Tamyiz, Huruf al-]arr,
al-ldlafah, al-Mndlaf ila ya" al-Mutakallim, I'mal al-Mashdar, I'mal
Ism al-Fa'il, Abniyah al-Mashadir, al-Musynbbihah biha, al-Shifah al-
Musyabbihah bismi al-Fa'il, al-Ta'ajjub, Ni'ma wa Bi'sa wa ma Jara
Majrahuma, Afal al-Tafdlil, al-Na'tu, al-Taukid, al-'Athf, 'Athfal-
Nasaq, al-Badal, al-Nida, al-Munada al-Mudldf ila yd al-Mutakallim,
Asma" Ldzamat al-Nida', al-Istigh&tsah, al-Nadbah, al-Tarkhim, al-
Ikhtishash, al-Tahdzir wa al-Ighrd', Asma al-Afal wa al-Ashwat, Nun
al-Taukid, Ma Id yansharif, I'rab al-Fi'l, 'Awamil al-Jazm, Amma wa
lau la wa lau ma, al-Ikhbar bi alladzi wa al-Alif wa al-Lam, al-'Adad,
Kam wa Ka'ayyin wa Kadza, al-Hikdyah, al-Ta'nits, al-Maqshur wa
al-Mamdud, Jam'u al-Taksir, al-Tashghir, al-Nasab, al-Waaf, al-Imdlah,
al-Tashrif, al-lbdal, dan al-Idgham.

Ditinjau dari segi materi, kitab Alfiyah bisa dikatakan lebih
lengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini, selain materi
kajiannya lebih banyak dan luas, juga lebih sulit dipahami jika
dibandingkan dengan kitab-kitab nahwu sebelumnya.

Dari berbagai uraian di atas, tampak dengan jelas aspek
operatif-epistemologis dari serangkaian kitab nahwu yang
diajarkan di P.P. Tebuireng. Paradigma epistemologis seperti ini
berbeda dengan epistemologi kitab-kitab Muqarrar al-Lug}tah al-
'Arabiyah yang diajarkan di Madrasah Mu'allimin.
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Pola pengorganisasian kurikulum Bahasa Arab dalam
muqarrnr-muqarrar yang ada tampaknya mengikuti pola yang
diterapkan di madrasah negeri (MAN atau MTsN), yaitu dalam
bentuk Nazhariyah al-Wahdah (Integrated Curriculum). DimuJai
dengan bacaan (Qira'ah, Muthala'ah, atau Muhadatsah) dan kosa
katanya (Mufradat), lalu dari bacaan tersebut dijelaskan dimensi-
dimensi tata bahasanya (Qawa'id), terjemahan, karangan (Insya"),
imla', dan percakapan (Muhadatsah). Empat yang terakhir ini,
kadang-kadang berupa perintah yang temanya bisa berbeda,
namun struktur kalimatnya diselaraskan dengan bacaan yang
ada.41 Di sela-sela pembahasan tersebut dilengkapi dengan berbagai
latihan-latihan evaluatif (Tamrindt). Misalnya, ada satu teks bacaan
atau percakapan (Hiwar) yang berjudul Aldniat al-Taqwa. Tampilan
pertama adalah teks bacaan dan percakapan yang mengindikasi-
kan Aldmdt al-Taqwa itu sendiri. Kemudian disusul dengan Mufradat
seperti, MuUazimun, Muthi'un, Mas'ulun, dan lain-lainnya serta
beberapa latihan-Iatihan evaluatif. Dari bacaan yang ada,
kemudian dijelaskan dirnensi tata bahasanya, yaitu dikhususkan
pada penjelasan tentang al-Na't. Sistematika pembahasannya
dimulai dengan contoh-contoh kalimat dan diakhiri dengan
definisi umum (al-Qd'idah al-Nahwiyah).Kemudian disusul dengan
sejumlah latihan-latihan evaluasi (Tamrindt).42

Dari sini, dapat dipahami bahwa epistemologi keilmuannya
dapat dikategorikan ke dalam "induksi yang tidak sempurna",
dan oleh karenanya lebih bersifat deduktif-analogis. Kecenderung-
an ke deduktif ini karena dimulai dengan tema besar kemudian
dirinci dalam tema-tema kajian kecil yang disertai dengan latihan-
latihan menyusun kalimat. Sedang analogis, karena dari berbagai
perintah atau penjelasan selalu dianalogikan dengan struktur tata
bahasa dari bacaan yang ada. Hal ini termasuk dalam pola
terjemahan, karangan, dan juga percakapan, selalu dikaitkan atau
dianalogikan dengan struktur bacaan dan tata bahasanya.

Struktur epistemologis seperti ini berlaku sama untuk judul-
judul (Qira'ah atau Muthala'ah) yang lainnya, baik itu yang dipakai

11 Keempat masalah tersebut tidak selalu disertakan dalam satu bacaan tertentu,
kadang-kadang hanya dua; Insya' dan Tarjamah, kadang-kadang Insya' dan Imla' saja,

pembahasan nahwunya saja. Sementara itu, Muhadatsah kadang-kadang ditempatkan

« Uhat, Muqarrar itl-Lugliah al-Arabiyah li al-Sliaf al-Rabi' al-DSni (a)-Daurali al-
Tsalitsah), p. 2-16.
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di tingkat Tsanawiyah maupun tingkat Aliyah. Dalam Muqarrar
al-Lughah al-'Arabiyah kelas II (untuk al-Daurah al-Tsdlitsah)
misalnya, dimulai dengan Qira'ah atau Muthala'ah dengan judul
al-Asadu wa al-Fa'ru. Dari sini dijelaskan arti kata-kata yang
dipandang sulit (al-Mufradat atau Ma'dni a!-Kalimat), lalu disusul
dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Qira'ah
tersebut, kemudian masuk kepada contoh-contoh kalimat yang
berkaitan dengan tema nahwu yang akan dijelaskan, dan disusul
dengan penjelasan definisi umum atau al-Qd'idah al-Nahsriyari
yang dituju yaitu Inna wa Akhawatuhd. Setelah latihan-latihan
evaluatif, masuk pada materi Imla dan Tarjamah.*3

Dalam Muqarrar al-Lughah al-'Arabiyah kelas VI (untuk al-
Daurah al-Ula) sistematika pembahasannya tidak jauh berbeda
dengan yang sebelumnya. Diawali dengan satu bacaan, misalnya
Maktabah al-Manzil, kemudian diikuti dengan Tamrindt, lalu masuk
ke contoh-contoh susunan kalimat yang berkaitan dengan tema
nahwu sarnpai kepada al-Qd'idah al-Nahwiyah-i\ya, yaitu tentang
al-Ism al-Mu'rab wa al-Mabni. Setelah melewati beberapa soal
evaluasi, kemudian masuk kepada materi lnsya'.M

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Muqarrar
al-Lughah al-'Arabiyah yang diajarkan di Madrasah Mu'allimin ber-
sifat figuratif, dalam pengertian struktur pembahasannya secara
umum tetap, tidak berubah-ubah, baik yang ada pada tingkat
Tsanawiyah maupun 'Aliyah.

Kemudian dari segi materi, tema-tema pokok nahwu yang
dibahas dalam berbagai Muqarrar al-Lughah al-'Arabiyah, tidak jauh
berbeda dengan yang diajarkan di P.P. Tebuireng. Untuk tingkat
tsanawiyah permasalahan yang dibahas adalah: al-Ism, Mubtada'
wa al-KSiabar, Harf al-Jarr, Zharf al-Makan, Mubtada' Muakhkliar wa
Mubtada' Muqaddam, al-Na't,^ Mudldfwa Mudldf ilaihi, al-Dlamir,
Anwa' al-Kliabar, al-Ahuan, Ism al-Mufrad, al-Mutsannd, wa al-]am',46

al-Fi'l al-Mddli, al-Fi'l al-Mudlari', Rafu al-Fi'l al-Mudlari' wa
Nashbuhu, al-Jumlah al-Ismiyah wa al-Fi'liyah, al-'Adad,*7 Jazm Fi'l

al-Lughah al-Arabiyyah li al-Shaf al-Sadis (al-Daurah al-

0 Lihat lebih lanjut, Muqarrar al-Lughaii at-Arabiyah li al-Shaf al-Tsani (al-Daurah
al-Tsalitsah). p. 23-35.

« Lihat, Muqarr
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" Muqarrar al-Lughah al-Arabiyyah li al-Shaf al-Awwal (al-Daurah al-TsSLitsah).
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al-Mudlari', Fi'l al-Amr, al-Afal al-Khamsah, al-Asma' al-Khamsah,
Ism al-Tafd!il, al-Mashdar,*6 al-Mudlaf wa Mudlaf ilahi, al-'Adad,
Alamat al-Fi'l al-Mudlari', Na'ib at-Fa'il, Fi'l al-Nahyi,™ Ism al-
Maushul, Ism al-Fd'il, Inna wa AkhawatuM, Fi'l Shahih wa Mu'tal,50

Kana wa AkhawatuM, Inna wa AkhawatuM, Fi'l Mujarrad wa Mazid,
Mizan al-Fi'l,51 al-Fi'l al-Tsulatsi al-Mazid, al-Mashdar, Ism al-Fa'il,
al-Maful al-Muthlaq, al-Hal,52 al-Maful liajlih, al-Munada, al-Asma'
al-Maushulah, Adawat al-lstifh&m, al-'Adad, dan al-Makhfudlat min
al-Asma ',53

Kemudian tema-tema pokok nahwu yang dibahas di tingkat
aliyah adalah: al-Jumlah al-lsmiyah, Harfu al-farr, al-Mashdar, al-
Nakirah wa al-Ma'rifah,54 al-Na't, al-'Adad, al-Fi'l al-Mujarrad wa al-
Fi'l al-Mazid,55 Nakirah wa Ma'rifah, al-Asrna' al-Maushulah, al-Fi'l
al-Tsulatsi al-Mazid, Khabar Kana wa Akhawatuha,56 al-Afal al-
Khamsah wa I'rabihd, Ism al-Tafdlil, al-'Adad, al-Shighah al-
Musi/abbnliah bismt al-Fa'il, Adawat al-Syarth allati la Tujzam, Adawat
al-Syarth al-Jazirnah, al-Hal, Mustatsna bi illfi,57 al-Jumlah mm haitsu
Khabar, al-Na't, al-Hal, al-Afal al-Khamsah,58 al-Maful liajlih, al-
Mustatsna, Mu'rab wa Mabni, Mashdar al-S}iarifwa al-Muawwal, Path
Hamzah "anna", al-Maful al-Muthlaq, al-Tamyiz, Nashbu al-Fi'l al-
Mudlari',59 Ma'am Huruf al-Jarr, al-Taukid wa Anwa'uhu, al-Badal
wa Anwa'uhu, al-Ism alladzi la yansharif, al-Asma' al-Khamsah, al-
Tasybih, dan al-Majaz al-Lughawi.60

Penutup

Melihat berbagai telaah di atas, dapat ditegaskan kembali di
sini bahwa, secara epistemologis, kitab-kitab bahasa Arab (nahwu-
sharaf) yang diajarkan di P.P. Tebuireng masuk dalam kategori
episteme operatif. Sedangkan kitab-kitab muqarrar yang dipakai
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di Madrasah Mu'allimin cenderung berada dalam episteme
figuratif. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa
perpindahan dari kitab al-Nahwu al-Wadlih, al-Jurumiyah, lalu ke
'Imrtthi, Ibnu 'Acjil, dan Alfiyah mengindikasikan adanya
perpindahan operasi epistemologis dari model induktif ke model
pembahasan yang menyatu antara konsep umum dengan contoh-
contoh kongkritnya yang dikemas dalam bentuk prosa menuju
pembahasan yang masih berupa konsepsi global (abstrak) dalam
bentuk nazham. Sedangkan pola pengorganisasian kurikulum
Bahasa Arab dalam muqarrar-muqarrar yang diajarkan di Madra-
sah Mu'allimin, baik pada tingkat tsanawiyah maupun aliyah,
secara umum dimulai dengan bacaan (Qira'ah, MutMla'ah, atau
MuMdatsah) dan kosa katanya (Mufradat), lalu dari bacaan tersebut
dijelaskan dimensi-dimensi tata bahasanya (Qawa'itf), terjemahan,
karangan (Insya"), imla", dan percakapan (Muhadatsah). Karena
sifatnya yang ajeg ini, maka bisa dikatakan bersifat figuratif.

Namun demikian, sifat operatif yang ada dalam kurikulum
bahasa Arab di Pondok Pesantren Tebuireng jika dicermati lebih
lanjut, perkembangan metodologis-epistemologis dari kitab-kitab
bahsa Arab yang ada belum mencapai perkembangan yang
optimal, dalam arti belum bisa mengakomodasikan berbagai corak
metodologi dan analisis dalam kajian bahasa yang berkembang di
luar seperti yang disarankan oleh Ferdinand De Saussure misalnya
dengan analisis sinkronik-diakronik, sintagmatik-paradigmatik,
dan lain sebagainya. Dengan memasukkan bentuk-bentuk analisis
seperti ini, kajian dalam bahasa Arab akan tampak lebih
berkembang, dinamis, dan kaya keilmuan, lebih-lebih untuk kajian
bahasa Arab di Madrasah Mu'allimin yang hanya terpaku pada
satu model episteme.

Di sinilah, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengem-
bangkan wawasan metologis dan epistemologis bahasa Arab di
pesantren sehingga dapat menumbuh-kembangkan keilmuan
bahasa Arab di pesantren yang selama ini terasa kurang dinamis,
bahkan dalam kasus-kasus tertentu seperti di Madrasah Mu'allimin
masih statis-figuratif.
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bahsa Arab yang ada belum mencapai perkembangan yang
optimal, dalam arti belum bisa mengakomodasikan berbagai corak
metodologi dan analisis dalam kajian bahasa yang berkembang di
luar seperti yang disarankan oleh Ferdinand De Saussure misalnya
dengan analisis sinkronik-diakronik, sintagmatik-paradigmatik,
dan lain sebagainya. Dengan memasukkan bentuk-bentuk analisis
seperti ini, kajian dalam bahasa Arab akan tampak lebih
berkembang, dinamis, dan kaya keilmuan, lebih-lebih untuk kajian
bahasa Arab di Madrasah Mu'allimin yang hanya terpaku pada
satu model episteme.

Di sinilah, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengem-
bangkan wawasan metologis dan epistemologis bahasa Arab di
pesantren sehingga dapat menumbuh-kembangkan keilmuan
bahasa Arab di pesantren yang selama ini terasa kurang dinamis,
bahkan dalam kasus-kasus tertentu seperti di Madrasah Mu'allimin
masih statis-figuratif.

Sembado Ardi Widodo, Kurikulum Baliasa Arab.. Al-'Arabiyah, Vol.1, No.l, /w/f 2004
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