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Abstrak 

Perubahan kebijakan kurikulum nasional yang dilakukan oleh pemerintah 
sebagai akibat modernisasi pendidikan, menuntut pesantren untuk di satu sisi menjaga 
keunikan karakternya, namun di sisi lain juga harus melakukan adaptasi kurikulum 
sesuai dengan kebijakan yang ada. Kondisi dilematis ini mendorong pesantren 
melakukan pergeseran paradigma dan rekonstruksi pemikiran pendidikan Islam, tak 
terkecuali yang terjadi di Pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah 
(PPMWI) Kebarongan Kemaranjen Banyumas dengan merekonstruksi kurikulum dan 
sekaligus pemikiran pendidikan Islam-nya sesuai dengan tuntutan pemerintah dan 
keharusan preservasi kekhasan PPMWI, yakni mengajarkan akidah yang bersumber 
dari kitab fath}ul maji>d dan fiqih dari kitab Fath}ul Qari>b dan Fiqh Sunnah. 

Penelitian ini bermaksud mengungkap adanya pergeseran pemikiran pendidikan 
Islam antar generasi di Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (PPMWI) 
Kebarongan Kemranjen Banyumas tahun 1950-2012. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan pergeseran pemikiran pendidikan Islam antar generasi, 
memetakan paradigma pemikiran pendidikan para pengasuh, mengeksplorasi 
dinamika kurikulum yang digunakan di PPMWI, serta mendeskripsikan usaha-usaha 
yang dilakukan sang kyai dalam mempertahankan eksistensi pesantrennya. Subyek 
utama dalam penelitian ini adalah pengasuh/usta>z| dan alumni dari PPMWI yang 
diperlukan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang 
mendeskripsikan masukan maupun sumber-sumber data yang berasal dari 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan dalam 
analisis data adalah teori paradigma pemikiran pendidikan (Giroux dan Aronowitz), 
teori belajar konstruktivisme (Jean Piaget) dan teori genealogi kekuasaan (Michel 
Foucault).  

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pergeseran pemikiran pendidikan Islam 
antar generasi di PPMWI Kebarongan tahun 1950 hingga 2012 terjadi karena 
perubahan dan perkembangan sistem pendidikan pesantren yang disesuaikan dengan 
sistem pendidikan nasional yang berlaku. Perubahan dan penyesuaian tersebut 
merupakan respon setiap generasi yang memimpin PPMWI tersebut yang memiliki 
agensi dalam merefleksikan kurikulum atau sistem pendidikan nasional yang ada.  

Pemahaman teks para pengasuh PPMWI secara tekstual, preservasi tradisi 
keagamaan generasi terdahulu dengan larangan melakukan penafsiran di luar teks, 
persepsi terhadap pendidikan moral (pelatihan watak) sebagai salah satu aspek 
persekolahan yang signifikan, preservasi pola dan tradisi sosial lama merupakan 
beberapa indikator, merujuk teorinya Giroux dan Aronowitz, yang mempertahankan 
kemapanan. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa paradigma pemikiran 
pendidikan yang mempengaruhi para pengasuh PPMWI terhadap pendidikan Islam 
adalah paradigma pendidikan konservatif. Sementara dari sisi teori paradigma 
pendidikan Islam, indikator yang ada ini mengarah pada paradigma religius-rasional 
(al-Di>niy al-‘Aqla>ny) yang menganggap bahwa semua ilmu pengetahuan harus dapat 
mengantarkan pemiliknya menuju akhirat.  

Masing-masing generasi PPMWI memproduksi wacana kurikulum yang berbeda 
tergantung pada paradigma pendidikan pengasuh dan genealogi intelektual yang 
mendasari dan mengkondisikan respon mereka terhadap kebijakan pemerintah. 
Produksi wacana kurikulum di tiap generasi sekaligus melahirkan produksi kekuasaan 
yakni bahwa eksistensi kurikulum baru (yang dimodifikasi) harus diterapkan di 
PPMWI. Oleh karena itu, setiap terjadi perubahan kurikulum Nasional, maka 
terjadilah dinamika kurikulum pendidikan yang diterapkan di PPMWI Kebarongan. 
Perubahan kurikulum pendidikan PPMWI ini terjadi dalam beberapa fase: 1) era awal 
pasca kemerdekaan yang menekankan kurikulum pesantren dan ditambah dengan 
beberapa mata pelajaran umum sesuai dengan kurikulum nasional; 2) kurikulum 



pendidikan PPMWI era Orde Baru; 3) kurikulum pendidikan PPMWI era zaman 
reformasi; serta 4) kurikulum terpadu yang dikenal dengan istilah kurikulum three in 
one yang memadukan kurikulum pesantren (yang tetap mempertahankan model 
kurikulum yang berlaku di Madrasah Ibtidaiyyah dan Madrasah Tsanawiyah Kairo 
Mesir), dan kurikulum Kementrian Agama dan kurikulum Kementerian Pendidikan 
Nasional dalam satu kurikulum. Perubahan dan penyesuaian kurikulum tersebut 
merupakan bentuk kompromi kurikulum oleh pengasuh PPMWI (aktor sebagai 
pemilik kekuasaan) terhadap wacana baru dalam rangka menjaga karakteristik 
PPMWI yang dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal.  

Upaya preservasi eksistensi pesantren PPMWI khususnya tradisi intelektual 
pesantren, dilakukan oleh para kyai atau para pengasuh dengan menggunakan 
kekuasaan aktor (pengasuh) sebagai kekuatan determinan dalam menentukan wacana 
pendidikan di PPMWI. Beberapa usaha yang dilakukan adalah: Pertama, perekrutan 
tenaga pendidik dan kependidikan yang memprioritaskan alumni PPMWI dan yang 
telah menyelesaikan pembelajarannya di Timur Tengah, sehingga terjaga tradisi 
intelektual terutama purifikasi tauhidnya. Kedua, konstruksi jaringan intelektual 
dengan dua pola jaringan, yakni kekeluargaan dan intelektual. 

Contribution to knowledge: Pergeseran pemikiran pendidikan Islam di pesantren 
dipengaruhi oleh paradigma pendidikan pengasuh dan wacana dominan yang 
berkembang dalam dunia pendidikan. 
 
Kata Kunci: Pondok Pesantren, Pemikiran Pendidikan Islam, Dinamika Kurikulum 

Pendidikan Islam, PPMWI. 
 
 



ABSTRACT 

Changes in the national curriculum policy carried out by the government as a 
result of the modernization of education require the pesantren (Islamic boarding 
schools) to maintain the uniqueness of their character on the one hand and also 
have to adapt the curriculum in accordance with the policies on the other side. 
This dilemmatic condition encourages pesantren to make a paradigm shift and 
reconstruction of Islamic education thinking, including one that has happened at 
Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (PPMWI) in Kebarongan of 
Kemumjen of Banyumas by reconstructing the curriculum and at the same time 
thinking of Islamic education in accordance with government demands and the 
necessity to preserve its distinctiveness, i.e., teaching the aqeedah which comes 
from the books of fathul majid and fiqh from the books of Fathul Qarib and Fiqh 
Sunnah. 

This study intended to reveal a shift in the thinking of intergenerational 
Islamic education at the PPMWI in 1950-2012. The purpose of this study was to 
describe the shifting thinking of Islamic education among generations, to map the 
paradigm of educational thinking of caregivers, to explore the dynamics of the 
curriculum used in PPMWI, and to describe the efforts of the Kyai in maintaining 
the existence of the pesantren. The main subjects in this study were the caregivers 
and chosen alumni from PPMWI. The data were analyzed using descriptive 
qualitative techniques that described input and data sources derived from 
interviews, observation, and documentation. The theory of educational thinking 
paradigms (Giroux and Aronowitz), constructivism learning theory (Jean Piaget) 
and genealogy theory of power (Michel Foucault) were employed for the 
theoretical framework. 

This study found that the shift in the thinking of Islamic education among 
generations at the PPMWI in 1950 to 2012 occurred due to changes and 
developments in the pesantren education system adapted to the prevailing national 
education system. These changes and adjustments were the response of each 
generation that led PPMWI having an agency in reflecting on the existing national 
education curriculum or system. 

The text understanding of the PPMWI caregivers textually, preservation of 
previous generation religious traditions with the prohibition of interpreting outside 
the text, perceptions of moral education (character training) as one of the 
significant aspects of schooling, and preservation of patterns and old social 
traditions were some indicators, referring to Giroux's theory and Aronowitz, that 
maintained stability. These indicators showed that the educational thinking 
paradigm that influenced the PPMWI caregivers on Islamic education was the 
conservative education paradigm. While in terms of the theory of the paradigm of 
Islamic education, this indicator led to the religious-rational paradigm (al-Diniy 
al-‘Aqlany) which assumed that all science had to be able to deliver its owner to 
the hereafter. 

Each generation of PPMWI produced a different curriculum discourse 
depending on the caregiver education paradigm and intellectual genealogy that 
conditioned their response to the government policy. Production of curriculum 
discourse in each generation at the same time gave birth to the production of 
power, i.e., that the existence of a new (modified) curriculum had to be applied at 
PPMWI. Therefore, every time there was a change in the National curriculum, the 
dynamics of the education curriculum was implemented at the PPMWI. The 
change in PPMWI's education curriculum took place in several phases: 1) the 
early post-independence era which emphasized the pesantren curriculum and 
added several general subjects in accordance with the national curriculum; 2) 



PPMWI education curriculum in New Order era; 3) PPMWI education curriculum 
in the era of reform; and 4) integrated curriculum known as the three in one 
curriculum that combined the pesantren curricula which still maintained a 
curriculum model applied at Madrassa Ibtidaiyyah (elementary schoold) and 
Tsanawiyah (middle school) in Cairo of Egypt), and the Ministry of Religion 
curriculum and the Ministry of National Education curriculum in one curriculum. 
Changes and adjustments to the curriculum were a form of curriculum 
compromise by the caregivers of PPMWI (actors as owners of power) to new 
discourses in order to safeguard the characteristics of PPMWI included in the 
local content curriculum. 

The preservation efforts of the existence of PPMWI Islamic boarding schools, 
especially the Islamic tradition of pesantren, were carried out by the Kyai or 
caregivers with the power of actors (caregivers) used as a determinant power in 
determining educational discourse in PPMWI. Two efforts made were, first, the 
recruitment of educators by prioritizing the PPMWI alumni and those who had 
completed their learning in the Middle East, so that intellectual traditions could be 
maintained, especially the purification of their monotheism and, second, the 
construction of intellectual networks with two network patterns, i.e., family and 
intellectual. 

Contribution to knowledge: Shifting of the thinking of Islamic education in 
pesantren is influenced by the paradigm of caregiver education and dominant 
discourse that develops in the world of education. 
 
Keywords: Islamic boarding school, Islamic Education Thought, Dynamics of 
Islamic Education Curriculum, PPMWI. 



  ملخص البحث

تتطلب  التعليم، حتديثأمام  احلكومةوم �ا قت اليت الوطنية الدراسية مناهجـال سياسة يف التغيرياتإن 
 مناهجـالمع  تكييفالـ ضرورةو  ،خصائصها ومميزاتـها من 3حية طابع على فظأن حتا اإلسالمية عاهدمـال

 على كل الـمعاهد اإلسالمية  معنويـال الوضع هذا يشجعو . من 3حية أخرى القائمة للسياسات وفًقا الدراسية
سالمية بكباروجنان اإل وطنيةالـ مدرسةالـ يف ماحدثوهذا  اإلسالمي، الرتبوي فكرال بناء وإعادة حتويل الـنموذج

)Kebarongan،(  ) كمراجننيKemaranjen) نيوماسY ،(Banyumas( مناهجـال بناء إعادة خالل من 
 على احلفاظ وضرورة ،حكومةـال ـسياساتل وفقا اإلسالميالرتبوي  الفكرإعادة بناء  نفسه الوقت ويف الدراسية

"  الـمجيد فتح " كتابتعليم العقيدة اليت تستمد من  ومن بني هذه الـخصوصيات  .هذه الـمدرسة خصوصيات
  ." السنة فقه"  و " ريبالق فتح"  نيباكت  من الفقهو 

 مدرسةالـ يفالـمختلفة  األجيال بني اإلسالميالفكر الرتبوي  يف تحولرمى هذا البحث إىل الـمعرفة ب
 سنة يف )Y ،(Banyumasنيوماس (Kemaranjen)، كمراجنني (Kebaronganالـوطنية اإلسالمية بكباروجنان (

 األجيال، بني اإلسالمي الرتبوي الفكرحتوالت  وصف هوهذا البحث  من اهلدف كانو . ٢٠١٢–١٩٥٠
 مدرسةالـ يف مستخدمـال الدراسي منهجـال ديناميات واستكشاف ،دي الـمشرفنيل الرتبوي الفكر منوذج ختطيطو 

 هذه وجود على حفاظـال يف /الـمشرفالكياهي يبذهلا اليت اجلهود ووصف ،الـوطنية اإلسالمية بكباروجنان
 ستخدما. الـمختارين واألشخاص الـمستخدمون يف البحث يتكونون من أساتيذ الـمدرسة والـخرجيني .الـمدرسة

Yبيا3تال مصادرالـمداخالت و  ف، وهذا األسلوب يصالبيا3ت حتليليف  انوعي اوصفي الباحث أسلبو 
 نظرية هوف البيا3ت حتليل يف تخدممسـال النظري اإلطارأما والتوثيق.  مالحظةـوال مقابالتـال من مستمدةـال

 بياجيه جانة لـالبنائي التعلم ونظرية ،)Aronowitz( وأرونوفيتش )Giroux(لدي جريو  الرتبوي الفكر مناذج
)Jean Piaget( فوكو ميشيللـ للسلطة النسب ) ونظريةMichel Foucault.(  

 مدرسةالـ يف الـمختلفة األجيال بني اإلسالمي يو الرتب الفكر يف تالتحوالتوصل هذا البحث إىل أن 
 يف والتطورات التغرياتنت وراءها اك  ٢٠١٢إىل  ١٩٥٠ سنة )Kebaronganالـوطنية اإلسالمية بكباروجنان (

 والتعديالت التغيريات هذهمتثل السائد.  الوطين التعليم نظاموجود  مع تعديله مت يذال الـمعهدي التعليم نظام
Yستمرار  ونيتأملوهؤالء  ،)Kebaronganالـوطنية اإلسالمية بكباروجنان ( مدرسةالـ يف يقود جيل كل  استجابة

  احلايل. الوطين التعليم أونظام منهجيف 
 حظر مع السابق اجليل من الدينية التقاليد على واحلفاظ الفهم النصي الذي يعتمد عليه األساتيذ، إن

 األمناط على ةفظاحـموال التعليم، من اهلامة جوانبـال كأحد  األخالقي التعليم وتصورات النص، خارج التفسري



االستقرار.  على افظيت حتال - وأرونوفيتش جريو نظرية عند- مؤشراتـال بعض هي القدمية االجتماعية والتقاليد
 التعليم منوذج هو أساتيذ الـمدرسة على يؤثر الذي الرتبوي الفكر منوذج أن إىل املؤشرات هذهوتشري 

 الديين النموذج إىل تؤديـموجودة ال مؤشراتـال فإن اإلسالمية، الرتبية منوذج نظريةمن 3حية أما . يحفظـتال
  اآلخرة. إىل صاحبها محل على قادرة تكون أن جيب العلوم كل  أن يرى الذي العقالين

 منهًجا ونصدر ي)، Kebaronganبكباروجنان ( من مشريف الـمدرسة الوطنية اإلسالمية جيل كل
 اتلسياس مواستجابته ،عليه يرتكز الذي الفكر النسبو الـمشرفني  تعليم منوذج، مبنيا على تلًفاخم دراسًيا

أو جديد ( منهج تطبيق جيب أنه أي الوقت، نفس يف وإصدار الـمنهج التعليمي تصاحبه السلطة احلكومة.
 الدراسية مناهجـال غريكلما تت  لذلك، ).Kebaronganبكباروجنان ( الـمدرسة الوطنية اإلسالمية معدل) يف

. )Kebaronganبكباروجنان ( الـمدرسة الوطنية اإلسالمية يف التعليمية لمناهجـا دينامياتفتتغري أيضا  الوطنية،
) حتدث يف Kebaronganبكباروجنان ( ية السارية يف الـمدرسة الوطنية اإلسالميةالتعليم مناهجالـ يفوالتغريات 

 العديد وأضافت الـمعهد اإلسالمي مناهج على ركزت اليت االستقالل بعد ما مبكرةـال حقبةـ) ال١مراحل:  عدة
 يتعليمدراسي أو الال منهجالـ) ٣؛ جديد عهدالـمنهج الدراسي يف ) ٢الوطين؛  للمنهج وفًقا العامة املواد من
 الـمعهد هجمن جيمع الذي " واحد يف ثالث"  منهجـب معروفـال متكاملـال منهجـ) ال٤و  عصراإلصالح؛ يف
 وزارة هجومنمصر)  القاهرةيف  و�نوية ابتدائية مدرسة يف هقيطبتم تي الذي املنهج بنموذج تفظحي زاليال يذ(ال

 هي الدراسية مناهجـال على والتعديالت التغيرياتو واحد.  منهج يف الوطنية الرتبية وزارة ومنهجن الدينية و الشؤ 
 اجلهاتوهم من  - ) Kebaronganبكباروجنان ( ة اإلسالميةالـمدرسة الوطني �خذه مشرفو  وسطاحال شكلت

 الـمدرسة الوطنية اإلسالمية صائصخب ليحتفظ جديدـال خطابـلأمام ا – السلطة أصحابوكذلك من  الفاعلة
  محلي.ـال محتوىـال منهج يف مدرجةـال )Kebaronganبكباروجنان (

بكباروجنان  لـمدرسة الوطنية اإلسالميةاوجود استمرار  علىويقوم الـمشرفون واألساتيذ Yحلفظ 
)Kebarongan( ستخداميف الـمدرسة،  وخاصة يف التقليد الفكري والعلميY حامسة كقوة  هة الفاعلةاجل قوة 

 مبذولةـال اجلهودومن . )Kebaronganبكباروجنان ( الـمدرسة الوطنية اإلسالمية يف الرتبوي اخلطاب حتديد يف

بكباروجنان  الـمدرسة الوطنية اإلسالمية خرجييمن  وظفنيمـوال معلمنيـال توظيف أوال،: كالتايل  هي
)Kebarongan يف  وخاصة الفكرية، همتقاليد فظتحت حبيث األوسط، الشرق يف تعلمهم أكملوا الذين)، و

  .فكريةو  ةيأسر  شبكة ؛منطني ذات فكريةال شبكاتال بناء �نيا،. التوحيد
التعليم  بنموذج يتأثرالـمعهد اإلسالمي  يف اإلسالمي ويالرتب الفكر حتولإن معرفة: ـال يف مسامهةـال

  .التعليم مـعال يف يتطور الذي السائد خطابـواللدي الـمشرفني عليه  



اإلسالمي، ديناميات منهج الرتبية  ويفكر الرتبال الكلمات الـمفتاحية: الـمعهد اإلسالمي،

  )Kebaronganروجنان (اإلسالمية، الـمدرسة الوطنية اإلسالمية بكبا



  

 

i 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Disertasi ini  
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 
0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

    Ba’ B be ب

   Ta’ T te ت

 S|a S|\ Es (dengan titik di atas) ث

    Jim J Je ج

 Ha’ H{ Ha (dengan titik di bawah) ح

    Kha’ Kh Ka dan ha خ

    Dal D De د

 Z|al Z| Ze (dengan titik di atas) ذ

    Ra’ R Er ر

    Zai Z Zet ز

    Sin S Es س

   Syin Sy es dan ye ش

 S}ad S{ Es (dengan titik di bawah) ص

 D{ad D{ De (dengan titik di bawah) ض

 T}a’ T{ Te (dengan titik di bawah) ط

 Z}a’ Z{ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

   Gain G Ge غ

   fa’ F Ef ف

   Qaf Q Qi ق

    Kaf K Ka ك

 Lam L ‘El ل



  

 

ii 

   Mim M ‘Em م

   Nun N ‘En ن

   Waw W W و

  Ha’ H Ha ه

   Hamzah ‘ Apostrof ء

   Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

    ditulis   Muta’addidah دة! �دّ 

ة#دّ   ditulis   ‘iddah 

 

C. Ta>’ Marbu>t{ah di akhir kata 
1. Bila dimatikan  tulis h   

 
    ditulis   h}ikmah حكمة

   ditulis    jizyah جزية

 
(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 
lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
 

األولياء كرامة  Ditulis Kara>mah al-auliya>’ 

 
3. Bila ta’ marbu>t{ah  hidup atau dengan harakat,  fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t  
 

الفطر كاةز  ditulis    Zaka>t al-fit{r{ 

 

D. Vokal Pendek 
-------- fath}ah{   Ditulis a   

-------- Kasrah   ditulis   i   

-------- d}ammah   ditulis   u   

 

E. Vokal Panjang  
1. Fath}ah{ + alif Ditulis a> 
   Ditulis ja>hiliyah جاهلية 

2. Fath}ah{ + ya’ mati Ditulis a> 
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    <Ditulis tansa تنـسى 

3. Kasrah + yā’ mati Ditulis i> 
مي كـر   Ditulis kari>m   

4. D}ammah + wāwu mati Ditulis u>   
   {Ditulis furu>d فروض 

 
F. Vokal Rangkap  

1. Fath}ah{ + ya’ mati   ditulis   ai    
     ditulis    bainakum بينكم 

2. Fath}ah{ + wawu mati    ditulis     au      
    ditulis    qaul قول 

 
G. Vokal Pendek yang Berurutan  dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 ditulis   a’antum أأنتم

 ditulis   u’iddat أعدت

شكـرمت لئن  ditulis   la’in syakartum 

 
H. Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
   ditulis   Al-Qur’a>n القرآن

   ditulis    al-Qiya>s القياس

 
2. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  l (el)nya. 
 ’<ditulis   as-Sama السماء

 ditulis   asy-Syams الشمس

 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

الفروض ذوى  ditulis   Zawi al-furu>d} 

السنة أهل  Ditulis Ahl as-Sunnah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Secara historis pondok pesantren (selanjutnya ditulis Ponpes) adalah lembaga 
pendidikan Islam tradisional tertua yang ada di Indonesia. Ia tidak hanya 
mengandung makna keislaman, tetapi juga mengandung arti indegenous1 
(keaslian) Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan sebelum masuknya Islam ke 
tanah Indonesia lembaga semisal Ponpes ini sudah ada di Indonesia. Tepatnya 
pada masa Hindu-Buddha, sehingga Islam tinggal melestarikan, meneruskan, dan 
mengislamkannya.2 Oleh sebab itu, Ponpes disebut sebagai hasil dari penyerapan 
akulturasi kebudayaan Hindu dan Buddha dan kebudayaan Islam yang kemudian 
berubah wujud menjadi sebuah lembaga yang dikenal sebagai Ponpes seperti 
sekarang ini.3  

Sebagai sebuah lembaga pengajaran dan pendidikan Islam, di dalam Ponpes 
ada interaksi kiai atau ustaz yang berperan sebagai pendidik dan para pelajar atau 
santri sebagai pelajar yang bertempat di lingkungan masjid atau di halaman 
asrama-asrama (pesantren) untuk mengaji dan mengkaji kitab-kitab teks 
keagamaan hasil karya ulama masa lalu. Karya-karya ini lebih familier disebut 
kitab kuning, karena di masa lalu karya-karya itu pada umumnya ditulis atau 
diproduksi di atas kertas yang berwarna kekuning-kuningan. Penyebutan tersebut 
sampai saat ini tetap berlaku walaupun banyak di antaranya yang dicetak ulang 
dengan menggunakan kertas berwarna putih. Dari sini dapat diketahui bahwa 
unsur terpenting dari sebuah Ponpes ialah adanya pengasuh (kiai), santri4, masjid 
(musala), asrama (pondok), serta adanya buku atau kitab-kitab teks keagamaan.5 

                                                 
1 Di antara makna Indigenous adalah; belonging naturally to a place; Martin H. Manser, Oxford 

Learner’s Pocket Dictionary (Walton Street, Oxford: Oxford University Press, 1995), 213. 
2 Nurcholis Madjid, “Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Islam”, dalam Dawam Rahardjo 

(ed), Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun Dari Bawah (Jakarta: P3M, 1985), 3. Lihat juga dalam 
Yasmadi, Modernisasi Pesantren (Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional) 
(Jakarta: Ciputat Press, 2002), 62. Akar-akar historis keberadaan pesantren dapat dilacak jauh ke 
belakang yaitu pada awal datangnya Islam dibumi Nusantara ini dan tidak diragukan lagi bahwa 
pesantren intens dalam proses islamisasi tersebut. Lihat dalam Ridin Sofwan, H. Wasit dan H. Mundiri, 
Islamisasi Islam di Jawa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 

3 Setidaknya ada dua pendekatan yang biasa digunakan agar nilai-nilai Islam diserap menjadi 
bagian dari budaya Jawa. Pendekatan yang pertama dinamakan Islamisasi Kultur Jawa, dengan 
pendekatan ini, budaya Jawa diupayakan agar tampak bercorak Islam, baik secara formal maupun 
substansial. Usaha ini ditandai dengan penggunaan istilah-istilah Islam, nama-nama Islam, pengambilan 
peran tokoh Islam pada berbagai cerita lama sampai kepada penerapan hukum-hukum, norma-norma 
Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan pendekatan yang kedua disebut Jawanisasi Islam, 
yang diartikan sebagai upaya penginternalisasian nilai-nilai Islam melalui cara penyusupan ke dalam 
budaya Jawa. Melalui cara pertama, islamisasi dimulai dari aspek formal terlebih dahulu sehingga 
simbol-simbol keislaman nampak secara nyata dalam budaya Jawa. Pada cara kedua, meskipun istilah-
istilah dan nama-nama Jawa tetap dipakai, tetapi nilai yang dikandungnya adalah nilai-nilai Islam 
sehingga Islam menjadi men-Jawa. Lihat Ridin Sofwan, H. Wasit dan H. Mundiri, Islamisasi Islam. Hal 
ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Masdar F. Mas’udi tentang “Islam Butuh Penyadaran 
Kultural Secara Kritis” dalam Prisma, 05 Mei 1995, 71, bahwa “selalu ada dua sayap dalam wacana 
politik umat Islam yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, gerakan politik dan yang berorientasi 
pada penumbuhan kesadaran (simbol-simbol Islam). Baca juga Islam, Demokrasi Atas Bawah, 
penyunting Arief Afandi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 

4 Santri dalam arti sempit diartikan sebagai seorang murid satu sekolah agama yang disebut 
pondok atau pesantren, oleh karena itu perkataan pesantren berarti tempat untuk para santri. Dalam arti 
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Ponpes sebagai lembaga tafaqquh fî ad-dîn yang ada di hampir seluruh daerah 
negara Indonesia sejak kemunculannya sampai sekarang mempunyai daya tarik 
tersendiri untuk dikaji, baik dari kurikulum pendidikannya, sistem dan metode 
pembelajarannya, potensi dirinya, kehidupan sehari-harinya, sosok luarnya, 
maupun lain-lainnya. Oleh karena itu, sangat wajar apabila banyak ilmuan dan 
budayawan dalam dan luar negeri dari kalangan Muslim maupun non Muslim 
mengarahkan penelitiannya pada Ponpes.6 Berbagai dimensi dan disiplin ilmu 
yang dapat dikaji dari Ponpes, mulai dari sosiologi, pendidikan, antropologi, 
politik, agama dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa 
Ponpes sebagai sistem pendidikan Islam di negeri ini memiliki sumbangsih yang 
besar untuk pembangunan manusia seutuhnya. 

Perjalanan sejarah pesantren di Indonesia semenjak masa penjajahan sampai 
periode awal pemerintahan Orde Baru menempatkan pesantren pada posisi 
termarjinalkan. Kondisi semacam ini sempat memunculkan suatu pengandaian 
seandainya Indonesia tidak pernah dijajah, maka pondok pesantren-pondok 
pesantren tidak akan berdiri di daerah-daerah pedesaan yang terpencil, tetapi akan 
berada di kota-kota atau pusat kekuasaan dan ekonomi. Kenyataan ini bisa dilihat 
pada era permulaan perkembangan Ponpes yang merupakan sebuah lembaga 
pendidikan agama yang kosmopolit dan mestinya pertumbuhan sistem pendidikan 
di Indonesia ini akan mengikuti jalan dan metode yang ditempuh oleh Ponpes.7  

Eksistensi pesantren sampai sekarang ini, di tengah deru modernisasi, masih 
tetap survive (bertahan) dengan identitasnya sendiri sudah barang tentu banyak 
melakukan mekanisme pertahanan.8 Mekanisme pertahanan tersebut terkait 
dengan respon pesantren terhadap modernitas yang tentunya bervariasi sesuai 
dengan tingkat pemahaman komunitas pesantren atas modernitas maupun daya 
tahan psikososialnya. Selain itu, juga terdapat nilai-nilai fundamental pendidikan 
Ponpes, yaitu: komitmen untuk menuntut ilmu-ilmu agama (tafaqquh fî ad-dîn); 
pendidikan sepanjang waktu (fullday school); pendidikan integratif dengan 
mengkolaborasikan antara pendidikan formal dengan pendidikan nonformal 
(pendidikan seutuhnya, teks dan kontekstual atau teoritis dan praktis); adanya 

                                                                                                                                      
luas, santri adalah bagian penduduk Jawa yang memeluk Islam secara benar-benar, bersembahyang, 
pergi ke Masjid dan berbagai aktifitas lainnya, lihat lebih jauh dalam Clifford Geertz, Abangan, Santri, 
Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswab Mahasin (judul asli The Religion of Java), cet. Ke-2. 
(Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983), 268.  

5 Lihat dalam Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Pola 
Pembelajaran di Pesantren, tahun 2003, 3. 

6 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994), 263. 
7 Madjid, Merumuskan Kembali, 3-4. Lihat juga dalam Pendahuluan, Sintesa Antara Perguruan 

Tinggi Dan Pesantren, oleh Malik Fadjar dalam Quo Vadis Pendidikan Islam (Pembacaan Realitas 
Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan), Mudjia Rahardjo (ed.) (Malang: UIN Malang Press, 2006), 
xxii.  

8 Meskipun akhir-akhir ini para pengamat dan praktisi pendidikan dikejutkan dengan tumbuh 
dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren di tanah air, dari rural based 
institution berkembang menjadi lembaga pendidikan urban. Di samping hal tersebut, banyak juga 
pendidikan umum yang mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan pesantren seperti yang 
dilakukan oleh SMU Madania di Parung, SMU Insan Cendekian-Nya BPPT (sekarang MA 
Unggulannya Depag RI) di Serpong, Assalam di Surakarta. Ketiganya mengadopsi sistem asrama 
dengan menyebutnya “boarding school”. Sistem ini tentu saja merupakan salah satu karakteristik dasar 
sistem pendidikan pesantren. 
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keragaman, kebebasan, kemandirian dan tanggungjawab; serta di dalam pesantren 
diajarkan bagaimana hidup bermasyarakat.9 

Dalam dinamika perkembangannya, respon Ponpes terhadap modernitas 
setidaknya melahirkan tiga model pendidikan Ponpes; tradisional, modern dan 
campuran. Ponpes tradisional adalah Ponpes yang dalam pendidikan dan 
pengajarannya hanya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran kitab kuning 
atau ilmu agama; Ponpes modern menyatukan antara sistem sekolah dengan 
Ponpes dalam satu kesatuan pendidikan dan pengelolaan; sedangkan Ponpes 
campuran merupakan Ponpes yang menyelenggarakan Ponpes dan pendidikan 
formal secara terpisah tetapi dalam naungan satu institusi atau yayasan.10 

Dalam dunia Ponpes, seorang kiai (pengasuh) mempunyai peran yang sangat 
sentral dan urgen dalam mempertahankan eksistensi pesantrennya. Eksistensinya 
di lingkungan Ponpes ibarat jantung dalam kehidupan seseorang. Hal ini 
dikarenakan antara lain pada umumnya kiai-lah perintis, pendiri, pengelola, dan 
pemimpin sekaligus sebagai pemilik dari sebuah Ponpes. Oleh sebab itu, banyak 
pesantren yang pada akhirnya berhenti, bubar atau berakhir (tidak beraktifitas lagi) 
dikarenakan kiainya wafat. Sementara kiai tersebut tidak memiliki keturunan atau 
pengganti (badal) yang dapat melanjutkan usahanya.11 

Oleh sebab itu, sebagai unsur penentu dalam keberlangsungan sebuah Ponpes, 
para kiai mengatur kelangsungan kehidupan Ponpes dan perkembangannya dengan 
keahlian, kedalaman ilmu, kharismatik serta keterampilannya. Di antara tindakan 
yang dapat dikerjakan adalah dengan membangun solidaritas dan kerjasama 
sekuat-kuatnya antara sesama mereka, baik dengan menyiapkan keluarga terdekat 
sebagai calon kuat pengganti kepemimpinannya, membangun jaringan aliansi 
pernikahan endogamous antar keluarga kiai, ataupun dengan mengembangkan satu 
tradisi dalam transmisi ilmu pengetahuan serta jaringan transmisi intelektual antar 
sesama kiai (pengasuh) dan keluarganya.12 

Kuatnya bangunan solidaritas dan kerjasama serta transmisi intelektual 
tersebut akhirnya berpengaruh pada Ponpes yang berdiri berikutnya, baik dari sisi 
kultur sosial dalam Ponpes, kultur intelektual, maupun paradigma pemikiran sang 
kiai, termasuk sistem pembelajaran dan kurikulumnya, meskipun Ponpes tersebut 
berada pada wilayah yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan Kiai sebagai pendiri 
ataupun pengasuh Ponpes yang berasal dari Ponpes, di mana ia belajar membawa 
tradisi sosial dan intelektual almamaternya, sehingga apabila seorang kiai atau 
pengasuh berlatar belakang dari berbagai Ponpes yang beragam, maka hal ini juga 
akan menimbulkan beragam kultur sosial dan kultur intelektual pada Ponpes yang 
diasuhnya. 

                                                 
9 Abdurrahman Wahid menyebutkan bahwa di antara kelebihan pesantren adalah terletak pada 

kemampuannya menciptakan sebuah sikap hidup universal yang merata yang diikuti oleh semua santri, 
sehingga lebih mandiri dan tidak bergantung pada siapa dan lembaga masyarakat apapun. Lihat 
Abdurrahman Wahid, Bunga Rampai Pesantren (Jakarta: Dharma Bhakti, 1399 H), 74. 

10 Dalam pengelompokan pesantren oleh Suwito, sebuah pesantren dapat dikatakan sebagai 
pesantren modern apabila dalam pesantren tersebut telah tersedia masjid, rumah kyai, pondok, 
madrasah, tempat ketrampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat oleh raga dan sekolah umum. 
Lihat Suwito, dkk. Jaringan Intelektual Kyai Pesantren di Jawa dan Madura Abad XX, (Departemen 
Agama RI, 2001), 15.  

11 Yasmadi,  Modernisasi Pesantren, 63. 
12 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai) (Jakarta: 

LP3ES, 1982), 61-62. 
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Beragam kultur sosial ataupun kultur intelektual yang dibawa oleh sang kiai 
dari Ponpes-ponpes almamaternya akan berakibat pada lahirnya dinamika 
intelektual pada Ponpes itu, meskipun pada akhirnya akan muncul karakteristik 
tersendiri bagi Ponpes tersebut. Dinamika dapat diartikan sebagai sesuatu yang 
bergerak, berubah-ubah (tidak konstan). Sedangkan intelektual diartikan sebagai 
totalitas kesadaran yang terkait dengan pemikiran dan pemahaman. Dengan 
pengertian lain, intelektual adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan ilmu 
pengetahuan dan mengamalkannya dalam berbagai aktifitas terkait dengan 
lingkungan dan berbagai masalah yang muncul.13 Dengan demikian, dinamika 
intelektual dimaksudkan sebagai sebuah bentuk perubahan, yang sifatnya besar-
besaran ataupun kecil-kecilan, secara lambat atau cepat, yang bersifat nyata serta 
berhubungan dengan kondisi pemikiran dan pemahaman seseorang. Dinamika 
intelektual ini dapat terjadi karena munculnya pengaruh dari dalam ataupun dari 
luar yang membuat kondisi pemikiran dan pemahaman seseorang itu berubah. Hal 
inilah yang terjadi dalam dunia Ponpes seperti Ponpes Al Munawwir Krapyak, 
Yogyakarta dan Ponpes Mbah Arwani Kudus yang terkenal dengan pembelajaran 
al-Qur’annya, Ponpes Lirboyo dan Ploso Kediri yang terkenal dengan Ponpes 
tradisional dan ilmu alat(nahu-saraf)nya, Ponpes API Tegalrejo Kabupaten 
Magelang yang terkenal dengan ilmu alat serta tasawufnya, dan lainnya. Begitu 
pula yang terjadi pada Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyyah 
(selanjutnya ditulis PPMWI) Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten 
Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Fenomena tersebut salah satunya disebabkan 
oleh peran alumni dari sebuah Ponpes yang cukup besar untuk memberikan warna 
pada Ponpes di mana ia berkiprah. 

Ponpes yang dibangun oleh KH. Muhammad Habib sejak tahun 1878 M ini 
adalah Ponpes yang tertua di Eks Karesidenan Banyumas.14 Ponpes yang berusia 
hampir 1.5 abad ini masih tetap eksis sampai zaman modern sekarang dengan 
berbagai keunikan dan karakter yang berbeda dengan mayoritas Ponpes di 
Indonesia (khususnya pulau Jawa). Di antara karakternya adalah pembelajaran 
ilmu tauhid yang menggunakan kitab Fatḥ al-Majîd karya Syekh Abdurrahman bin 
Hasan Ali Syekh. Kitab ini merupakan syarah dari “Kitâb al-Tauḥîd Allażî Huwa 
Ḥaqq Allâh ‘alâ al-‘Abîd”, karya Syekh Muḥammad bin ‘Abdul Wahab, yang 
berisi tentang tauhid paham Wahabi dengan purifikasinya—bahkan merupakan 
core dalam setiap pembelajaran. Berbeda dengan Ponpes pada umumnya yang 
mengajarkan ilmu tauhid dengan paham Sunni.15 Adapun dalam pembelajaran 

                                                 
13 Singgih D. Gunarsa dan Ny. SD. Gunarsa. Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga. 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991). 
14Dokumentasi PPMWI, diakses 3 Mei 2012. Lihat juga dalam “Sejarah Berdirinya Pesantren” 

http://www.pesantrenbanyumas.com/index.php?option=com_content&view=article &id=47:sejarah-
berdirinya&catid=1:latest-news&Itemid=18.  Kitab-kitab aqidah tauhid yang diajarkan di pesantren 
pada umumnya di antaranya: Mu’taqad 62, Syu’bul Imân, Qaṭr al-Ghaiś, Kharîdah al-Bahiyah, Aqîdah 
al-‘Awâm, Bad’i al-‘Amalî, Sanûsiyah Uqûd al-Juman, Alluma’, Jam’u al-Jawâmi’  dan Fatḥ al-
Wahhâb. 

15 Wahabisme atau fundamentalisme merupakan gejala yang selalu muncul kembali dari gerakan 
Islam terutama modernis. Namun, gejala ini pasang surut sesuai dengan menyusut atau menguatya 
kembali ahli syariat dan perubahan pendidikan. Gerakan ini merupakan gerakan kaum yang menamakan 
dirinya “modernis” dengan mengusung pemurnian Islam. Namun gerakan ini pada dasarnya sulit 
berkembang di pedesaan yang mayoritas masyarakatnya pengembang sinkretisme paling konsisten atau 
di masyarakat perkotaan yang paling sekuler. lihat Abdul Munir Mulkhan, Neo-Sufisme dan Pudarnya 
Fundamentalisme di Pedesaan (Yogyakarta: UII Press, 2000). 
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fikih di tingkat Tsanawiyah menggunakan kitab Fatḥ al-Qarîb yang merupakan 
kitab fikih Syafî’iyyah yang diajarkan pada mayoritas Ponpes. Sedangkan pada 
tingkat ‘Aliyah kitab fikih yang digunakan adalah Fiqh al-Sunnah karangan as-
Sayyid Sâbiq. 

Ponpes ini tetap eksis meskipun berada di tengah-tengah masyarakat yang 
mayoritas menganut paham Sunni. Sementara di antara keunikannya adalah 
meskipun pembelajaran akidah dan tauhid menggunakan kitab Fatḥ al-Majîd yang 
menjadi mata pelajaran pokok di PPMWI bahkan hal ini kemudian menjadi icon 
Ponpes ini, tetapi dalam pelaksanaannya tidak seekstrem gerakan purifikasi yang 
lain. Kondisi ini bisa dilihat dari beberapa hal, di antaranya: dalam pembelajaran 
sehari-hari antara santri putra dan santri putri tetap dalam satu kelas; tidak terlihat 
seorang santripun yang menggunakan cadar; begitu pula pakaian sekolah yang 
digunakan oleh santri putri maupun santri putra seperti lazimnya sekolah madrasah 
yang lainnya; dan kurang memiliki preferensi terhadap pemakaian simbol-simbol, 
seperti harus berjenggot, kacung (katok cungklang) dan lain-lain. Selain itu, yang 
lebih menarik adalah alumni dari pesantren ini pada akhirnya berafiliasi kepada 
organisasi-organisasi Islam yang beragam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul 
Ulama (NU), beberapa orang ke Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Salafi, Jama’ah 
Muslimin, dan banyak pula yang tidak ikut organisasi keagamaan apapun.16 

Deskripsi sekilas tersebut menggambarkan adanya keterbukaan PPMWI pada 
perbedaan dan beragam interpretasi yang selanjutnya melahirkan dinamika 
intelektual, meskipun Ponpes tersebut juga mempunyai karakteristik tersendiri 
yang berbeda dengan mayoritas Ponpes pada umumnya. Dinamika intelektual 
tersebut tercermin dalam pemikiran para tokohnya tentang pendidikan Islam dari 
generasi ke generasi. 

Sejak tahun berdirinya sampai sekarang, PPMWI Kebarongan telah berusia 
135 tahun (1878 M–2013 M) dan telah mengalami dua belas kali pergantian 
pimpinan (periode).17 Pada waktu yang lama tersebut pula terjadi pergeseran 
pemikiran dalam pendidikan Islam antar generasinya, khususnya terlihat 
kebangkitannya setelah masa vakum pada kepemimpinan Kiai Asifuddin Zawawi 
dan Abdul Ghofir Zawawi, putra KH. Abdullah Zawawi tahun 1950. Pergeseran 
pemikiran dalam pendidikan Islam tersebut terlihat dalam sistem pendidikan 
Ponpes yang digunakan dari satu periode kepemimpinan ke periode selanjutnya 
sampai sekarang. 

Kemampuan PPMWI Kebarongan untuk bertahan dan tetap eksis sampai 
sekarang sangat terkait dengan adanya sistem pendidikan yang dibangunnya, 
khususnya dalam proses pembelajaran di Ponpes. Selain itu, dapat diketahui 
bahwa Ponpes senantiasa berubah menurut perubahan fungsi dari Ponpes itu 
sendiri, meskipun sepintas semua Ponpes terlihat sama. Di dalam Ponpes, ada Kiai 
(pengasuh), ada santri, serta tempat penampungan, tetapi selebihnya adalah 
berbeda, sebagaimana sidik jari yang selalu berlainan sesuai telapak setiap 
tangan.18 

                                                 
16 Hasil wawancara dengan salah satu alumni MWI dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua 

alumni PPMWI (Supriyanto) tanggal 12 Januari 2012. Hal ini diperkuat lagi dengan wawancara dan 
observasi awal pada tanggal 3 Mei 2012. 

17 Dokumen Yayasan POMESMAWI, 28 Pebruari 2013.  
18 Abdurrahman Wahid, “Pesantren Pendidikan Elitis atau Populis?”, Dalam Prisma Pemikiran 

Gus Dur, Cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 113-115. 
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Berdasarkan gambaran tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
tentang pergeseran pemikiran pendidikan Islam antar generasi di PPMWI mulai 
tahun 1950 sampai tahun 2012 serta jaringan intelektual PPMWI Kebarongan, 
Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. 

Bagimanakah pergeseran pemikiran pendidikan Islam para pengasuh Ponpes 
tersebut? Bagaimana dinamika kurikulum pesantren dan proses pembelajarannya 
sehingga menghasilkan output yang heterogen pemahaman dan ormasnya? 
Kemanakah jaringan intelektual pesantren tersebut dan bagaimanakah pesantren 
tersebut mempertahankan eksistensinya sampai sekarang? Kenapa para santri, 
khususnya para alumninya memiliki heterogenitas paham dan afiliasi organisasi 
meskipun ajaran tauhid yang ditekankan adalah kitab tauhid Muhammad bin 
Abdul Wahab? Itulah hal-hal yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang di atas, masalah yang ingin dikaji pada penelitian ini 
ialah: bagaimanakah pergeseran pemikiran pendidikan Islam antar generasi di 
PPMWI Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas? Dari 
persoalan utama ini, secara spesifik dirumuskan berbagai pertanyaan turunan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana pergeseran pemikiran pendidikan Islam antar generasi di PPMWI 

Tahun 1950 sampai 2012? 
2. Apa paradigma pemikiran pendidikan yang mempengaruhi para pengasuh 

PPMWI terhadap pendidikan Islam? 
3. Bagaimana dinamika kurikulum pendidikan yang diterapkan di PPMWI? 
4. Apa usaha-usaha yang dilakukan sang kiai dalam mempertahankan eksistensi 

Ponpesnya khususnya dalam mempertahankan tradisi intelektual pesantren 
sehingga dapat tetap eksis sampai saat ini? 
 

C. Tujuan Penelitian 
Selaras dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini secara umum 
adalah untuk menemukan faktor yang menyebabkan adanya pergeseran pemikiran 
pendidikan Islam antar generasi Tahun 1950 M sampai 2012 M di PPMWI 
Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. 

Secara khusus, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Pendeskripsian pergeseran pemikiran pendidikan Islam antar generasi di 

PPMWI Tahun 1950 sampai 2012. 
2. Menemukan paradigma pemikiran pendidikan yang mempengaruhi para 

pengasuh PPMWI terhadap pendidikan Islam 
3. Mengeksplorasi dinamika kurikulum pendidikan yang digunakan.  
4. Mendeskripsikan usaha-usaha yang dilakukan sang kiai dalam 

mempertahankan eksistensi pesantrennya khususnya dalam mempertahankan 
tradisi intelektual pesantren sehingga dapat tetap eksis sampai saat ini?  

 
D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan antara lain: 
1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya khususnya tentang dinamika 
dalam sistem pendidikan Ponpes serta jaringan intelektual pesantren di 
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Indonesia, sehingga mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengannya. 
Namun demikian, penelitian ini mencoba menemukan dan mengetahui 
pergeseran pemikiran pendidikan Islam antar generasi yang ada di dalam 
PPMWI Kebarongan dari tahun 1950 sampai 2012 yang notabene berbeda 
dengan mayoritas pesantren yang ada, sehingga pada akhirnya dapat 
diketahui pergeseran pemikiran pendidikan Islam antar generasi serta 
jaringan intelektual PPMWI Kebarongan dalam mata rantai transmisi 
intelektual Ponpes di Indonesia. Teori pemikiran pendidikan Islam yang 
dihasilkan tersebut diharapkan akan menambah kelengkapan literatur dalam 
bidang studi social, terutama studi tentang pergeseran pemikiran pendidikan 
Islam serta jaringan intelektual pesantren, sehingga dapat menjadi bahan 
kajian bagi studi-studi selanjutnya. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang 
concern dalam dunia pendidikan pesantren, khususnya para pengambil 
kebijakan dan pengelola pesantren berkaitan dengan eksistensi dan 
pengembangan dunia pendidikan pesantren demi kemajuannya secara umum 
dan lebih khusus adalah dalam pengembangan pemikiran pendidikan Islam, 
pembelajaran pesantren dan jaringan intelektual pesantren. 

 
E. Telaah Pustaka 

Sebagai pranata pendidikan ulama, Ponpes pada umumnya terus menerus 
menyelenggarakan misinya agar umat menjadi tafaqquh fî ad-dîn dan memotivasi 
kader ulama dalam misi dan fungsinya sebagai pewaris para nabi (al-‘ulamâ’ 
waraśah al-anbiyâ’) di mana kelak ia berada. Mereka akan menjadi rujukan bagi 
umat sebagai tempat untuk konsultasi dalam urusan kerohanian, bimbingan dalam 
kehidupan beragama dan bermasyarakat.19 Hal ini terus menerus dipertahankan 
agar Ponpes tidak tercerabut dari akar utamanya yang telah melembaga selama 
ratusan tahun. Bahwa kemudian muncul tuntutan modernisasi Ponpes, sebagai 
dampak dari modernisasi pendidikan pada umumnya, tentu hal itu adalah suatu hal 
yang alamiah sepanjang menyangkut aspek teknis operasional penyelenggaraan 
pendidikan. Perkembangan dan perubahan sebagai konsekuensi pengaruh 
modernisasi pendidikan dalam dunia pesantren di antaranya dapat dilihat dari 
sistem pendidikan di Ponpes yang dulunya bertempat di surau-surau kecil dan 
kemudian bergeser ke sistem madrasah dan akhirnya sekolah.20  

Perkembangan dan perubahan sistem pendidikan pesantren juga merupakan 
usaha para pengelola pesantren (para kiai) untuk tetap menjaga eksistensi 
pesantren tersebut, khususnya dalam transmisi pengetahuan dan tradisi pesantren. 
Wacana mengenai pondok pesantren tidak terlepas dari berbagai komponen yang 
melekat pada Ponpes itu sendiri atau perannya di masyarakat dengan berbagai 
macam kegiatannya. Kiai, santri, bangunan asrama, kitab-kitab kajian, kegiatan 
dan metode pembelajaran, sistem pengelolaan sampai ke visi dan misinya, 
merupakan komponen pendukung yang sudah semestinya ada dalam suatu 
lembaga pendidikan Ponpes. Apalagi pesantren sebagai elemen pendidikan harus 

                                                 
19 H. Muhtarom H.M., “Reproduksi Ulama di Era Globalisasi” Resistansi Tradisional Islam, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 13. 
20 Perkembangan dan perubahan sistem pendidikan tersebut dapat dilihat dalam H. Maksum, 

Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 
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dapat mengikuti perkembangan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pesantren 
menarik para peneliti atau orang-orang yang concern dalam dunia pendidikan dan 
sosial untuk mengadakan penelitian tentang pesantren dengan beraneka ragam 
corak dan sistemnya. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan berbagai penelitian tentang Ponpes 
yang pernah dilakukan terlebih dahulu. Penelitian ini mengkaji tentang pergeseran 
pemikiran pendidikan Islam antar generasi yang ada di PPMWI Kebarongan 
Banyumas tahun 1950 sampai dengan tahun 2012 dari sisi paradigma pemikiran 
pendidikan Islam tokohnya, kurikulum, maupun metode yang digunakan dalam 
proses pendidikan dan pembelajaran sebagai proses transmisi pengetahuan. Pada 
akhirnya akan dapat diketahui pergeseran pemikiran PPMWI Kebarongan dalam 
pendidikan Islam pada khususnya serta jaringan intelektual pesantren sampai ke 
pesantren berikutnya dalam mata rantai transmisi intelektual pesantren di 
Indonesia. 

Perbedaan itu dapat ketahui dari berbagai studi tentang Ponpes yang telah 
banyak dilakukan oleh para ahli dan peneliti, baik tentang lembaganya, kultur 
pendidikannya, tradisi intelektualnya, maupun tentang sejarahnya. Di antara 
literatur dan penelitian yang telah membahas hal tersebut antara lain: penelitian 
yang dilakukan Steenbrink dengan judul Pesantren, Madrasah dan Sekolah 
Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern.21 Penelitian ini lebih bersifat deskriptif 
dengan menggunakan metode observasi atas sejumlah Ponpes yang ada di tanah 
Jawa dan Sumatera serta dengan menggunakan analisis historis dipadukan dengan 
pendekatan komparatif. Dalam penelitian ini, ia sampai pada kesimpulan bahwa 
pesantren di Indonesia dengan berbagai reformasi di dalamnya senantiasa berusaha 
memberikan pendidikan Islam dan berusaha memenuhi hajat pendidikan seiring 
dan sesuai dengan kondisi zamannya. Hal ini berbeda dengan sistem Ponpes yang 
ada di Malaysia yang bersifat lebih defensif dan kurang bisa menyesuaikan diri 
dengan zaman modern. Selain itu, ia mengatakan bahwa sejak permulaan tahun 
1970-an ternyata beberapa organisasi Islam mengalami de-politisasi, yaitu 
melepaskan diri dari politik praktis dan politik partai. De-politisasi tersebut 
disebabkan karena organisasi itu lebih mendahulukan dan mementingkan niat dan 
cita-cita asli sebagai ormas yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Pada 
masa itu juga terjadi diversifikasi dalam dunia pesantren—yang sebenarnya 
bertolak belakang dengan mainstream di Indonesia, yang justru seragam—yaitu 
unifikasi menurut satu model yang berpusat di Jakarta.22 Dalam penelitian ini 
belum menyinggung tentang paradigma yang ada pada para tokoh Ponpes tersebut. 

Pustaka lainnya adalah hasil penelitian tentang kultur pendidikan Islam dalam 
Ponpes yang dilakukan Mastuhu dengan judul Dinamika Sistem Pendidikan 
Pesantren.23 Dengan pendekatan sosiologis-antropologis serta fenomenologis, ia 
meneliti 6 pondok pesantren seperti: pondok pesantren An-Nuqayyah Guluk-
Guluk Sumenep Madura, pondok pesantren Ibrahimiyah di Sukorejo Asembagus 
Situbondo Jawa Timur, Ponpes Blok Agung Jajag Banyuwangi, pondok pesantren 

                                                 
21 Karel A. Steenbrink,  Pesantren, Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun 

Modern, (Jakarta: LP3ES, 1986). Lihat juga Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2000). 

22Nata, Metodologi Studi Islam, xiii dan xv.  
23 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai 

Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994). 
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Tebuireng Diwek di Jombang, Ponpes Muhammadiyah Karangasem Paciran 
Lamongan dan pondok pesantren Modern Gontor Ponorogo. Penelitian ini 
ditujukan untuk mengetahui dan membuka tabir rahasia berbagai nilai kehidupan 
pesantren sehingga dapat mengembangkannya dalam sistem pendidikan Nasional. 
Di dalam kajiannya, ia berusaha meningkatkan upaya perjuangan Ponpes di dalam 
meneguhkan identitas serta kehadirannya di dalam kehidupan bangsa yang sedang 
membangun ini. Menurutnya, Ponpes sebagai bagian dari lembaga pendidikan 
Islam harus bisa menjadi salah satu pusat studi pembaharuan pemikiran Islam. 
Karena itu, ia berupaya menemukan berbagai butir positif dari sistem pendidikan 
Ponpes yang bisa dikembangkan di dalam SISDIKNAS (Sistem Pendidikan 
Nasional) dan butir-butir negatif yang sekiranya tidak diperlukan untuk 
dikembangkan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman, serta butir-butir 
mana dari bagian sistem pendidikan Ponpes yang sekiranya perlu disesuaikan 
terlebih dahulu untuk kemudian dikembangkan dalam SISDIKNAS dan sistem 
pendidikan Ponpes dalam menyongsong masa depannya. 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Dhofier dengan judul Tradisi Pesantren 
Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai. Penelitian ini merupakan disertasi yang 
berjudul The Pesantren Tradition: A Study the Role of the Kiai in Maintenance of 
the Tradition Ideologi of Islam in Java.24 Dalam penelitian ini, ia menggunakan 
model penelitian lapangan dengan menggunakan metode survei, observasi, 
interview dan studi dokumentasi dalam pengumpulan data. Sedangkan dalam 
analisanya, ia menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun yang menjadi objek 
penelitiannnya adalah dua pesantren yang memiliki sistem dan lembaga berbeda, 
yaitu pesantren Tegalsari di Salatiga, Jawa Tengah dan pesantren Tebuireng 
Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dalam pembahasannya, ia terlebih dahulu 
menguraikan tentang pola umum pendidikan Ponpes dan elemen-elemen pokok 
sebuah Ponpes yang terdiri dari pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab klasik, 
santri dan kiai. Kemudian, ia membahas secara rinci tentang peranan seorang kiai 
di dalam mengembangkan dan memelihara paham Islam tradisional di tanah Jawa 
yang ia sebut sebagai tradisi pesantren. Di antara peran mereka nampak terlihat 
dari kapasitasnya sebagai ahli tarekat, baik di lingkungan pesantren maupun di 
tengah-tengah masyarakat saat kiai memimpin masyarakat ketika melaksanakan 
salat wajib dan memimpin makmumnya dalam pelaksanaan zikir sesudah salat. 

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam rangka mempertahankan tradisi 
pesantren tersebut, maka para kiai dengan sengaja menciptakan berbagai jaringan 
(networking). Jaringan tersebut antara lain jaringan berbasis kekerabatan dengan 
sistem perkawinan endogamous dan jaringan transmisi ilmu pengetahuan sehingga 
membentuk genealogi intelektual. Keadaan ini bisa membantu kita dalam 
mengenal dan mengetahui anatomi kehidupan Ponpes yang rumit. 

Penelitian lain yang berkaitan dengan tradisi intelektual Ponpes adalah 
dilakukan oleh Bruinessen yang tertuang dalam buku Kitab Kuning, Pesantren dan 
Tarekat.25 Dalam penelitian ini, termuat berbagai tradisi Islam yang ditemukan di 
Nusantara khususnya tradisi transmisi intelektual di pesantren dan tarekat-tarekat 
yang ada di Indonesia. Sedangkan yang terkait dengan penelitian sejarah Islam 
dilakukan oleh Azra dengan judul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan 

                                                 
24 Dhofier, Tradisi Pesantren,1-15. 
25 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (Bandung: Mizan, 1995). 
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Nusantara Abad XVII dan XVIII.26 Dalam buku tersebut diungkapkan tentang 
jaringan-jaringan intelektual yang dibangun bersama antara ulama-ulama Timur 
Tengah dan para ulama Kepulauan Nusantara, bagaimana jaringan tersebut 
dibentuk, serta siapakah yang ikut serta merintis gerakan pembaruan Islam di 
Nusantara. 

Penelitian tentang pesantren berikutnya dilakukan oleh Abdurrahman Mas’ud 
dengan penelitian disertasi yang kemudian dibukukan dengan judul Dari 
Haramain Ke Nusantara (Jejak Intelektual Arsitek Pesantren).27 Dia menfokuskan 
pembahasannya di sekitar kehidupan dan pemikiran keagamaan para ulama 
penting sekitar akhir abad XIX (ke-19) dan pada awal abad XX (ke-20). Selain itu,  
dia mengeksplorasi hubungan antara tradisi intelektual Keraton Jawa dan dunia 
pesantren serta sifat perdebatan keagamaan antara kaum modernis dan kaum 
tradisionalis pada waktu itu. Dia membagi arsitek pesantren menjadi dua: pertama, 
para guru intelektual tradisi pesantren (Nawawi al-Bantani dan Mahfuz at-
Tarmisi); dan kedua, para ahli dalam strategi Ponpes (KH. Khalil Bangkalan, 
KHR. Asnawi Kudus dan KH. Hasyim Asy’ari). 

Suparjo juga melakukan kajian tentang pesantren dengan judul Komunikasi 
Interpersonal Kiai-Santri: Studi Tentang Keberlangsungan Tradisi Pesantren 
Dalam Era Modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik 
penggalian data melalui observasi partisipan, wawancara, angket dan dokumentasi 
dengan teknik analisis kualitatif. Proses identifikasi, pemetaan, elaborasi, analisis, 
verifikasi dan kesimpulan dipandu dengan kerangka teori post-strukturalis, yakni 
teori habitus Bourdieu dan Giddens. Akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa tradisi 
dalam komunikasi interpersonal antara kiai dan santri dapat dikategorikan sebagai 
tradisi komunikasi etik-pedagogik dengan dinamika cara mempertahankan, makna 
dan faktor sosial pendukung yang bersifat khas pesantren.28 

Sedangkan penelitian lain yang memiliki kesamaan wilayah dengan penelitian 
penulis adalah dilakukan oleh Ahmad Bunyan Wahib dengan judul Gerakan 
Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad. Penelitian ini membahas gerakan dakwah 
kaum Salafi di Banyumas, Jawa Tengah, yang berlokasi di wilayah eks 
Karesidenan Banyumas bagian Tenggara yang meliputi tiga kecamatan, yaitu 
Sumpiuh, Kemranjen dan Kroya Cilacap, termasuk dalam penelitian ini adalah 
PPMWI Kebarongan Banyumas. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis secara 
lebih mendalam mengenai perkembangan dakwah Salafiyah di Banyumas. 
Pembahasan dalam penelitian ini meliputi asal mula dakwah salafiyah masuk ke 
wilayah Banyumas dan menelusuri sejarah perkembangan Islam puritan sebagai 
ideologi yang dianut oleh gerakan Salafi di wilayah tersebut. Hal ini bermanfaat 
untuk mengetahui kontinuitas dakwah Islam puritan kaum Salafiyah dengan 
dakwah Islam puritan yang telah ada serta perubahan-perubahan baru yang dibawa 
gerakan kaum Salafi. 

Dalam hal ini, aktivitas dakwah Salafi dilihat sebagai gerakan sosial yang 
berupa aktivitas kolektif yang bertujuan merubah struktur sosial dan tatanan nilai 

                                                 
26 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan 

XVIII, Cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 2007). 
27 Abdurrahman Mas’ud, Dari Haramain Ke Nusantara (Jejak Intelektual Arsitek Pesantren) 

(Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2006). 
28 Suparjo, Komunikasi Interpersonal Kiai-Santri: Studi tentang Keberlangsungan Tradisi 

Pesantren di Era Modern, (Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).  
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yang ada pada sebuah kelompok masyarakat. Selain itu, pembahasan mengenai 
gerakan sosial juga mengkaji struktur sosial, sistem nilai, ideologi masyarakat, dan 
motivasi individu yang ikut andil dalam gerakan. Analisis terhadap gerakan sosial 
juga mengkaji pula arus makro yang meliputi organisasi pergerakan, taktik, 
strategi, dan mobilisasi massa dalam melakukan gerakan sebagai pengaruh 
pemikiran para pemikir yang ikut andil dalam sebuah gerakan sosial. Dakwah 
salafi merupakan aktifitas dakwah yang dilaksanakan oleh kelompok yang 
mendiseminasikan paham puritanisme Ibn Abdil Wahhab atau Wahabi. Aktifitas 
dakwah itu dianalisis dari perspektif gerakan sosial sekaligus memfungsikan teori 
aksi rasional. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku dalam gerakan 
dakwah ini membangun jaringan informal untuk menyebarkan 
“mendiseminasikan” puritanisme Islam. Mereka kemudian mendirikan Ponpes di 
daerah Banyumas, seperti Ponpes Ibn Taimiyah, Ponpes al-Furqan dan Ponpes al-
Manshurah. Ponpes ini seperti kamp latihan untuk menyebarkan paham tersebut. 
Dalam rangka mendukung gerakan dakwah, para pelaku tersebut kooperatif 
dengan pemerintah daerah dan terbuka kepada masyarakat.29 Namun demikian, 
penelitian ini tidak memberikan gambaran yang utuh tentang PPMWI, karena pada 
realitasnya ada perbedaan antara PPMWI dengan Ponpes Ibn Taimiyah, Ponpes al-
Furqan dan Ponpes al-Manshurah, dan penelitian ini telah disanggah orisinalitas 
sumber datanya oleh pihak PPMWI. 

Inayah Rohmaniyah, melakukan penelitian dalam rangka penulisan 
disertasinya dengan judul Women’s Practice and Wahhabism In a Javenese 
Pesantren.30 Penelitian ini berusaha membantah hubungan kausalitas antara 
Wahhabisme, radikalisme, kekerasan, dan praktik diskriminasi berbasis gender. 
Bantahan tersebut berangkat dari adanya pandangan umum bahwa konservatisme 
teologis serta radikalisme teologis memiliki hubungan kausal dengan diskriminasi 
berbasis gender. Lokus penelitian ini adalah PPMWI Kebarongan, sebuah 
pesantren yang secara teologis mengikuti habitus tauhid Wahhabi dan dilaporkan 
sebagai salah satu situs radikalisme agama. Fokus kajian penelitian ini ialah 
sumber dan konsep otoritas keagamaan yang digunakan PPMWI untuk 
melegitimasi atau membenarkan berbagai praktik yang dilakukan serta bagaimana 
praktik sosial tersebut menjadi elemen dari wacana agama dan budaya. Analisis 
yang digunakan didasarkan pada teori Pierre Bourdieu tentang habitus, praktik dan 
arena, serta teori Khaled Abou el Fadl tentang agensi dan otoritas. 

Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa wacana perempuan sebagai 
makhluk yang diciptakan kedua setelah laki-laki, sumber godaan seksual, dan 
keterlibatan mereka di ruang publik dipersepsi sebagai sesuatu yang signifikan. 
Oleh karena itu, wacana tersebut memotifasi perempuan PPMWI untuk menyusun 
strategi di arena sosial dan memproduksi praktik yang cocok dengan mereka 
sendiri. Radikalisme teologis ternyata tidak melahirkan radikalisme atas nama 
agama atau diskriminasi berbasis gender, tetapi justru menjadi mekanisme untuk 
menghasilkan praktik gender inklusif. Akses yang bebas dalam wilayah publik dan 
keterlibatan perempuan PPMWI di dalamnya serta strategi yang digunakan mereka 

                                                 
29 Ahmad Bunyan Wahib, “Gerakan Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad” dalam 

http://jowofile.jw.lt/ebook/files5/Gerakan%20Dakwah%20Salafi%20Pasca%20Laskar%20Jihad_txt.txt. 
30Inayah Rohmaniyah, “Women’s Practice and Wahhabism In A Javanese Pesantren”, 

dalamhttp://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=vie
w&typ=html&buku id=61076&objek_id=4, diakses 07-08-2017. 
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di arena sosial pada realitasnya ternyata jauh dari paham ekstrem yang menolak 
pemahaman Islam yang rasional. Dalam konteks ini, perempuan PPMWI ikut serta 
dalam proses memahami kehendak Tuhan dan mempunyai komitmen, kekuasaan, 
dan wewenang untuk menafsirkan ulang dan merekonstruksi norma dan doktrin 
agama. Namun demikian, sebagian mereka ada yang menggunakan otoritas 
kekuasaannya untuk menerima otoritas persuasif dari para pemimpin agamanya. 
Habitus yang dipraktikkan oleh para pemimpin agama sering menjadikan 
komunitas religius, termasuk di dalamnya perempuan, untuk mengikutinya atas 
dasar pilihan mereka dan penuh keikhlasan. Kondisi ini disebabkan karena adanya 
otoritas para pemimpin agama. Dalam hal ini, habitus tauhid di PPMWI senapas 
dan seiring dengan kesetaraan gender dalam ruang publik. Ini menjadi strategi bagi 
perempuan untuk ikut serta terlibat dalam ruang publik, karena ini mencakup 
konsep kesetaraan di antara manusia, termasuk kesetaraan atau persamaan antara 
perempuan dengan laki-laki. Dengan demikian, diketahui bahwa konservatisme 
dan radikalisme teologis ternyata tidak memiliki hubungan kausal dengan 
diskriminasi berbasis gender. 

Tanpa menafikan hasil-hasil penelitian lain mengenai pesantren dari berbagai 
perspektif pada umumnya serta dinamika intelektual pesantren (sistem pendidikan 
pesantren) pada khususnya yang telah dilakukan lebih dulu oleh para peneliti yang 
luput dari pengetahuan penulis dan tanpa bermaksud untuk menyatakan bahwa 
penelitian ini adalah orisinil, maka penelitian ini merupakan penelitian lanjutan 
dari penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya penelitian yang telah dilakukan 
oleh Mastuhu, Azyumardi Azra dan Abdurrahman Mas’ud tentang dinamika 
sistem dalam pendidikan pesantren serta jaringan intelektual Timur Tengah 
dengan Nusantara. Namun demikian, ciri khusus dalam penelitan ini yang 
membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah mengelaborasi Ponpes yang 
ada di dalam wilayah Kebarongan Banyumas, yaitu PPMWI khususnya berkaitan 
dengan pergeseran pemikiran pendidikan Islam antar generasinya (para tokohnya), 
baik menyangkut paradigma pemikiran pendidikan Islam, kurikulum, maupun 
metode pembelajarannya. Tentu saja dengan segala kesederhanaan penelitian ini, 
meskipun temuan dalam penelitian ini masih berada dalam konteks penelitian 
sebelumnya, tetapi beberapa hal terkait dengan setting sosial dan karakter budaya 
yang berbeda membuat penelitian ini tetap berada dalam keasliannya. 

 
F. Kerangka Teori 

Kebertahanan pesantren di tengah pengaruh modernisasi yang menggelobal dan 
bahkan eksistensi pendidikannya diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan 
Nasional, tentu saja tidak lepas dari sistem pendidikan yang dibangun dan 
dikembangkan pada tiap pesantren. Sebuah sistem pendidikan termasuk Ponpes 
akan menetapkan apakah lembaga pendidikan tersebut akan diminati oleh 
masyarakat atau tidak, tergantung pada kemampuan lembaga tersebut menjawab 
tantangan zamannya. Suatu sistem pendidikan dikatakan dapat merespon 
tantangan zaman ketika ia mampu dan bisa mengakomodir kebutuhan anak didik, 
mengembangkan kemampuan mereka selaras dengan kecenderungannya, dan 
merespon kemajuan iptek dan kepentingan pembangunan nasional. Di samping itu, 
sistem pendidikan juga akan diminati oleh masyarakat apabila ia mampu 
memberikan pedoman moral atau budi pekerti luhur (al-akhlâq al-karîmah) sesuai 
dengan keyakinannya, mengembangkan keahlian atau skill sehingga mereka dapat 
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hidup terhormat serta disegani dalam tata pergaulan di dalam masyarakat, 
mendatangkan rasa aman, kepercayaan, dan manfaat, serta harapan untuk 
masyarakatnya demi memajukan kehidupan bersama secara lahiriah dan batiniah.31 

Adanya respon pesantren terhadap kebutuhan santri dan mengembangkan 
kompetensi mereka selaras dengan kecenderungannya, merespon kemajuan iptek, 
serta kepentingan pembangunan nasional memunculkan satu dinamika intelektual 
dalam pesantren tersebut. Dinamika intelektual dimaksudkan sebagai sebuah 
bentuk perubahan, yang sifatnya besar-besaran ataupun kecil-kecilan, secara 
lambat ataupun cepat, yang bersifat nyata serta berhubungan dengan kondisi 
pemikiran dan pemahaman seseorang tentang pendidikan Islam di Ponpes. 
Termasuk di dalamnya adalah adanya pergeseran pemikiran pendidikan Islam di 
pesantren. Pemikiran dari sisi bahasa adalah bentuk dari kata dasar “pikir” yang 
berarti cara, proses, atau aktifitas memikir.  Maksudnya adalah penggunaan akal 
budi dalam menentukan sebuah persoalan dengan mempertimbangkan berbagai hal 
dengan bijaksana. Oleh karena itu, pemikiran bisa dimaknai sebagai usaha cerdas 
(ijtihâdî) dan aktifitas kerja kalbu dan akal untuk mengamati fenomena atas 
persoalan-persoalan yang ada dan berusaha mencari solusinya secara bijaksana.32 

Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses membimbing dan 
mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar supaya menjadi 
manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Dengan istilah lain, 
pendidikan Islam ialah sebuah sistem kependidikan yang meliputi berbagai sisi 
kehidupan yang diperlukan oleh hamba Allah (anak didik), baik yang bersifat 
duniawiyah maupun ukhrawiyah.33 Pendidikan Islam dimaknai sebagai proses 
pentransferan nilai (value) yang dilakukan oleh pendidik, yang meliputi proses 
pengubahan perilaku dan sikap, serta kognitif peserta didik, baik secara kelompok 
maupun individu  ke arah kedewasaan yang optimal dengan melibatkan seluruh 
potensi yang dimilikinya, yakni dengan menggunakan sarana belajar dan 
beraktifitas pada tempat tertentu sesuai dengan ajaran Islam dan diharapkan 
peserta didik mampu memfungsikan dirinya sebagai hamba ataupun khalîfah yang 
senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam. 

Pemikiran pendidikan Islam adalah serangkaian aktifitas kerja kalbu dan akal 
yang dilakukan secara serius dalam memandang berbagai problematika yang 
muncul dalam pendidikan Islam serta berusaha untuk menciptakan sebuah 
paradigma pendidikan yang bisa menjadi wahana bagi pengembangan dan 
pembinaan anak didik—berupaya untuk membangun suatu peradaban pendidikan 
yang bisa menjadi wahana bagi pengembangan dan pembinaan peserta didik— 
secara paripurna.34 Oleh karena itu, pemikiran pendidikan Islam merupakan 
rangkaian berpikir yang bersifat terperinci dan mendalam tentang problem 
kependidikan yang berbasis pada ajaran Islam dengan rumusan-rumusan tentang 
pola, konsep dasar, tujuan, sistem, materi dan metode pendidikan Islam disusun 
menjadi satu ikatan yang utuh atau menjadi satu sistem pendidikan. 

                                                 
31 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan, 41. Lihat juga Direktorat Pendidikan Kegamaan dan 

Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Visi, Misi, Strategi dan Program 
Ditpekapontren, 11. 

32 A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2009), 3.  
33 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (IPI) (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9-18. 
34 Susanto, Pemikiran Pendidikan, 4. 
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Sistem merupakan sekumpulan benda yang mempunyai relasi di antara 
mereka (a system is collection of things which have relationships among them). 
Sistem adalah “a group of interacting, interrelated or interdependent elements 
forming a complex whole” (sekelompok unsur yang satu sama lainnya saling 
terkait, ketergantungan, atau saling berinteraksi membentuk sebuah keseluruhan 
yang kompleks). Oleh karena itu, memunculkan kata kesatuan (unity), keterkaitan 
(correlated), dan keseluruhan (wholeness).35 

Sistem dalam terminologi para ahli memiliki makna yang berbeda, di 
antaranya sistem dimaknai dengan kesatuan yang lengkap dan bulat.36 Menurut 
Kaufman, sebagaimana dikutip oleh Dirto Hadisusanto,37 sistem ialah kumpulan 
keseluruhan dari berbagai bagian yang berjalan secara independen dan bekerja 
bersama-sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas beberapa 
kebutuhan. Mayoritas ahli mengartikan sistem sebagai sebuah rangkaian relasi 
keseluruhan antarkomponen yang saling terikat dan terkait satu dengan yang lain 
secara sinergis, harmonis, dan dinamis untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, 
sistem ialah suatu kumpulan prinsip-prinsip atau ide yang saling berkaitan dan 
tergabung menjadi suatu keseluruhan.38 

Sementara Idris menjelaskan bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang 
terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen sebagai sumber yang memiliki 
relasi fungsional yang teratur dan bantu-membantu untuk meraih suatu produk 
(hasil). Sebagai contoh, badan manusia adalah suatu sistem yang terdiri dari 
berbagai komponen seperti tulang-tulang, jaringan daging, urat-urat darah, otak, 
dan syaraf. Setiap komponen tersebut memiliki fungsi-fungsi tersendiri atau fungsi 
yang berlainan satu sama lainnya dan satu dengan yang lain saling berkaitan 
sehingga menjadi sebuah kesatuan yang hidup. Dengan bahasa lain, keseluruhan 
komponen tersebut berhubungan sedemikian rupa sampai mencapai maksud yang 
sudah ditetapkan.39 

Oleh karena itu, ada beberapa poin tentang sistem seperti: (1) bahwa sistem 
mempunyai komponen atau bagian, yang biasa dikenal dengan sub-sistem; (2) ada 
interaksi antar sub-sistem atau antarkomponen yang merupakan bagian dari 
sistem; (3) mekanisme hubungan antarkomponen sistem selayaknya bersifat 
harmonis, dinamis, dan sinergis; (4) keberadaan sistem itu merupakan sebuah 
kesatuan yang integral (utuh); dan (5) adanya tujuan atau fungsi yang ingin dicapai 
oleh sistem.40 Sistem mencoba menerapkan suatu standar proses dan standar 
tindakan dari masing-masing komponen yang saling berhubungan. Standar saling 
berhubungan antarbagian sistem untuk mencapai hasil atau manfaat yang 
diharapkan dan disebut dengan istilah mekanisme kerja. 

 
 

                                                 
35 Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: LaksBang 

Mediatama, 2009), 75. 
36 Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis (Yogyakarta: Andi Offset, 

1995). 
37 Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo, Pengantar ilmu Pendidikan 

(Yogyakarta: FIP IKIP, 1995). 
38 Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan; Sistem dan Metode, Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 19. 
39 Zahara Idris dan Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana, 

1992). 
40 Rohman, Memahami Pendidikan, 76. 
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Diagram I.1 
Model Logik Mekanisme Sistemik 

 

  

  

 

 

 

 
- Input: masukan bahan yang masih mentah bisa berupa informasi, orang, hal, 

atau barang yang akan diproses 
- Proses ialah aktifitas dalam sistem melalui sebuah standar kerja dalam rangka 

menghasilkan produk tertentu dari sistem 
- Output merupakan hasil atau keluaran dari aktifitas proses. 
- Outcome: output yang telah dihasilkan suatu sistem yang sudah digunakan 

oleh pihak pengguna.41  
 

Adapun sistem pendidikan adalah unsur-unsur atau komponen-komponen 
yang terdapat dalam pendidikan yang saling terkait satu sama lainnya dan pada 
akhirnya menciptakan satu kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Sebuah 
proses pembelajaran bisa terlaksana ketika terdapat interaksi antar komponen 
pendidikan atau pembelajaran yang terikat secara sistemik. Komponen tersebut 
adalah tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, isi atau materi pendidikan, alat 
atau metode, serta lingkungan pendidikan. Minimal: tujuan pendidikan, pendidik 
dan peserta didik.42  

 
 

Diagram I.2 
Sistem Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Ibid., 81. 
42 Ibid., 83. 

Input Proses output 

efisiency efectivity 

Outcome 

Cost effectiveness 

Alat & Metode 

Peserta Didik 

Lingkungan 

Tujuan Pend. 

Isi / Materi 

Pendidik 
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Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pendidikan Ponpes ialah berbagai 

unsur atau komponen yang terdapat dalam pendidikan Ponpes yang saling 
bertautan atau berkaitan satu sama lainnya. Ia biasanya dipolakan dengan tujuan 
membudayakan berbagai nilai budaya pesantren sehingga mencetak satu kesatuan 
untuk mencapai tujuan pendidikan yang ada di Ponpes. 

Namun demikian, untuk mengungkap tentang pergeseran pemikiran 
pendidikan Islam antar generasi yang ada serta berkembang di PPMWI tahun 
1950-2012 dibutuhkan berbagai teori yang berkaitan. Oleh karena itu, dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan teori filsafat pendidikan tentang paradigma 
pemikiran pendidikan Giroux dan Aronowitz, teori belajar konstruktivisme Jean 
Piaget dan teori sosial genealogi kekuasaan Michel Foucault. Beberapa teori ini 
digunakan sebagai pisau analisa untuk menemukan jawaban dari berbagai 
pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.  
1. Teori tentang paradigma pemikiran pendidikan Aronowitz dan Giroux 

Dalam realitas sejarah umat manusia, boleh dikatakan, hampir tidak ada 
kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai sebuah alat 
peningkatan kualitas dan alat pembudayaan mereka. Agar generasi mendatang 
memiliki kesiapan dalam melaksanakan perannya di masanya maka pendidikan 
sangat dibutuhkan. Upaya pendidikan yang dipraktekan suatu bangsa 
mempunyai korelasi yang signifikan dengan upaya dan rekayasa bangsa itu di 
waktu mendatang, sehingga baik buruknya kualitas sebuah bangsa sangat 
dipengaruhi oleh baik buruknya pendidikan yang ada. Dengan demikian, sarana 
terbaik dalam pengkaderan generasi baru yang tetap memiliki ikatan dengan 
tradisi dan budayanya sendiri di satu sisi, dan di sisi lain mereka tetap dapat 
mengikuti dan menerima perkembangan dunia dalam hal ilmu pengetahuan dan 
teknologi, tidak terbelakang dan tertinggal informasi pengetahuan yang 
berkembang tentang kemanusiaan adalah pendidikan.43  

Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa pendidikan sangat berpengaruh 
terhadap corak baik buruknya perjalanan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, 
agama Islam sangat menekankan pendidikan itu sebagai kewajiban dan 
keharusan baik bagi laki-laki maupun perempuan dan berlangsung seumur 
hidupnya, sejak dari buaian sampai ajal datang.44 

Posisi tersebut secara otomatis telah memposisikan pendidikan sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan (integral) dengan hidup dan kehidupan manusia. 
Untuk merealisasikan tujuan pendidikan tersebut, maka dibutuhkan adanya 
paradigma dalam pendidikan. 

                                                 
43 Conference Book,1978, yang dikutip oleh Hujair AH. Sanaky, Studi Pemikiran Pendidikan 

Islam Modern, dalam 
http://www.sanaky.com/materi/STUDI_PEMIKIRAN_PENDIDIKAN_ISLAM_MODERN.pdf, diakses 
pada tanggal 8 Maret 2010. 

44 QS. al-Ra’d (013): 11.  Hal ini juga bisa dilihat dari pendapat para pemikir Islam di antaranya 
Al-Ghazali yang mengatakan bahwa seorang anak tergantung kepada orang tua dan anaknya yang 
mendidiknya. Hati seorang anak itu bersih, murni, tergantung bagaimana orang tua (dalam hal ini 
pendidik dalam pendidikan) yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak 
(siswa). Lihat dalam Muhammad ‘Athiyah. Al-Abrasy,. Al- Tarbiyyah Al- Isla>miyyah wa Fala>sifatuha>. 
Cet. Kedua, Mesir: Darul Fikr, tt. Ibnu Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah, ba>b fad}lu al-‘ulama> wa al-has|s|u ‘ala> 
t}alab al-ilmi, Juz I, hlm. 269, dalam Al-Maktabah al-Sya>milah. 
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Dalam Echols istilah “paradigm/paradigma” secara harfiah dapat berarti 
model, pola, contoh.45 Paradigma bisa juga bermakna dalil, kaidah, tas}ri>f dan 
pola dari sebuah teori yang diakui baku dan benar. Teori yang diakui baku dan 
benar bisa dijadikan proposisi atau asumsi sehingga bisa dijadikan sebagai 
rujukan kegiatan ilmiah. Sementara dalam KBBI paradigma diartikan sebagai 
kerangka berfikir.46 

Paradigma juga berarti kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir 
seseorang sebagai sudut pandangnya sehingga akan membentuk citra subyektif 
seseorang -mengenai realita- yang kemudian akan menentukan bagaimana 
seseorang bersikap dan menanggapi realita itu. Sementara Tobroni 

berpendapat bahwa paradigma berarti kaidah, dalil, tas}ri>f  dan pola dari 
sebuah teori yang diyakini benar dan baku, sehingga teori tersebut bisa 
dijadikan proposisi kemudian bisa dijadikan sebagai pijakan kegiatan ilmiah. 
Bermula dari konsep paradigma tersebut memunculkan berbagai konsep 
turunannya seperti pandangan dunia (world view), kerangka kerja (frame work), 
logical frame work analysis dan mindset.47 Misalnya, kepercayaan bahwa kitab 
suci adalah wahyu dari Sang Pencipta dan mempunyai kebenaran yang mutlak, 
lantas dijadikan pijakan dalam berperilaku, bersikap, dan berfikir. Pola pikir, 
prilaku dan tindakan yang demikian, yang berpedoman pada keyakinan akan 
kebenaran firman Tuhan, disebut paradigma teologis, yaitu pandangan dunia 
(world view) dan mindset yang lahir dari suatu keyakinan yang bersifat 
teologis, bersumber dari Sang Pencipta. 

Paradigma pendidikan, menurut Giroux dan Aronowitz, mengelompokkan 
paradigma pendidikan menjadi tiga jenis: paradigma konservatif, paradigma 
liberal dan paradigma kritis.48 
a. Paradigma Konservatif, paradigma yang berpendapat bahwa realitas 

ketidaksederajatan masyarakat adalah suatu hukum alamiah (sunnatullah) 
dan suatu hal yang tidak mungkin dapat dihindari serta sudah merupakan 
ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan.49 Secara teologis, aliran ini 
merujuk pada teologi Jabariyah atau determinisme yang menyatakan bahwa 
masyarakat pada dasarnya tidak dapat memengaruhi perubahan sosial. 
Tuhanlah yang menentukan segalannya. Kondisi orang atau masyarakat 
yang bodoh, tertindas dan lain sebagainya bukanlah kesalahan yang 
disebabkan oleh pihak lain. Kondisi tersebut pada dasarnya disebabkan oleh 
diri mereka sendiri (kesalahan ada pada subjek). Hal tersebut bisa karena 
tidak mau belajar, malas, atau lainnya sehingga nasibnya tidak berubah. 

                                                 
45 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), 

417. 
46 Kamus Besar Bahasa Indonesia digital V- 1.3. 
47 Tobroni, Paradigma Pemikiran Islam dalam 

http://tobroni.staff.umm.ac.id/2010/12/01/paradigma-pemikiran-islam/, diakses pada tanggal 3 
Desember 2015. 

48Stanley Aronowits and Henry Giroux, Education Under Siege; The Conservative, Liberal, and 
Radical Debate Over Shooling, (London: Routledge & Kegan Paul, 1987). Roem Topatimasang, Toto 
Rahardjo, Mansour Fakih (Penyunting), Pendidikan Popular Membangun Kesadaran Kritis, 
(Yogyakarta: Insist Press, 2005). 

49 William F. O’neil, Ideologi-Ideologi Pendidikan. Omi Intan Naomi (terj.)  (Educational 
Ideologies: Contemporary Expessions of educational Philosophies). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2001), xiii. 
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Konservatisme mentaati dan menghormati lembaga-lembaga dan 
berbagai proses budaya yang telah teruji oleh waktu karena sudah lama 
berlangsung, dibarengi dengan rasa hormat yang dalam terhadap 
tatanan/keteraturan serta hukum, sebagai pijakan dan landasan sosial apapun 
yang bersifat konstruktif. Dalam hal pendidikan, kelompok konservatif 
beranggapan bahwa sasaran utama sekolah adalah penerusan dan pelestarian 
pola-pola tradisi dan sosial yang sudah mapan. Ada dua variasi yang 
mendasar dalam konservatisme pendidikan: konservatisme pendidikan 
religius dengan penekanan pada pelatihan rohani sebagai basis landasan 
watak moral yang tepat; dan konservatime pendidikan sekuler dengan 
penekanan peduli pada perlunya menyalurkan dan melestarikan berbagai 
keyakinan serta praktik yang ada sebagai cara untuk memantapkan dan 
memastikan pertahanan hidup secara sosial serta keefektifan personal.50   

b. Paradigma Liberal, yaitu suatu paradigma yang berpandangan bahwa 
memang ada problem yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi bagi mereka 
pendidikan tidak berhubungan dengan masalah politik dan ekonomi 
masyarakat.51 Kelompok ini percaya bahwa sekolah harus bekerjasama 
dengan berbagai lembaga sosial lainnya untuk melakukan pembaharuan 
sosial yang diperlukan. Tujuan jangka panjang pendidikan bagi para 
pendidik liberal adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan serta 
melestarikan tatanan sosial yang ada dengan cara mengajar setiap anak didik 
bagaimana caranya menyelesaikan berbagai problem hidupnya sendiri 
secara efektif.52 

c. Paradigma Kritis, pendidikan merupakan arena perjuangan politik. Jika 
kalangan konservatif menganggap pendidikan dimaksudkan untuk 
mempertahankan status quo dan bagi kalangan liberal untuk perubahan 
moderat, maka paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara 
fundamental dalam wilayah politik dan ekonomi masyarakat setempat, di 
mana pendidikan berada.53 Tugas utama pendidikan adalah menciptakan 
ruang supaya sikap kritis terhadap struktur ketidakadilan dan sistem dan 
melakukan advokasi dan dekonstruksi menuju sistem sosial yang lebih adil. 
Hal ini disebabkan karena dalam perspektif kritis wilayah pendidikan adalah 
melakukan refleksi kritis terhadap ideologi dominan ke arah transformasi 
sosial.54   

Dari penjelasan tersebut, di bawah ini dideskripsikan masing-masing 
paradigma dan perbedaannya dalam bidang pendidikan secara keseluruhan 
dalam sembilan tema mendasar; Tujuan pendidikan secara menyeluruh; 
Tujuan-tujuan sekolah; Ciri-ciri umum; Anak sebagai pelajar; Administrasi dan 
pengendalian pendidikan; Sifat-sifat hakiki kurikulum; Mata/materi pelajaran; 
Metode-metode pembelajaran dan penilaian hasil belajar; kendali di ruang 
kelas.55 

                                                 
50Ibid. 533. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 534. 
53 Ibid., xvi 
54  Henry Giroux, Ideology, Culture and the Process of Schooling, (Philadelphia: Temple 

University and Falmer Press, 1981).  
55 O’neil, Ideologi-Ideologi Pendidikan, 497-521. 
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Tabel I.1 

Deskripsi Paradigma Pendidikan 
 

Ideologi 
pendidikan 

Konservatisme 
Pendidikan 

Liberalisme Pendidikan Anarkisme Pendidikan 

Tujuan 
pendidikan 
secara 
menyeluruh 

� Meneruskan dan 
melestarikan pola-pola 
perilaku sosial yang 
mapan 

� Mengangkat perilaku 
personal yang efektif 

� Membawa perombakan-
perombakan yang segera dan 
berlingkup besar, yang 
bersifat humanis, di dalam 
masyarakat, dengan cara 
menghapuskan persekolahan 
wajib 

Tujuan 
sekolah 

� Mendorong 
pemahaman terhadap, 
dan penghargaan 
bagi, lembaga-
lembaga, tradisi-
tradisi, dan proses-
proses budaya yang 
sudah teruji oleh 
waktu, termasuk rasa 
hurmat yang 
mendalam terhadap 
hukum serta tatanan 

� Meneruskan 
informasi dan 
keterampilan yang 
perlu supaya berhasil 
dalam tatanan sosial 
yang ada sekarang 

� Menyediakan informasi 
dan keterampilan yang 
diperlukan oleh siswa 
supaya bisa belajar sendiri 
secara efektif. 
 
 
 
 
 
 
 

� Mengajar siswa tentang 
bagaimana cara 
menyelesaikan masalah 
praktis melalui penerapan 
tatacara-tatacara 
pemecahan masalah 
secara perseorangan 
maupun berkelompok, 
dengan berdasarkan 
metoda-metoda ilmiah 
rasional 

� Menghapuskan sistem 
pendidikan formal yang ada 
sekarang secara keseluruhan, 
dan menggantikannya 
dengan pola belajar yang 
ditentukan sendiri oleh 
perorangan secara sukarela; 
menyediakan akses yang 
bebas dan universal 
kebahan-bahan pendidikan 
serta kesempatan-
kesempatan pendidikan, 
tetapi tidak menonjolkan 
wajib belajar ataupun 
pelajaran wajib 

Ciri-ciri 
umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciri-ciri 
umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Pengetahuan adalah 
bagi manfaat 
sosialnya; 
pengetahuan sebagai 
cara mewujudkan 
nilai-nilai sosial yang 
ada 

� Manusia sebagai 
warga negara yang 
mencapai keutuhan 
diri dalam statusnya 
sebagai anggota 
tatanan sosial yang 
mapan 

� Penyesuaian diri 
secara nalar; 
bersandar pada 
jawaban-jawaban 
terbaik dari masa 
silam sebagai 
tuntunan yang paling 
dipercaya bagi 
tindakan di masa kini. 

� Pendidikan sebagai 
sosialisasi individu 
terhadap sistem 
kemapanan 
 

� Berpusat pada tradisi-
tradisi dan lembaga-
lembaga sosial yang 

� Pengetahuan adalah alat 
yang diperlukan untuk 
memecahkan masalah 
praktis. 
 
 
 

� Individu adalah pribadi 
yang unik, yang 
menemukan kepuasan 
terbesar dalam 
mengungkapkan dirinya 
menanggapi berbagai 
kondisi yang berubah 

� Pemikiran efektif 
(kecerdasan praktis); 
kemampuan untuk 
menyesuaikan berbagai 
problma personal secara 
efektif. 
 
 
 

� Pendidikan adalah 
pengembangan 
keefektifan personal. 
 
 

� Berpusat pada tatacara 
pemecahan masalah 
secara perorangan 

� Pengetahuan adalah 
keluaran-sampingan dair 
kehidupan sehari-hari 

 
 
 
 

� Kepribadian individu adalah 
nilai yang lebih tinggi 
daripada tuntutan-tuntutan 
masyarakat tertentu 

 
 
 

� Pilihan bebas dan penentuan 
nasib sendiri adalah 
latarbelakang sosial yang 
waras dan berkemanusiaan. 

 
 
 
 
 

� Pendidikan adalah fungsi 
alamiah dari kehidupan 
sehari-hari, dalam lingkungan 
soaial yang rasional dan 
produktif. 

� Berpusat pada 
pengembangan sebuah 
‘masyarakat pendidikan’ 
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Ciri-ciri 
umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciri-ciri 
umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciri-ciri 
umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ada; menekankan 
situasi-situasi 
sekarang yang dilihat 
dari kacamata 
kesejarahan yang 
agak sempit; 
konvensionalisme. 

 
 
 

 
� Kestabilan budaya 

melampaui kebutuhan 
akan perubahan; 
hanya menerima 
perubahan-perubahan 
yang pada dasarnya 
selaras dengan tatanan 
sosial yang sudah 
mapan. 
 
 
 
 
 

� Berdasarkan sebuah 
sistem budaya 
tertutup 
(etnosentrisme); 
menekankan tradisi-
tradisi sosial 
dominan; menerima 
perubahan secara 
bertahap di dalam 
situasi sosial yang 
secara umum 
mantap/stabil. 

� Berdasarkan kepada 
keyakinan-keyakinan 
yang telah teruji oleh 
waktu, dan keyakinan 
yang menetapkan 
gagasan-gagasan serta 
praktik-praktik lebih 
bisa diandalkan 
ketimbang keyakinan 
yang hanya murni 
teoritis. 

� Beranggapan bahwa 
kewenangan 
intelektual tertinggi 
adalah budaya 
dominan beserta 
sistem keyakinan dan 
perilakunya yang 
mapan 

 
� Asimilasionisme 

sosial; lembaga-
lembaga dan proses-
proses sosial yang 
dominan musti 
didahulukan 
ketimbang segala 
tradisi keagamaan, 
filosofis, atau etnis 
tertentu. 

 

maupun berkelompok; 
menekankan situasi dan 
masa depan yang dekat 
sehubungan dengan 
berbagai kebutuhandan 
persoalan individu 
sekarang. 

 
 
 
 

� Perubahan berbudaya 
secara tidak langsung, 
dengan cara 
mengembangkan 
kemampuan tiap orang 
untuk berperilaku praktis 
secara efektif dalam 
mengejar berbagai tujuan 
pribadinya sendiri; 
menekankan berbagai 
perubahan berkelanjutan 
yang berskala kecil, di 
dalam situasi yang 
umumnya mantap/stabil. 

� Berdasar sistem 
penyelidikan 
eksperimental yang 
terbuka (pembuktian 
pengetahuan secara 
ilmiah-rasional) dan/atau 
pra-anggapan-pra-
anggapan yang sejalan 
dengan sistem 
penyelidikan semacam 
itu. 
 

� Berdiri di atas landasan 
tata cara-tata cara 
pembuktian yang ilmiah-
rasional 

 
 
 
 
 
 
 

� Beranggapan bahwa 
wewenang intelektual 
tertinggi ada pada 
pengetahuan yang didapat 
dari pembuktian 
eksperimental, dan/atau 
dari tata cara-tata cara 
pembuatan keputusan 
secara demokratis 

� Pluralisme sosial dan 
kejiwaan; tiap individu 
mesti bebas untuk 
mengejar kepentingan-
kepentingannya sendiri 
dan menghadapi 
persoalan-persoalannya 
sendiri sebagaimana 
semua itu muncul dalam 
keadaan-keadaan yang 
berubah-ubah 

yang melenyapkan atau 
menekan hingga sekecil 
mungkin sekolah-sekolah 
formal dan kekangan-
kekangan kelembagaan lain 
semacam itu atas perilaku 
personal; menekankan masa 
depan paska-sejarah di mana 
orang berfungsi sebagai 
makhluk bermoral yang 
mengatur diri sendiri. 

� Perubahan-perubahan secara 
kontinyu (terus-menerus) dan 
pembaharuan diri di dalam 
masyarakat yang terus-
menerus lahir, menekankan 
kebutuhan untuk 
meminimalkan dan/atau 
melenyapkan batasan-batasan 
terlembaga yang dikenakan 
pada perilaku personal (de-
institusionalisasi) 

 
 
 

� Berdasar pada sistem 
penyelidikan eksperimental 
(pembuktian pengetahuan 
secara ilmiah-rasional) 
dan/atau pra-anggapan-pra-
anggapan yang sesuai dengan 
sistem penyelidikan semacam 
itu. 
 
 
 
 

� Berdiri di atas landasan 
berbagai pra-anggapan 
anarkistis atau semua 
narkistis tentang kemampuan 
penyempurnaan moral 
manusia dalam kondisi-
kondisi sosial yang puncak 
 
 
 
 

� Beranggapan bahwa 
kewenangan intelektual ada 
pada mereka yang secara 
tepat mendiagnosis konflik 
dasar yang ada antara 
tuntutan-tuntutan individual 
dengan tuntutan-tuntutan 
negara 
 

� Pluralisme psikologis 
(ditetapkan dalam kerangka 
pengukuran sebuah budaya 
yang murni informal, tanpa 
kekangan politis dan 
ekonomis yang dipaksakan) 

Anak � Anak memerlukan � Anak pada umumnya � Anak cenderung untuk 
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sebagai 
pelajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anak 
sebagai 
pelajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tuntunan yang tegas 
dan pelajaran yang 
baik sebelum ia bisa 
menjadi seorang 
warga negara yang 
bertanggung jawab 
yang telah 
dibelajarkan secara 
efektif 

� Kesamaan-kesamaan 
individual lebih 
penting daripada 
perbedaan-
perbedaannya, dan ini 
menetukan program 
pendidikan yang akan 
ditetapkan 

� Individu adalah 
fungsi-bagian dari 
sistem sosial 
dominan; 
individualisme adalah 
peran serta dalam jati 
diri bersama yang 
lebih tinggi 
kedudukannya 
ketimbang jati diri 
individual, dalam 
masyarakat yang 
mapan.  

� ketidaksetaraan 
alamiah antar 
perorangan tercermin 
dalam pembagian 
barang dan kekuasaan 
dalam masyarakat 
yang tidak setara; 
adalah sebuah 
kewajiban moral 
untuk memberikan 
kesetaraan 
kesempatan bagi 
semua orang dalam 
konteks pembagian 
barang dan kekuasaan 
yang ada sekarang 
(yang pada intinya 
tidak merata); setiap 
orang mesti diijinkan 
memperoleh akses 
kesempatan sosial 
sebagaimana 
distrukturkan 
sekarang berdasarkan 
persaingan antar-
individu dan antar-
kelompok yang sudah 
berlangsung 
sebelumnya yang 
melandasi struktur 
sosial yang mapan 

cenderung untuk menjadi 
baik (yakni ingin 
bertindak secara efektif 
dan tercerahkan) 
berdarkan konsekuensi-
konsekuensi alamiah dari 
perilakunya sendiri 
 
 

� Perbedaan-perbedaan 
antar individu lebih 
penting ketimbang 
persamaan-persamaannya, 
dan menentukan 
penetapan program-
program pendidikan 
 

� Individu adalah unit 
psikologis yang relatif 
otonom, yang bergerak 
dalam menaggapi 
kondisi-kondisi personal 
dan sosial yang selalu 
berubah; individualisme 
psikologis. 
 
 
 
 
 

� Ketidaksetaraan moral 
antar-perorangan 
sehubungan dengan nilai 
intrinsik mereka sebagai 
perorangan, dan percaya 
pada kesetaraan 
fundamental antar-
perorangan jika 
persoalannya sampai 
kepada penerapan 
kecerdasan praktis demi 
memecahkan masalah 
praktis yang sifatnya 
personal maupun sosial, 
dipadukan dengan 
ketidaksetaraan yang 
sangat nyata, namun 
secara politis maupun 
moral tidaklah relevan, 
dalam hubungannya 
dengan kemampuan-
kemampuan alamiah 
masing-masing orang 

 

menjadi baik (yakni 
menginginkan tindakan yang 
efektif dan tercerahkan) jika 
diasuh dalam masyarakat 
(yang rasional dan 
berkemanusiaan) 

 
 
 
� Perbedaan-perbedaan 

individual bangkit melawan 
kebijaksanaan membakukan 
dan memberlakukan 
pengalaman-pengalaman 
pendidikan yang sama atau 
serupa bagi semua orang 

 
� Individu (jika dipahami secra 

utuh) adalah ungkapan 
tertinggi dari nalar personal 
yang otonom, yang secara 
bebas bekerjasama dengan 
individu-individu lain dalam 
budaya yang sepenuhnya 
terbuka, tanpa 
kekangan/kendali 
kelembagaan politis dan 
ekonomis yang konvensional; 
‘individualisme romantik’  
 

� Ketidaksamaan antar 
perorangan sehubungan 
dengan kemampuan-
kemampuan mereka yang 
berlain-lainan, yang secara 
moral maupun politis 
tidaklah relevan, dipadukan 
dengan kesetaraan moral 
(nilai intrinsik yang setara) 
dari orang sebagai seseorang, 
semua orang pada dasarnya 
unik sehubungan dengan 
hakikat dan derajat 
kemapuan alamiahnya 
masing-masing; namun bisa 
dikatakan bahwa seluruhnya 
mampu berperilaku secara 
cerdas dan bermoral 
berkaitan dengan problema-
problema personal dan sosial 
yang nyata; struktur politik 
yang ada berfungsi sebagai 
pencipta ketergantungan dan 
kepasifan sebagian besar dari 
rakyat; melahirkan kesan 
bahwa rakyat secara moral 
tidak setara, atau bahwa 
orang kebanyakan tidak 
mampu berperan serta secara 
efektif dalam masyarakat 
yang diorganisasikan 
mengikuti alur kesetaraan 
moral dan politis 

Administrasi 
dan 
pengendalian 
 
 
 

� Kewenangan 
pendidikan 
ditanamkan pada para 
pendidik profesional 
yang matang dan 
bertanggungjawab, 

� Kewenangan diberikan 
kapada para pendidik 
yang memiliki 
keterampilan tinggi, yang 
memiliki komitmen 
terhadap proses 

� Kewenangan pendidikan 
dikembalikan kepada rakyat 
dengan cara mengizinkan 
setiap orang untuk 
mengendalikan hakikat dan 
pelaksanaan perkembangan 
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Administrasi 
dan 
pengendalian 

yang sangat 
menghormati proses 
yang sudah ditentukan 
waktunya sendiri-
sendiri, dan yang 
cukup tegas untuk 
menghindari 
perubahan-perubahan 
mendasar jika 
menanggapi tuntutan 
rakyat. 

� Kewenangan guru 
berdasar pada peran 
dan status sosialnya 
yang merupakan 
prestasinya sendiri 

� Hak-hak guru 
dibawahkan dan 
ditentukan oleh tolok 
ukur keyakinan dan 
perilaku sosial yang 
dominan; hak-hak 
tersebut bersifat 
relatif terhadap 
tanggungjawab guru 
yang selaras dengan 
sistem sosial 
konvensional 

penyelidikan kritis dan 
mampu melakukan 
perubahan-perubahan 
yang diperlukan dengan 
adanya infromasi baru 
yang relevan 
 
 
 
 
 

� Wewenang guru 
didasarkan pada 
keterampilannya dalam 
mendidik siswa 
 

� Hak-hak guru ditentukan 
tergantung pada situasi, 
lewat penerapan 
kecerdasan praktis 
sehubungan dengan 
pemecahan masalah-
masalah sosial yang 
penting; kompromi yang 
cerdas- hak-hak guru 
sifatnya relatif terhadap 
tanggungjawab guru 
untuk menerapkan 
kecerdasan kritis yang 
terbuka dan objektif 
berkaitan dengan 
problema-problema sosial 
yang muncul  

dirinya sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Tidak ada kewenangan 
khusus yang diberikan pada 
guru sebagai guru. 
 
 

� Hak-hak guru pada intinya 
sama dengan hak-hak siswa; 
yakni hak asasi manusia 
untuk melaksanakan kegiatan 
rasional tanpa dipaksa, dalam 
hubungan timbal balik yang 
alami antar-perorangan 
dalam kehidupan bersama di 
dalam sistem sosial yang 
bebas dan terbuka, hak-hak 
guru sifatnya relatif terhadap 
tanggungjawab guru untuk 
undur diri dari kewenangan 
tradisional serta untuk 
menumbuhkembangkan 
kecerdasan otonom setiap 
siswa. 

Sifat-sifat 
kurikulum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sifat-sifat 
kurikulum 

� Menekankan 
pembelajaran 
(sosialisasi) politik 

� Berpusat pada 
pengkondisian 
budaya; penguasaan 
nilai-nilai budaya 
konvensional 

� Menekankan 
keterampilan-
keterampilan dasar, 
dan latihan watak 

� Mata pelajaran 
ditentukan lebih dulu 

 
 
 

� Menekankan yang 
akademik melebihi 
yang praktis dan yang 
intelektual 

� Menekankan keefektifan 
personal 
 

� Berpusat pada pemecahan 
masalah praktis 
 
 
 

� Menekankan tata cara-tata 
cara pemecahan masalah-
masalah praktis 
 

� Penekanan yang kurang 
lebih setara diberikan 
kepada preskripsi 
(pelajaran wajib) dan 
pilihan 

� Menekankan yang 
intelektual dan yang 
praktis, melebihi yang 
akademik  

 

� Menekankan pilihan personal 
yang bebas 
 

� Berpusat pada kegiatan 
belajar yang ditentukan 
sendiri 
 
 

� Menekankan izin bagi tiap 
individu untuk mentukan 
pusat perhatiannya sendiri 
dalam belajar  

� Kegiatan belajar hampir 
secara total ditentukan 
sendiri 
 
 

� Menekankan apa yang 
relevan secara personal 
dengan 
mengesampingkan/mengorba
nkan pembedaan tradisional 
antara yang akademik, yang 
intelektual, dan yang praktis 

Pelajaran � Menekankan 
pelatihan dasar dalam 
keterampilan-
keterampilan pokok 
(tiga R: membaca, 
menulis, berhitung), 
ikhtisar ilmu-ilmu 
dasar, pendidikan 
fisik dan kesehatan, 
serta pendekatan yang 
relatif bersifat 
akademik terhadap 

� Menekankan penjelajahan 
terbuka dan kritis ke 
dalam problema-problema 
dan isu-isu masa kini 
yang menurut para siswa 
sendiri penting artinya; 
penekanan utama terletak 
pada pendekatan-
pendekatan pemecahan 
maslah yang berdasarkan 
kegiatan dan antar disiplin 
keilmuan secara 

� Menganggap bahwa setiap 
orang musti bebas untuk 
menentukan sifat-sifat 
maupun isi apa 
yangdipelajaraninya sendiri     
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ilmu-ilmu 
pengetahuan sosial 
yang lebih tradisional 
(sejarah, kelembagaan 
politik, dan 
seterusnya) 

berkelompok, melibatkan 
pelatihan dalam wilayah 
belajar tiga R, logika 
praktis, metode ilmiah, 
ilmu-ilmu sosial dan 
perilaku, sejarah dan 
sebagian besar ilmu alam 
dan kemanusiaan. 

Metode 
pengajaran 
dan 
penilaian 
hasil belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode 
pengajaran 
dan 
penilaian 
hasil belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Condong ke arah 
kompromi praktis 
antara tatacara-
tatacara di ruang kelas 
yang tradisional 
dengan yang 
progresif; umumnya 
bersedia untuk 
menggunakan metode 
apapun yang paling 
efektif untuk 
melancarkan belajar, 
tetapi cenderung ke 
arah penyesuaian 
tatacara-tatacara yang 
lama dengan metoda-
metoda baru, dan 
bukannya 
meninggalkan yang 
lama itu secara radikal 

� Cenderung menyukai 
disiplin belajar dan 
hapalan sebagai cara 
pembetukan 
kebiasaan yang baik 
untuk siswa-siswi di 
kelas dasar, tapi 
mengembangkannya 
ke arah pendekatan-
pendekatan yang lebih 
intelektual sifatnya 
untuk siswa-siswi 
yang duduk di kelas 
yang lebih tinggi 
 
 

� Memilih kegiatan 
belajar yang 
ditentukan dan 
diarahkan oleh guru, 
tapi membela peran 
serta siswa dalam 
perencanaan 
pendidikan dalam 
aspek-aspek yang 
kurang penting. 

� Menganggap guru 
sebagai pakar 
pembagi pengetahuan 
dan keterampilan 
tertentu 

 
� Cenderung menyukai 

tes/ujian yang dipakai 
untuk mengukur 
keterampilan-
keterampilan dan 
informasi yang 
dimiliki siswa 
ketimbang tes/ujian 
yang menekankan 

� Cenderung untuk 
bersandar terutama pada 
tatacara-tatacara 
penyelesaian masalah 
secara perorangan 
maupun berkelompok 
yang diterapkan untuk 
memecahkan berbagai 
problema yang dikenali 
berdasarkan minat dan 
kepentingansiswa sendiri; 
cenderung menekankan 
tatacara-tatacara di kelas 
yang lebih terbuka dan 
eksperimental 
 
 
 
 
 

� Cenderung untuk 
menganggap kegiatan 
belajar sebagai keluaran-
sampingan dari kegiatan 
yang bermakna, dan 
cenderung untuk 
mengurangi nilai hapalan 
dan disiplin kecuali bila 
diperlukan demi 
menguasai suatu 
keterampilan yang pada 
puncaknya akan 
diperlukan supaya dapat 
menangani persoalan-
persoalan personal secara 
efektif 

� Memilih kegiatan belajar 
siswa yang cukup tinggi 
derajat penentuannya dan 
pengarahannya oleh siswa 
sendiri, dan perencanaan 
pendidikan dibuat 
bersama-sama oleh guru 
dan siswa 
 
 

� Menganggap guru sebagai 
organisator dan 
pendorong kegiatan-
kegiatan serta 
pengalaman-pengalaman 
belajar 

� Cenderung menyukai 
tes/ujian yang berdasarjan 
peragaan situasi-situasi 
kehidupan nyata di dalam 
kelas; cenderung 
memperkecil persaingan 
antarpribadi dan peringkat 
tradisional 

 

� Beranggapan bahwa tiap 
siswa harus memutuskan 
sendiri metoda-metoda 
pengajaran macam apa yang 
dianggapnya paling cocok 
dengan tujuan-tujuan dan 
proyek-proyek 
pendidikannya sendiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Cenderung untuk 
membiarkan persoalan yang 
ada kaitanya dengan nilai 
hapalan, disiplin, dan 
sebagainya untuk ditangani 
oleh individu yang belajar itu 
sendiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Memilih melenyapkan atau 
menekan sampai sekecil-
kecilnya (meminimalkan 
secara radikal) peran-peran 
guru dan siwa secara 
tradisional 

 
 
 
 

� Menganggap guru sebagai 
sebuah aspek dalam proses 
pendidikan, yang bisa 
‘dibuang’ atau dihapus 

 
 

� Cenderung menyukai 
penilaian hasil belajar dan 
ujian oleh diri sendiri, 
persaingan ‘dengan diri 
sendiri’ dan belajar secara 
bersama 
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Metode 
pengajaran 
dan 
penilaian 
hasil belajar 

kemampuan-
kemampuan analitis 
serta spekulasi 
abstrak; cenderung 
menekankan 
persaingan antar 
perseorangan dan 
pemberian peringkat 
prestasi belajar 
tradisional 

� Menekankan yang 
kognitif tetapi juga 
menekankan yang 
afektif dan yang 
antarpersonal (sebagai 
penekanan utama 
yang kedua). 
Menekankan 
identifikasi dan 
imitasi/peniruan 

� Menekankan 
pelestarian prinsip-
prinsip dan praktik-
praktik pendidikan 
konvensional 

� Cenderung untuk 
memilik pelaksanaan 
bimbingan dan 
penyuluhan serta 
terapi kejiwaan 
personal secara 
terbatas; hanya untuk 
dilaksanakan terhadap 
siswa-siswi yang 
memiliki personal-
personal emosional 
yang ekstrem/parah, 
yang mempengaruhi 
kemampuan mereka 
untuk belajar dalam 
situasi persekolahan 
yang normal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Menganggap guru sebagai 
organisator dan 
pendorong kegiatan-
kegiatan serta 
pengalaman-pengalaman 
belajar  

 
 
 
 
� Menekankan penyesuaian 

prinsip-prinsip dan 
praktik-praktik 
pendidikan yang ada 
sekarang 

� Cenderung untuk 
memandang 
bimbingan/penyuluhan 
personal dan terapi 
kejiwaan sebagai sebuah 
aspek pokok persekolahan 
yang normal, yang 
menjamin kondisi-kondisi 
emosional yang 
diperlukan untuk belajar 
secara efektif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Memandang pembedaan 
tradisional antara yang 
kognitif, yang afektif, dan 
yang antarpribadi sebagai 
cara-cara yang dibuat dan 
tidak produktif untuk 
memandang proses belajar 
yang sebetulnya bersifat utuh 
serta organis 
 

� Menekankan perlunya 
menghapus kebanyakan 
lembaga sosial dan 
pendidikan  
 

� Cenderung untuk 
memandang 
bimbingan/penyuluhan 
pendidikan dan terapi 
kejiwaan yang dilaksanakan 
lewat sekolah sebagai bagian 
dari sistem pengekangan 
sosial yang dalam 
kenyataannya sebenarnya 
malah menyebabkan 
timbulnya berbagai problema 
kejiwaan yang pura-puranya 
akan disembuhkan oleh 
lembaga tersebut. 

Kendali di 
metode 
pengajaran 
dan 
penilaian 
hasil belajar 
ruang kelas 

� Mengharapkan agar 
siswa-siswi menjadi 
warga negara yang 
baik dalam ranah 
sudut-pandang budaya 
dominan mengenai 
warga negara yang 
baik dan perilaku yang 
layak 
 
 

� Umumnya bersikap 
‘non-permisif’ dalam 
tatacara-tatacara 
pengendalian 
ketertiban di ruang 
kelas; menampilkan 
kewenangan yang 
disisipi penalaran 

 
� Menganggap bahwa 

pendidikan moral 
(pelatihan watak) 
sebagai salah satu 
aspek persekolahan 
yang penting artinya  

� Beranggapan bahwa 
siswa bisa dimintai 
pertanggungjawaban atas 
tindakan mereka sendiri 
dalam arti seketika, tetapi 
mengakui bahwa 
pertanggungjawaban 
siswa pada puncaknya tak 
bisa diarahkan dalam 
ranah konsep tradisional 
tentang ‘kehendak bebas’ 

� Umumnya demokratis 
dan obyektif dalam 
menentukan tolok-ukur 
tingkah laku; meminta 
saran dan persetujuan 
siswa dalam menetapkan 
aturan-aturan tentang 
perilaku yang layak di 
ruang kelas 

� Menganggap bahwa 
tindakan-tindakan yang 
paling bermoral pada 
puncaknya adalah 
tindakan-tindakan yang 
paling cerdas 

� Beranggapan bahwa anak 
harus secara mendasar 
bersifat menentukan nasibnya 
sendiri 
 
 
 
 
 
 
 

� Umumnya hanya mendukung 
aturan-aturan tingkah laku 
yang tergantung pada situasi, 
yang diputuskan secara 
bersama-sama oleh seluruh 
peserta dalam situasi belajar 
tertentu yang ada 

 
 

� Mengannggap bahwa 
tindakan moral tak pelak lagi 
merupakan keluaran 
sampingan dari kehidupan 
bermoral dalam sebuah 
masyarakat yang bermoral 
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Teori tentang paradigma pendidikan ini digunakan untuk mengurai dan 
mengetahui paradigma pendidikan yang dimiliki oleh para pengasuh PPMWI 
Kebarongan. Dengan demikian, akan diketahui penyebab atau latarbelakang 
munculnya pergeseran pemikiran pendidikan Islam para pengasuh antar 
generasi (tahun 1950-2012), yang pada akhirnya menimbulkan pemikiran 
dalam pendidikan Islam yang mereka yakini sebagai satu kebenaran 

2. Teori belajar Konstruktivisme (Jean Piaget) 
Konstrutivisme ialah satu filosofi pembelajaran yang didasarkan pada premis 
bahwa bangunan dan konstruksi pemahaman serta pengetahuan kita tentang 
lingkungan tempat di mana kita tinggal lahir berdasarkan refleksi atas 
pengalaman yang terjadi. Setiap kita akan menciptakan model mental dan 
hukum sendiri yang digunakan untuk menerjemahkan dan menafsirkan 
pengalaman. Oleh karena itu, belajar merupakan sebuah proses pengaturan 
wujud mental seseorang dalam rangka mengakomodasi berbagai pengalaman 
baru.56 Para ahli yang berkecimpung dalam kelompok ini adalah: Bruner, 
Ulrick, Neiser, Goodman, Kant, Kuhn, Dewey dan Habermas, serta Piaget. 

Piaget terkenal sebagai konstruktivis pertama yang menyatakan dengan 
tegas bahwa asimilasi dan akomodasi merupakan cara membangun dan 
membangkitkan pengetahuan dalam intelektual (pikiran) anak.57 Asimilasi 
adalah sebuah penyerapan informasi dan data baru dalam pikiran. Sedangkan 
akomodasi merupakan penyusunan kembali struktur intelektual/pikiran 
dikarenakan munculnya informasi baru yang menjadikan informasi tersebut 
memiliki tempat. Maksud tentang akomodasi lainnya ialah proses mental yang 
mencakup pembuatan skema baru yang sesuai dengan stimulan yang baru atau 
dengan bahasa lain memodifikasi skema yang telah ada sehingga sesuai dengan 
rangsangan.58 

Landasan pemikiran konstruktivisme adalah pengetahuan merupakan hasil 
bentukan (konstruksi) aktif seseorang itu sendiri, bukan sesuatu yang given 
(tinggal menerima saja) dari alam sebab hasil kontak seseorang dengan alam. 
Pengetahuan senantiasa merupakan akibat dari sebuah konstruksi kognitif 
realitas melalui kegiatan seseorang. Ia membentuk sebuah skema, konsep, 
struktur dan kategori pengetahuan yang dibutuhkan untuk pengetahuan. Ia 
bukan merupakan gambaran dari realitas dunia yang ada, bukan pula sebuah 
tiruan dari realitas.59 

Teori ini memaknai belajar sebagai sebuah proses aktivitas konstruksi 
(pembentukan) pengetahuan yang dilakukan oleh si orang yang belajar itu 
sendiri. Pengetahuan itu ada di dalam diri (inside) setiap orang yang sedang 
proses mengetahui. Pengetahuan tidak bisa dipindahkan dengan mudah dari 
otak seseorang (guru) kepada orang lain (siswa/peserta didik), sebagaimana 
mudahnya memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya yang 
bisa dilakukan hanya dengan menyalin atau mengopi lewat flash disc atau yang 
lainnya. 

                                                 
56 Suyono & Hariyanto, Belajar dan Pembelajarannya (Teori dan Konsep Dasar) (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 105. 
57Lihat https://ula3.wordpress.com/2012/10/04/tacit-explicit-proses-transfer-pengetahuan-dan-

contohnya/, diakses, 7 Desember 2018. 
58 Ibid. 
59 Ibid., 105-106. 
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Beberapa ciri belajar yang berbasis konstruktivistik adalah sebagaimana 
yang disampaikan oleh Driver serta Oldman dalam Siregar sebagai berikut:60  
a. Orientasi, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk dapat 

mengembangkan motivasi dirinya ketika mempelajari suatu topik dengan 
memberikan kesempatan untuk dapat melakukan observasi. 

b. Elisitasi, yaitu peserta didik mengutarakan idenya dengan cara menulis, 
membuat poster, berdiskusi dan lain sebagainya. 

c. Restrukturisasi ide, adalah klasifikasi ide dengan pihak lain, mengevaluasi 
ide baru, dan membangun ide baru. 

d. Pemakaian ide baru dalam bermacam situasi, yaitu pengetahuan atau ide 
yang telah terbentuk dapat diterapkan pada berbagai situasi. 

e. Review, maksudnya dalam menerapkan pengetahuan, ide yang ada 
membutuhkan revisi dengan menambah atau mengubah. 

Belajar merupakan sebuah aktifitas dalam rangka membentuk 
pengetahuan. Pembentukan ini mesti dilaksanakan oleh siswa sendiri. Siswa 
harus aktif dalam melaksanakan kegiatan, menyusun konsep, aktif berfikir, dan 
memberi arti tentang berbagai masalah yang sedang dipelajari. Namun 
demikian, di samping keaktifan individu peserta didik sendiri yang memang 
harus terbangun, pada dasarnya yang sangat menentukan terrealisasikannya 
gejala belajar ialah niat belajar siswa itu sendiri, sementara guru hanya sebagai 
fasilitaror dan mediator supaya proses aktifitas pembentukan pengetahuan oleh 
siswa dapat berjalan lancar.61 

Aktivitas konstruksi pengetahuan seseorang dapat terjadi melalui apa yang 
disebut dengan proses ‘konversi pengetahuan’. Proses ini merupakan proses 
konstruksi pengetahuan organisasional yang terlaksana melalui konversi yang 
digabungkan (kombinasikan) dari setiap kedua dimensi eksplisit dan tacit. Hal 
ini dimaksudkan untuk mempromosikan pembelajaran dalam kelompok serta 
penyebaran pengetahuan bagi seluruh level organisasional. Maksudnya adalah 
organisasi menciptakan dan membentuk pengetahuan melalui interaksi antara 
pengetahuan eksplisit (hal yang mudah dikomunikasikan dan dibagi bersifat 
formal dan sistematis, pengetahuannya sudah terdokumentasikan dalam bentuk 
tulisan atau dokumentasi) dan tacit (pengetahuan yang didapat oleh perorangan 
melalui melihat, merasakan dan melakukan yang pengembangannya melalui 
pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan 
(pengetahuan yang terdapat di dalam otak/pikiran seseorang dan belum 
dituangkan dalam bentuk tulisan).62 

Konversi pengetahuan berjalan melalui 4 tahap; sosialisasi (tacit to tacit; 
belajar dengan berbagi pengalaman yang menghasilkan pengetahuan tacit); 

                                                 
60 Eveline Siregar & Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011), 38. 
61 Ibid., 41. 
62Lihat https://ula3.wordpress.com/2012/10/04/tacit-explicit-proses-transfer-pengetahuan-dan-

contohnya/, diakses, 7 Desember 2018. Dalam pemikiran Berger dan Luckman, memahami dunia 
kehidupan (life world) selalu dalam proses dialektik antara the self (individu) dan dunia sosio kultural. 
Proses dialektik itu mencakup tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan 
dunia sosio-kultural sebagai produk manusia), objektivasi (interaksi dengan dunia intersubjektif yang 
dilembagakan atau mengalami institusionalisasi), dan internalisasi (individu mengidentifikasi dengan 
lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya). Berger dan 
Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1990). 
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eksternalisasi (proses pengungkapan pengetahuan tacit menjadi pengetahuan 
eksplisit), setelah itu pengetahuan mengkristal dan menjadi dasar bagi 
pengetahuan baru); kombinasi (mengubah pengetahuan eksplisit menjadi lebih 
komplek dan sistematis); internalisasi (proses mewujudkan pengetahuan 
eksplisit menjadi tacit oleh tiap-tiap individu).63 

Keempat proses tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
Sebuah perguruan tinggi di tahun akademik baru menerima mahasiswa 

baru untuk belajar di perguruan tinggi tersebut. Kemudian dari pihak kampus 
mengadakan kegiatan orientasi mahasiswa sebagai persiapan masuk mengikuti 
seluruh kegiatan perkuliahan. Segala informasi yang terkait dengan kampus 
didokumentasikan dalam buku Panduan Akdemik. Dalam kasus ini terjadilah 
proses ‘internalisasi’, yaitu buku Panduan Akademik dalam kegiatan orientasi 
tersebut dipelajari dan diserap oleh calon mahasiswa baru. Buku Panduan 
Akademik berarti pengetahuan eksplisit dan diserap oleh pengalaman di otak 
calon mahasiswa baru, pengalaman tersebut disimpan dalam otak, pengalaman 
ini adalah pengetahuan tacit. Jadi proses internalisasi terjadi ketika pengetahuan 
eksplisit bertemu dengan pengetahuan tacit. 

Setelah masuk menjadi mahasiswa baru, maka terjadi komunikasi antara 
mahasiswa baru dengan mahasiswa lama. Dalam proses perkuliahan di kampus, 
terjadilah tukar menukar pengalaman antar mahasiswa baru dengan mahasiswa 
yang lama. Pengalaman mahasiswa baru berarti pengetahuan tacit, dan 
pengalaman mahasiswa lama berarti pengetahuan tacit, sehingga terjadilah apa 
yang disebut dengan proses ‘sosialisasi’. 

Setiap akhir semester, pihak akademik mengadakan audiensi dengan 
seluruh mahasiswa untuk membahas progress report perkuliahan mahasiswa, 
serta untuk meningkatkan kualitas perkuliahan. Dalam proses pembahasan 
berbagai permasalahan akademik tersebut terjadi tukar menukar informasi 
antara kedua pihak, maka terjjadilah proses sosialisasi. Selesai kegiatan 
tercatatlah suatu hasil dari audiensi tersebut yang berbentuk dokumen yang 
selanjutnya dijadikan arsip. Informasi dari para mahasiswa dan pihak akademik 
adalah pengetahuan tacit, sedangkan dokumen hasil audiensi adalah 
pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tacit bertemu dengan pengetahuan eksplisit 
maka terjadilah proses ‘ekstrenalisasi’. 

Pada akhir tahun, dokumen yang sudah dihasilkan dikumpulkan dengan 
dokumen lainnya untuk menjadi satu dokumen lengkap. Dokumen akhir 
semester dan lain-lainnya adalah pengetahuan eksplisit. Dokumen akhir satu 
buku dokumen lengkap adalah pengetahuan eksplisit. Pertemuan antara kedua 
pengetahuan eksplisit tersebut terjadilah proses ‘kombinasi’. 64 

 
Tabel I.2 

Konversi Pengetahuan 
 

tacit to Tacit = Sosialisasi 
explicit to Tacit = Internalisasi 

                                                 
63 Ibid. 
64 Dicki Agus Nugroho, ‘Tacit, Explicit, Proses Transfer Pengetahuan, dan Contohnya’ dalam 

https://ula3.wordpress.com/2012/10/04/tacit-explicit-proses-transfer-pengetahuan-dan-contohnya/, 
diakses 7 Desember 2018.   
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tacit to Explicit = Eksternalisasi 
explicit to Explicit = Kombinasi 

 
 

Diagram I.1 
Teori Belajar Konstruktivisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Teori belajar konstruktivisme ini digunakan untuk melihat dan mengetahui 

proses pembelajaran yang berlangsung di PPMWI Kebarongan, bagaimana 
proses pembiasaan dan internalisasi pengetahuan/diskursus termasuk nilai-nilai 
agama di PPMWI. Namun, teori ini tidak sampai menguak pada siapakah yang 
menciptakan nilai-nilai, tradisi ataupun pengetahuan yang ada di pesantren. 
Oleh karena itu, diperlukan teori genealogi kekuasaan. 

3. Teori genealogi kekuasaan Michel Foucault  
Teori genealogi Foucault dimaknai sebagai: a) proses menganalisa dan 
menyingkap relasi-relasi sejarah antara kebenaran, pengetahuan dan kekuasaan, 
b) pengetahuan dan kebenaran diproduksi melalui perjuangan antar institusi-
institusi dan dalam institusi-institusi, bidang-bidang, disiplin-disiplin lalu 
dikatakan sebagai universal dan abadi.65 Adapun objek genealogi adalah 
memfokuskan pada persoalan-persoalan kekuasaan, mekanisme bagaimana 
kekuasaan menunjukkan pada tubuh subjek karena berbagai peristiwa tertulis 
dalam tubuh. Sementara mekanismenya lebih terkait dengan mekanisme-
mekanisme kekuasaan non-diskursif yang mempertajam cara bagaimana orang 
melihat dunia dan bertindak.66 Jadi, genealogi adalah analisis relasi historis 
antara diskursus dan kekuasaan, meskipun kritisisme ditujukan pada proses 
yang ada dalam kontrol diskursus.67 

                                                 
65 Genealogy’s central area of focus is the mutual relations between systems of truth and 

modalities of power, the way in which there is a ‘political regime’ of the production of truth. David 
Couzens Hoy (ed), Foucault A Critical Reader, (New York: Basil Blackwell, 1987), 224. Lihat juga 
dalam Hubert L Dreyfus and Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyon Structuralism and Hermeneutics, 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 104-110. 

66 Haryatmoko, Etika politik dan kekuasaan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), 227.  
67George Ritzer, Teori Sosial Postmodern, terj. Muhammad Taufik, Cet, kedua (Yogyakarta: 

Kreasi Wacana. 2004), 80.  

Konstruktivisme 

Lingkungan/masyarakat 
(pengetahuan, nilai, norma, tindakan, aturan, dll.) 

Siswa/Subyek/agen 
(punya agensi yang bisa merefleksikan 
apa yang didapat dari 
lingkungan/masyarakat) 
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Konsep kekuasaan Foucault ini mempunyai pemaknaan yang berbeda 
dengan konsep-konsep kekuasaan yang ada dalam perspektif politik Marxian 
ataupun Weberian. Bagi Foucault, kekuasaan adalah sebuah istilah yang 
digunakan untuk menyebutkan situasi strategis kompleks di dalam masyarakat. 
Kekuasaan mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang bermacam-macam dan 
beragam serta tersebar, semisal jaringan yang mempunyai ruang lingkup 
strategis. Kekuasaan tidak boleh dilihat secara negatif, melainkan harus 
dipandang secara positif dan produktif. Kekuasaan bukanlah fungsi dominasi 
suatu kelas yang didasarkan atas manipulasi ideologi atau penguasaan ekonomi 
(Marx). Kekuasaan juga tidak dimiliki karena suatu kharisma (Weber).68 

Foucault, dalam genealogi kekuasaannya, memfokuskan perhatian pada 
bagaimana seseorang mengatur (mengurus) dirinya dan orang lain melalui 
produksi kekuasaan.69 Dia menjelaskan bahwa pengetahuan itu dapat 
membangun kekuasaan dengan menempatkan seseorang sebagai subjek, 
kemudian mengatur subjek dengan pengetahuan. Karena bentuk pengetahuan 
tertinggi (ilmu pengetahuan) mempunyai kekuasaan terbesar, maka mereka 
menjadi sasaran kritik paling pedas. Foucault tertarik melihat hubungan 
struktural, khususnya antara pengetahuan dan kekuasaan.70 

Karakteristik utama dari genealogi adalah: empirical; opposed to 
conventional historical methode; critique; praxis, dialectical, interpretatif; 
based on analysis of the present; attempts to combine the analysis of power and 
knowledge and actively look of strategies of power; focuses on surface events 
and avoids the search of the deep meanings; the genealogist attempts to view 
from a distance, to present a broad, general picture.71 Oleh karena itu, 
genealogi bukan mempelajari masa lalu, tetapi lebih fokus pada realitas yang 
terjadi saat ini dan berusaha membongkar diskursus realitas tersebut dengan 
melihat relasi kuasa di baliknya. Semua sumber dan data yang ada pada masa 
lalu atau masa sebelumnya sebagai penguat dan pendukung mengapa realitas 
saat ini terjadi. Genealogi berfokus untuk meneliti sebuah proses dari 
pembentukan wacana (sesuatu) yang dianggap benar di dalam masyarakat. 
Dengan demikian, konsep genealogi ini membawa konsekuensi untuk mengkaji 
proses produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Hal ini disebabkan 
karena setiap kekuasaan disusun dan dimapankan oleh pengetahuan dan wacana 
tertentu. Dengan bahasa lain, kekuasaan itu menghasilkan pengetahuan 

                                                 
68Abdil Mughis Mudhoffir, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik 

dalam Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 18, No. 1, Januari 2013: 75-100.    
69 Kekuasaan menurut Foucault harus dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar 

seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis. Ia bukanlah suatu hubungan kepemilikan 
sebagai properti, perolehan atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat 
dan yang dapat terancam punah. Ia juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan 
represif, koersif, dan menekan daari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan 
bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau 
manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber). Kekuasaan itu positif 
dan produktif bukan negatif. Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other 
Writings, 1972-1977, (New York: Phanteon Books, 1980). 

70Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, 655.  
71 Hubert L. Dreyfus, and Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyon Structuralism and 

Hermeneutics, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982) 
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(knowledge) dan sebaliknya, pengetahuan (knowledge) menghasilkan 
kekuasaan (power-knowledge).72 

Teori ini digunakan untuk mengetahui dan memahami dimensi historis 
pendirian pesantren, perkembangannya serta wacana-wacana yang telah 
menghasilkan bidang-bidang pengetahuan dan pembentukan wacana dari 
berbagai waktu dengan menganalisa dan menyingkap hubungan-hubungan 
sejarah antara kebenaran, pengetahuan dan kekuasaan. 

Teori genealogi ini diaplikasikan untuk melihat relasi kuasa yang berada 
dibalik jaringan intelektual pesantren. Bagaimana terjadinya pergeseran 
pemikiran pendidikan Islam di PPMWI, bagaimana kurikulum pendidikan yang 
ada di PPMWI dibentuk dan diputuskan, serta siapa aktor yang paling 
berpengaruh dalam wacana dominan di PPMWI. Dengan kata lain, historisitas 
intelektual pesantren tidak dilihat dari sisi taken for granted, tetapi dipahami 
sebagai sebuah konstruksi pengetahuan dan kekuasaan sekaligus untuk 
memperoleh kemapanan. Termasuk dalam penelitian ini juga untuk mengetahui 
paradigma yang melandasi pemikiran para tokoh antar generasi terhadap 
pendidikan Islam yang berada di PPMWI, bagaimana tujuan didirikannya 
pesantren, kitab-kitab rujukan yang digunakan, bagaimana sistem 
pembelajaranya dan bagaimana sistem evaluasinya. Dari sinilah akan diketahui 
jenis atau tipologi PPMWI tersebut.  

 
G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field researh)73 dengan 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.74 Penelitian Kualitatif adalah 
sebuah pendekatan dalam menjalankan penelitian yang bertujuan pada 
pengungkapan gejala atau fenomena yang bersifat alami.75 Pendekatan tersebut 
digunakan dalam penelitian ini sebab dianggap sangat relevan untuk 
mendapatkan data yang mendalam dan sebuah data yang memiliki makna. 

                                                 
72 Siti Kholifah & I Wayan Suyadnya, Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagi Pengalaman 

Dari Lapangan, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 303-305. Genealogi kekuasaan Foucault ini berbeda 
dengan pemikiran kekuasaan dalam istilah Gramsci (Hegemoni Kekuasaan). Meskipun pemikiran 
foucault ini juga ada pengaruh dari Gramsci. Hegemoni Gramsci dioperasikan melalui kepemimpinan 
moral dan intelektual yang diorientasikan untuk mendapatkan penerimaan publik. Jika penerimaan 
publik didapatkan maka terjadilah hegemoni. Sementara Foucault menegaskan operasi kekuasaan 
melalui produksi kekuasaan (subjektivikasi). Kekuasaan beroperasi melalui subjek dalam diskursus. 
Bagaimana subjek menginternalisasikan nilai, norma, hukum, dan lainnya serta merealisasikannya 
dalam prakstik sosial. Gramsci berbicara tentang ideologi sebagai kekuasaan yang memperebutkan 
hegemoni. Sementara Foucault tidak berbicara bahkan mengkritik ideologi, karena dianggap sebagai 
narasi besar. Kekuasaan baginya tidak tunggal dan berbentuk faham. Kekuasaan itu ada di mana dan 
merupakan narasi kecil yang bisa ditemukan dalam berbagai relasi (relasi orang tua dan anak, guru dan 
murid, sesama teman, laki-laki dan perempuan, dan lain-lain. Rober Simon, Gagasan-Gagasan Politik 
Gramsci, Kamdani dan Imam Baehaqi (Terj.), Cet. IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 

73 Lihat dalam Hadeli, Metode Penelitian Kependidikan (Jakarta: Ciputat Press, 2006), 11. 
74 Yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 
sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
makna daripada generalisasi. Lihat dalam Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) (Bandung: ALFABETA, 2006), 15. 

75 Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan (Bandung: Angkasa, 1992), 159. 
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Makna ialah data yang sesungguhnya, data yang pasti dan nyata yang 
merupakan sebuah nilai dibalik suatu data yang terlihat (tampak). Data yang 
sebenarnya tentang pergeseran pemikiran pendidikan Islam antar generasi yang 
ada dalam PPMWI. 

2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di PPMWI Kebarongan Kecamatan Kemranjen 
Kabupaten Banyumas.  

3. Subyek dan Obyek Penelitian 
a. Subyek Penelitian 

Dalam penentuan subjek penelitian teknik penelitian yang digunakan ialah 
purposive sampling technique. Subjek di dalam penelitian ini di antaranya: 
Dr. KH. A. Janan Asifuddin. MA. sebagai pembina sekaligus pengasuh, 
kepala MAWI; Drs. H. Aris Baidlowi, kiai dan pengasuh yang ada di 
pesantren; KH. Marwan Marghoni dan KH. Sutarjo, dewan asâtiż, santri dan 
alumni. Sumber data yang lainnya adalah dari dokumen tentang PPMWI. 
Dari komponen-komponen tersebut diharapkan mampu memberikan 
informasi/data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu pergeseran 
pemikiran pendidikan Islam antar generasi yang terdapat di PPMWI 
Kebarongan mulai tahun 1950 M sampai dengan tahun 2012 M. 

b. Obyek Penelitian 
Objek atau fokus penelitian ini adalah pergeseran pemikiran pendidikan 
Islam antar generasi yang ada di PPMWI Kebarongan Kemranjen Banyumas 
dari mulai tahun 1950 M sampai dengan 2012 M 

4. Metode Pengumpulan Data 
Riset ini diarahkan pada pengungkapan dan pendeskripsian tentang pergeseran 
pemikiran pendidikan Islam antar generasi yang ada di PPMWI Kebarongan. 
Hal ini meliputi paradigma pemikiran pendidikan Islam para tokoh, tujuan 
didirikannya pesantren, dinamika kurikulum yang digunakan, proses 
pembelajaran dan evaluasi yang digunakan, latar belakang (backgroud) 
keilmuan para pengasuh dan dewan asâtiż, sejarah serta pengungkapan rantai 
transmisi intelektual yang terdapat di PPMWI Kebarongan, Kecamatan 
Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Dengan purposive sampling technique, 
peneliti mengoleksi data dari para informan.76 Informan yang dimintai 
data/informasi antara lain: Pembina yayasan POMESMAWI, pengurus 
yayasan, para kiai sebagai pengasuh ada di pesantren, dewan asâtiż, santri dan 
alumni, sesepuh desa (generasi tua yang mempunyai pengetahuan tentang 
sejarah PPMWI Kebarongan). 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah 
wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap sejumlah informan kunci 
dengan menggunakan jenis wawancara mendalam tak berstruktur (unstructured 
in-depth interview),77 dokumentasi serta pengamatan terlibat yang moderat 
(moderate participant observation) terhadap berbagai fenomena di lapangan.78 

                                                 
76 Purposive sampling technique adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 
harapkan. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 299-301. 

77 Ibid., 320. 
78 Anas Saidi, Sekilas Tentang Metode-Metode Kualitatif: Sebuah Pengantar dalam Makalah-

Makalah Metodologi Penelitian (Jakarta: LIPI, tt) (hanya untuk kalangan sendiri). Lihat juga dalam 
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Dengan kata lain, dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik 
trianggulasi metode, yaitu teknik pengumpulan data (data collection) yang 
bersifat menggabungkan (check and cross check data) dari berbagai metode 
pengumpulan data terhadap sumber data yang ada.79 Di samping itu, peneliti 
juga menggunakan teknik trianggulasi sumber data, yaitu peneliti melakukan 
wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap sejumlah informan kunci 
dengan menggunakan jenis wawancara mendalam tak berstruktur (unstructured 
in-depth interview).80 

Unstructured in-depth interview adalah wawancara mendalam yang tidak 
terikat, di mana peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara yang berupa 
pedoman-pedoman garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti 
tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara lengkap dan 
sistematis untuk pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar interview lebih 
bersifat luwes dan fleksibel. Data yang ingin didapatkan dari metode ini adalah 
berbagai hal dan permasalahan yang terkait dengan pergeseran pemikiran 
pendidikan Islam di pesantren, yang meliputi sejarah berdirinya pesantren, 
dinamika kurikulum yang ada, pola transmisi keilmuan termasuk proses 
pembelajaran, pembentukan jaringan pesantren, faktor apa saja yang 
mendukung dan menghambat dalam mempertahankan dan mengembangkan 
dan eksistensi Ponpes khususnya keilmuannya. 

Studi dokumen digunakan untuk melihat perkembangan pesantren yang 
menjadi setting penelitian maupun pesantren secara umum. Bagaimana awal 
sejarahnya (origins), perubahannya (changes) dan bagaimana 
perkembangannya (development). Dalam istilah lain, mana tradisi yang tetap 
dipertahankan, mana tradisi baru sebagai tanggapan atas tradisi yang sudah ada, 
serta mana tradisi yang merupakan sintesis dari dua buah tradisi yang kontra 
dan pro tersebut. Peneliti mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan 
penelitian dari dokumen-dokumen dan literatur (surat-surat, catatan-catatan, 
artikel, jurnal, buku dan sebagainya) yang berkaitan dengan pondok pesantren, 
sejarah berdirinya, visi dan misi, fungsi dan tujuan berdirinya serta rantai 
transmisi pengetahuan pesantren terkait (para kiai pendiri pesantren dan 
generasi penerusnya), serta kurikulum yang digunakan di PPMWI Kebarongan. 

Sedangkan pengamatan partisipasi moderat (moderate participant 
observation) digunakan dalam riset ini dengan maksud agar peneliti dapat 
melihat dan terlibat langsung dalam berbagai aktifitas yang ada di pesantren, 
meskipun tidak semuanya. Peneliti berusaha untuk mengetahui orang-orang 
yang diteliti dalam aktivitas kehidupan pesantren mereka, melihat apa yang 
mereka kerjakan, dengan siapa dan kapan, dan dalam kondisi apa serta 
menanyakan tentang tindakan dan sikap mereka khususnya yang berkaitan 
dengan sistem edukasi yang dipilih dan pelaksanaanya, strategi mereka dalam 
mempertahankan eksistensi pesantren di waktu yang akan datang, dan lebih 
spesifik lagi adalah bagaimana bentuk transmisi ilmu pengetahuan yang ada di 
Ponpes. Dengan demikian, peneliti akan dapat mengetahui gambaran kongkret 
tentang proses pembelajaran yang berlangsung di pesantren yang melahirkan 

                                                                                                                                      
Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi III, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996). Dan 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 310-312. 

79 Ibid., 330 
80 Ibid. 
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dinamika intelektual PPMWI Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten 
Banyumas. 

Peneliti menerapkan beberapa langkah dalam proses pengumpulan data, 
baik observasi, wawancara maupun dokumentasi. Hal ini dimaksudkan agar 
proses pengumpulan data terekam secara rapi. Langkah-langkah tersebut, 
seperti: (1) melakukan proses perekaman menggunakan alat elektronik; (2) 
mencatat data pada kartu data secara paraphrase, mencatat dan menangkap 
keseluruhan inti sari data kemudian mencatat pada kartu data dengan 
menggunakan kalimat yang dirangkai oleh peneliti sendiri; (3) menulis data 
dengan quotasi, yakni mencatat data dari sumbernya secara persis dan 
langsung; dan (4) mencatat data dengan sinoptik, yakni menulis data yang 
berasal dari sumber data yang dilakukan dengan membuat summary atau 
ikhtisar. Selain itu, dalam proses pengumpulan data ini, data tersebut 
diorganisir dengan pemberian kode pada setiap subsistem data, sesuai dengan 
klasifikasinya masing-masing. 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengorganisasian dan 
pengolahan data melalui tahap-tahap yang ditawarkan oleh Miles dan 
Huberman.81 Dalam hal ini, paling tidak ada tiga fase kegiatan, yaitu: reduksi 
data (data reduction), penampilan data (data display) dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). 

Dalam reduksi data dilakukan proses seleksi data yang dimaknai sebagai 
proses atau aktifitas pemilihan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstrakan serta transformasi row data (data kasar) yang ada dalam catatan 
tertulis ketika di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, tahapan-
tahapan reduksi selanjutnya juga berlangsung pula (mengkode, membuat 
ringkasan, menelusuri data, membuat memo dan lain sebagainya) yang berjalan 
secara kontinu selama penelitian berjalan. Hal tersebut dimaksudkan supaya 
data dapat diklasifikasikan dengan baik dan benar, baik menyangkut data yang 
terkait dengan pergeseran pemikiran pendidikan Islam, proses pembelajaran 
pesantren, sejarah pondok pesantren, dinamika kurikulum pesantren, data 
terkait dengan teknik penyebaran keilmuan, data tentang strategi para kiai 
dalam mempertahankan eksistensi Ponpesnya, data tentang jaringan transmisi 
ilmu pengetahuan maupun data-data lain. 

Data yang sudah diklasifikasikan tersebut, kemudian disajikan dalam 
proses penyajian data atau display data. Proses ini merupakan langkah kedua 
yang harus dilakukan dan terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi 
dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu sebuah kesimpulan yang 
berangkat dari data-data atau pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik 
menjadi satu kesimpulan yang sifatnya umum. 

Sebelum penarikan kesimpulan, dalam melakukan reduksi data dan display 
data, peneliti melakukan analisa data dengan teori pemikiran pendidikan Islam 
dan paradigma pendidikan Henry Giroux dan Aronowitz, teori belajar 
konsruktivisme Jean Piaget, dan teori genealogi kekuasaan Michel Foucault. 

                                                 
81 Matthew Miles and Michel Huberman, Qualitative Data Analysis, Analisa Data Kualitatif: 

Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992). 
Lihat juga Saidi, Makalah, Sugiyono, Metode Penelitian, 337-338. Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif 
Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, 
Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni) (Yogyakarta: Paradigma, 2005). 
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H. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasannya, laporan studi ini disajikan dalam bentuk satu kesatuan 
bahasan yang berurutan dan dibagi dalam beberapa bab. Setiap bab merupakan 
konsep-konsep kunci untuk memahami dan menganalisis pokok masalah yang 
dibahas dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan kajian yang menjelaskan 
pentingnya penelitian tentang pergeseran pemikiran pendidikan Islam antar 
generasi di PPMWI Kebarongan Banyumas tahun 1950-2012. Bab ini meliputi 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 
pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan kerangka teoritik yang mereview secara konseptual 
tentang pemikiran pendidikan Islam yang dijabarkan dengan uraian pengertian 
pemikiran pendidikan Islam, prinsip pemikiran pendidikan Islam, faktor-faktor 
kemunculan pemikiran pendidikan Islam, hakikat manusia, tujuan pendidikan 
Islam, dinamika kurikulum pendidikan, pendidik dan peserta didik, juga 
paradigma pendidikan Islam. Bab ini dijadikan sebagai salah satu dasar dalam 
menganalisa pergeseran pemikiran pendidikan Islam serta paradigma pemikiran 
pendidikan Islam para tokoh di PPMWI. 

Bab ketiga, merupakan lanjutan kerangka teoritik yang terurai dalam 
karakteristik, sistem pendidikan, dan eksistensi jaringan intelektual pesantren. 
Pembahasan karakteristik pesantren meliputi terminologi pesantren, tujuan 
pesantren, sejarah pesantren, tipologi pesantren dan elemen-elemen pesantren, 
serta fungsi dan peranan pesantren. Sedangkan sistem pendidikan Ponpes secara 
garis besar meliputi model kurikulum dan kitab pegangan, program/kegiatan 
ekstrakurikuler, kurikulum tersembunyi, evaluasi kurikulum serta teori belajar 
konstruktivisme di dalam pembelajaran di pesantren. Adapun pembahasan 
mengenai eksistensi jaringan intelektual di pesantren meliputi pesantren dan tradisi 
kitab kuning serta pola jaringan pesantren. 

Bab keempat, mengkaji tentang PPMWI Kebarongan Banyumas yang 
meliputi bahasan karakteristik PPMWI Kebarongan Banyumas dan historisitas 
perjalanan pesantren serta karakteristik PPMWI Kebarongan. 

Bab kelima, mengurai tentang pemikiran pendidikan Islam dan eksistensi 
jaringan intelektual PPMWI Kebarongan Banyumas. Pembahasan dalam bab ini 
meliputi dinamika pemikiran pendidikan Islam pesantren, paradigma pemikiran 
pendidikan pengasuh, dinamika kurikulum pendidikan pesantren, sistem 
pembelajaran di pesantren, konstruksi nilai tradisi pesantren, serta eksistensi 
jaringan intelektual pondok pesantren. 

Bab keenam, adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan tentang 
pergeseran pemikiran pendidikan Islam generasi tahun 1950-2012 di PPMWI, 
paradigma pemikiran pendidikan yang mempengaruhi para pengasuh terhadap 
pendidikan Islam, dinamika kurikulumnya serta usaha sang kiai dalam 
mempertahankan eksistensi Ponpesnya. Bab ini ditutup dengan saran-saran kepada 
berbagai pihak yang terkait, serta kata penutup. 
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terhadap wacana baru dalam rangka memapankan karakteristik PPMWI yang 
dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal. 

4. Strategi pertahanan eksistensi tradisi intelektual PPMWI.  
Usaha-usaha yang dilakukan oleh kiai atau para pengasuh PPMWI dalam 
mempertahankan eksistensi pesantrennya, khususnya tradisi intelektual 
pesantren adalah menggunakan kekuasaan aktor (pengasuh) sebagai penentu 
dalam menentukan wacana pendidikan di PPMWI. Beberapa usaha yang 
dilakukan adalah: pertama, merekrut tenaga pendidik dan kependidikan dengan 
memprioritaskan alumni PPMWI dan terlebih telah menyelesaikan studinya di 
Timur Tengah untuk pelajaran kepesantrenan dan keagamaan, sehingga tradisi 
intelektual, khususnya konsep ketauhidan tetap terjaga kemurniannya 
(purifikasi); dan kedua, membentuk jaringan intelektual yang dapat dimasukkan 
dalam pola jaringan kekeluargaan dan pola jaringan intelektual. 
 

B. Saran-Saran  
1. Sebuah lembaga pendidikan seyogyanya memberikan berbagai macam pola 

berpikir dan aneka ragam pemahaman terhadap suatu masalah. Hal ini 
dimaksudkan sebagai bekal bagi para santri ketika terjun ke tengah-tengah 
masyarakat dapat melihat berbagai macam perbedaan yang ada sehingga 
mampu memberikan solusi. Oleh karena itu, agar muncul beragam cara dalam 
pemahaman suatu masalah, maka PPMWI ke depan harus memberikan ruang 
kepada para santrinya untuk lebih mengenal beragam corak pemikiran terhadap 
suatu masalah, meskipun dengan tetap mempertahankan karakteristik PPMWI 
itu sendiri. 

2. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, 
harus lebih intensif memperhatikan situasi dan kondisi pondok pesantren MWI 
agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik dalam rangka ikut serta 
membangun umat manusia yang berilmu pengetahuan dan berakhlâq al-
karîmah serta bertauhid yang murni. 

3. Para pengasuh pesantren agar senantiasa mengadakan pembaruan dalam sistem 
edukasi atau pembelajaran sehingga dapat menjawab tantangan zaman tanpa 
harus menghilangkan indegenousitas pesantren. 

4. Semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap sistem pendidikan model 
pesantren agar senantiasa mengadakan pengembangan tentang model/sistem 
pembelajaran yang lebih humanis dan dapat mengikuti perkembangan zaman 
dengan senantiasa mengadakan penelitian-penelitian terkait. 
 

C. Kata Penutup 
Alhamdulillah, berkat taufik, hidayah, dan maunah Allah swt. dan bantuan para 
perpanjangan tangan-Nya, khususnya kedua pembimbing, para penguji yang 
memberikan banyak saran perbaikan bermutu dan berarti, dan semua pihak terkait, 
sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Semoga karya ini bermanfaat bagi 
peneliti, para akademisi, ahli pendidikan, sidang pembaca, dan seluruh umat 
manusia. Âmîn, yâ rabb al-‘âlamîn. 



207 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Âli, Sa’îd Ismâ‘il. Uṣûl att-Tarbiyyah al Islâmiyyah. Al-Iskandariah Kairo: Dâr as-
Salâm, 2012. 

Abdullah, Burlinan. Ragam Perilaku Manusia Menurut al-Qur’an. Palembang: PT. 
Kuala Musi, 2000. 

Abrasy, Muhammad ‘Athiyah. Al. At-Tarbiyyah Al-Islâmiyyah wa Falâsifatuhâ. 
Cet. Kedua, Mesir: Darul Fikr, tt.  

Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. 

Afandi, Arief. ed. Islam, Demokrasi Atas Bawah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. 

Akaha, Akhmad Zulfaidin. Ed. Psikologi Anak dan Remaja Muslim. Jakarta Timur: 
Pustaka al-Kautsar, 2001. 

Albarobis, A. Muhyidin Sutrisno. Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial. Jakarta: 
Ar- Ruzz Media, 2012. 

Ali, Mohammad. Strategi Penelitian Pendidikan. Bandung: Angkasa, 1992. 

Anhari, Masjkur. Integrasi Sekolah Ke dalam Sistem Pendidikan Pesantren. 
Surabaya: Diantama, 2007. 

An-Naḥlawî, Abdurraḥmân. Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, 
Terj. Shihabuddin, judul asli Uṣûl at-Tarbiyyah al-Islâmiyyah wa Asâlabih fî 
Baitî wa Madrasatî wa al-Mujtama'. Jakarta: Gema Insani Press, 1995. 

Arif, Solehan. “Manusia dan Agama”, dalam Islamuna, vol. 2, No. 2, Desember 
2015. 

Arifi, Ahmad. Politik Pendidikan Islam; Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi 
Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi. Yogyakarta: TERAS, 2009.  

Arifin, H.M. Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum. Jakarta: Bumi Aksara, 
1991. 

Arifin, Muzayyin. Filsafat Pendidikan Islam. Cet. Kedelapan. Jakarta: Bumi Aksara, 
2016. 

Arikunto, Suharsimi. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Cet. Ke-10. Jakarta: Bumi 
Aksara, 1993. 

Aronowits, Stanley and Giroux, Henry. Education Under Siege; The Conservative, 
Liberal, and Radical Debate Over Shooling, London: Routledge & Kegan Paul, 
1987. 

Asrohah, Harun. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999. 



208 
 

Asy’arie, Muhammad Hasyim. Adab al-‘Âlim wa al-Muta’allim. Jombang: Maktabah 
at-Turâś al- Islâmî, 1415H. 

Asy’arie, Musa. Filsafat Islam: Sunah Nabi dalam Berfikir. Yogyakarta: Lesfi, 1999. 

-------. Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur’an. Yogyakarta: Lembaga 
Studi Filsafat, 1992. 

Aziz, Abd. Filsafat Pendidikan Islam, Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan 
Islam. Yogyakarta: TERAS, 2009. 

Aziz, Fathul Aminudin. Manajemen Pesantren (Paradigma Baru Mengembangkan 
Pesantren). Purwokerto: STAIN Press, 2014. 

Azizy, Ahmad Qordi. Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar. 
Yogyakarta: LKiS, 2000. 

Azra, Azyumardi. Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam. Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1999. 

-------. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan 
XVIII. Cet. Ke-3. Bandung: Mizan, 2007. 

-------. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru. Jakarta: 
Kalimah, 2001. 

Baharuddin & Wahyuni, Esa Nur. Teori Belajar & Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2010.  

Bahri, M. Ghazali. Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan. Jakarta: 
Pedoman Ilmu, 2000. 

Barell, John. Teaching for Thoughtfulness: Classroom Strategies to Enhance 
Intellectual Growth, Longman, 1991. 

Barnadib, Imam. Filsafat Pendidikan; Sistem dan Metode. Yogyakarta: Andi Offset, 
1997. 

Barnadib, Sutari Imam. Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis. Yogyakarta: Andi 
Offset, 1995. 

Basyir, Ahmad Azhar. Falsafah Ibadah Dalam Islam. Yogyakarta: Perpus UII, 1984. 

Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1977. 

Bruinessen, Martin Van. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat. Bandung: Mizan, 
1995. 

Daulay, Haidar Putra. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di 
Indonesia. cet. II. Jakarta: Kencana, 2009. 



209 
 

Dhaifi, Ahmad. Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia, Jurnal Edureligia, Vol. 
01 No. 01 Tahun 2017. 

Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Kiai. Cet. 
Keenam. Jakarta: LP3ES, 1994. 

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Panduan Kegiatan Ekstra Kurikuler. 
Jakarta: Departemen Agama RI, 2005. 

Direktorat Pendidikan Kegamaan dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal 
Kelembagaan Agama Islam, Visi, Misi, Strategi dan Program Ditpekapontren. 

Dirjen Pendis Depag RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang 
Pendidikan, Tk.: tp, 2006. 

Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. Pola 
Pembelajaran di Pesantren. Tahun 2003. 

Djaali. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2007. 

Dreyfus, Hubert L. and Rabinow, Paul. Michel Foucault: Beyon Structuralism and 
Hermeneutics, Chicago: The University of Chicago Press, 1982. 

Effendi, Mukhlison. Ilmu Pendidikan Islam. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 
2008. 

Fadjar, Malik. “Sintesa Antara Perguruan Tinggi Dan Pesantren” dalam Quo Vadis 
Pendidikan Islam (Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan 
Keagamaan). Mudjia Rahardjo. ed. Malang: UIN Malang Press, 2006.  

Faisol, Gus Dur dan Pendidikan Islam (Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di 
Era Global), Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. 

Feisal, Jusuf Amir. Reorientasi Pendidikan Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1995. 

Foucault, Michel. Displine and Punish: The Birth of the Prison. Toronto: Random 
House of Canada Limited, 1995. 

-------, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, New 
York: Phanteon Books, 1980. 

Geertz, Clifford. Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswab 
Mahasin (judul asli The Religion of Java),cet. Ke-2. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 
1983.  

Giroux, Henry. Ideology, Culture and the Process of Schooling, Philadelphia: Temple 
University and Falmer Press, 1981. 

Gunarsa, Singgih D. dan Ny. SD. Gunarsa. Psikologi Praktis Anak Remaja dan 
Keluarga, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991. 

Hadeli. Metode Penelitian Kependidikan. Jakarta: Ciputat Press, 2006. 



210 
 

Hadi, Mansyur. Karakteristik Peserta Didik. Surabaya: Pustaka Ilmu, 1991. 

Hadisusanto, Dirto. Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo. Pengantar ilmu Pendidikan. 
Yogyakarta: FIP IKIP, 1995. 

Hakim, Luqman (edt.). Pola Pengembangan Pondok Pesantren. Jakarta: Direktorat 
Jenderal Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 2003 

-------. Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; Pertumbuhan dan 
Perkembangannya. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam 
DEPAG RI, 2003. 

Hamalik, Oemar. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara, 2001. 

-------. Model-Model Pengembangan Kurikulum. Bandung: PPs. UPI, 1993 

Hamdani, H.B. Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Kota Kembang, 1987. 

Haryatmoko, Etika politik dan kekuasaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.  

Hidayat, Otib Satibi. Metode Pengembangan Moral dan Nilai-Nilai Agama. Jakarta: 
Universitas Terbuka, 2008.  

Hielmy, Irfan. Pesan Moral dari Pesantren: Menigkatkan Kualitas Umat, Menjaga 
Ukhuwah. Bandung: Nuansa, 1999. 

Husain, Syed Sajjad dan Ashraf, Syed Ali. Krisis Pendidikan Islam, Terj. Rahmani 
Astuti, judul asli “Crisis Muslim Educatio". Bandung: Risalah, 1986. 

Hoy, David Couzens (ed), Foucault A Critical Reader, New York: Basil Blackwell, 
1987. 

Idris, Zahara. dan Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Gramedia Widia 
Sarana, 1992. 

Indar, Djumberransyah. Filsafat Pendidikan. Surabaya: KARYA ABDITAMA, 1994. 

Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi 
Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, 
Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni). Yogyakarta: Paradigma, 2005. 

Kartono, Kartini. Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional. Jakarta: 
PT. Pradnya Paramita, 1997. 

Kholifah, Siti. & Suyadnya, I Wayan. Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagi 
Pengalaman Dari Lapangan, Depok: Rajawali Pers, 2018. 

Khozin. Tipologi Pondok Pesantren. Jakarta: Diva Pustaka, 2006 

Komariah, Nur. “Pondok Pesantren Sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full 
Day School.” dalam HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 5, No. 2, Juli – 
Desember 2016.   



211 
 

Kosim, Muhammad. Pemikiran Pendidikan Islam Ibn Khaldun; Kritis, Humanis dan 
Religius. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012. 

Ladjid, Hafni. Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi. 
Jakarta, Quantum Teaching, 2005 

Langgulung, Hasan. Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial. 
Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.  

Madjid, Nurcholis. Bilik-Bilik Pesantren. Jakarta: Paramadina, 1997. 

-------. Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Islam dalam Pergulatan Dunia 
Pesantren, Membangun Dari Bawah. Dawam Rahardjo. ed. Jakarta: P3M, 1985.  

Mahfudh, Sahal. Nuansa Fiqh Sosial. Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994. 

Maksum, H. Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1999. 

Mas’ud, Abdurrahman. Dari Haramain Ke Nusantara (Jejak Intelektual Arsitek 
Pesantren). Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2006. 

Mas’udi, Masdar F. “Islam Butuh Penyadaran Kultural Secara Kritis” dalam Prisma, 
05 Mei 1995. 

Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan 
Nilai Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS, 1994. 

Masyhudi, Sulthon dkk. Manajemen Pondok Pesantren. Jakarta: Diva Pustaka, 2003. 

Miles, Matthew. and Michel Huberman, Qualitative Data Analysis, Analisa Data 
Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. terj. Tjejep Rohendi 
Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992 

Mudhoffir, Abdil Mughis. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi 
Sosiologi Politik dalam MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi, Vol. 18, No. 1, Januari 
2013. 

Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. edisi III. Yogyakarta: Rake 
Sarasin, 1996. 

Muhaimin dan Mujib, Abd. Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan 
Kerangka Dasar Operasionalisasinya. Bandung: Trigenda Karya: 1993. 

Muhaimin. Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 
Islam di Sekolah. Cet. Ketiga. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004. 

-------. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, 
dan Perguruan Tinggi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005. 

Muhtarom, H., H.M., “Reproduksi Ulama di Era Globalisasi” Resistansi Tradisional 
Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. 



212 
 

Mulkhan, Abdul Munir. Neo-Sufisme dan Pudarnya Fundamentalisme di Pedesaan. 
Yogyakarta: UII Press, 2000. 

Munir. “Eksistensi dan Degradasi Lembaga Pendidikan Islam: Studi Tentang 
Interkoneksi Pesantren dan Masyarakat pendukungnya”, dalam Toto Suharto, 
dkk. Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam. Yogyakarta: 
Global Pustaka Utama, 2005. 

Mustofa, Syaiful. “Pendidikan Islam Dalam Perspektif Pesantren, (Antara Idealita dan 
Realita di Era Modern)”. Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki 
Malang. 

Nahlawi, Abdurrahman. Al. Tarbiyah al- Isla>miyah wa asa>libuha> fi al-Bayt wa al- 
Madrasah wa al- Mujtama’. Damaskus: Da>r al- Fikr, 1979. 

Nahrawi, Amiruddin. Pembaharuan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Gama Media, 
2008. 

Nasution, S. Asas-asas Kurikulum. Bandung: Jemmars: 1986.  

-------. Kurikulum dan Pengajaran. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.   

Nata, Abuddin. Filsafat Pendidikan Islam I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.  

-------. Kapita Selekta Pendidikan Islam (Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan 
Islam). Jakarta: Rajawali Press, 2012. 

-------. Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000. 

-------. Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.  

-------. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Pranada Media Group, 2011.  

Nawawi, Rif’at Syauqi. “Konsep Manusia Menurut al-Qur’an” dalam Metodologi 
Psikologi Islam. Rendra K. (penyunting). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. 

Nizar, Samsul. ed. Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan 
Era Rasulullah Sampai Indonesia. cet. Ke-1. Agustus, Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2007. 

-------. Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 
2001.  

-------. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Press, 2002. 

Noer, M. Abdul Ghofur. Pondok Pesatren Sebagai Lembaga Pendidikan Plus. 
Tulungagug: STAIN Tulungagung Press, 2008.  

Nurdin, Syafruddin. Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum. Jakarta: 
Quantum Teaching, 2005 



213 
 

O’neil, William F. Ideologi-Ideologi Pendidikan. Omi Intan Naomi (terj.)  
(Educational Ideologies: Contemporary Expessions of educational 
Philosophies). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. 

Qomar, Mujamil. Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 
Institusi. Jakarta: Erlangga, 2005. 

Rahman, H. Abdul “Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam – injauan 
Epitiemologi dan Isi – Materi” dalam Jurnal EKSIS, Vol. 8 No. 1, Maret 2012. 

Ridla, Muhammad Jawad. Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam (Perspektif 
Sosiologis-Filosofis). Terj. Mahmud Arif. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002. 

Ritzer, George & Goodman, Douglas J. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik 
Sampai Perkembangan Mutahir Teori Sosial Postmodern. Terj. Nurhadi. Cet. 
Kedua.Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009. 

Ritzer, George. Teori Sosial Postmodern. terj. Muhammad Taufik, Cet, kedua. 
Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2004. 

Rohman, Arif. Memahami Pendidikan & Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang 
Mediatama, 2009. 

Said, Muhammad. As. Filsafat Pendidikan Islam. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011. 

Saidi, Anas. Sekilas Tentang Metode-Metode Kualitatif: Sebuah Pengantar dalam 
Makalah-Makalah Metodologi Penelitian. Jakarta: LIPI, tt.  

Saputra, Yudha M. Pengembangan Kegiatan KoEkstrakurikuler. Jakarta: Depdikbud, 
1998. 

Schunk, Dale H. Learning Theoris, An Educational Prespective. sixth edition. USA: 
Pearson Educating, 2000. 

Setiadi, Elly M. dkk., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group: 2008. 

Shihab, M. Qurasih. Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Atas Perbagai Persoalan Umat. 
Bandung: Mizan, 2007 

Simon, Rober. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Kamdani dan Imam Baehaqi 
(Terj.), Cet. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. 

Siregar, Evelin & Nara, Hartini. Teori Belajar dan Pembelajaran. Cet. Kedua Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2011. 

Soetopo, Hendrat dan Soemanto, Wasty. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum. 
cet. Ke- 1. Jakarta: Bina Aksara, 1986. 

Sofwan, Ridin. H. Wasit dan H. Mundiri. Islamisasi Islam di Jawa. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2004. 



214 
 

Steenbrink, Karel A.  Pesantren, Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam Dalam 
Kurun Modern. Jakarta: LP3ES, 1986 

Subandiyah. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum. cet. Ke- 5. Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1993. 

Sudjana, Nana. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Bandung, 
Sinar Baru: 1991. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D). Bandung: ALFABETA, 2006. 

Sujiono, Yuliani Nurani dkk. Metode Pengembangan Kognitif. Jakarta: Universitas 
Terbuka, 2008.   

Sukmadinata, Nana Syaodih. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2009. 

Sulthon, H.M. dan Khusnuridlo, M. Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif 
Global. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006. 

Sunhaji. Strategi Belajar, Metode dan Aplikasi dalam Proses Belajar Mengajar. 
Purwokerto: STAIN Press, 2009. 

Suparjo, Komunikasi Interpersonal Kiai-Santri: Studi tentang Keberlangsungan 
Tradisi Pesantren di Era Modern. Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2013. 

Suratman. dkk. Ilmu Sosial dan Budaya dasar. Malang: Malang Intimedia, 2013. 

Susanto, A. Pemikiran Pendidikan Islam. Jakarta: Amzah, 2009. 

Suwendi, Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003. 

Suwito, dkk. Jaringan Intelektual Kiai Pesantren di Jawa dan Madura Abad XX. 
Departemen Agama RI, 2001. 

Suyono dan Hariyanto. Belajar dan Pembelajarannya (Teori dan Konsep). Bandung: 
Remaja Rosdakarya Offset, 2011. 

Syah, Muhibbin. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Cet. IV. Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 1999. 

Syaibany, Mohammad al- Taumy. Al. Falsafah Pendidikan Islam. terj. Hasan 
Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang, 1979 

Syam, Mohammad Noor. Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan 
Pancasila. Surabaya: Usaha Offset Printing, 1986. 

Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam. Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2000. 



215 
 

Tim Dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan. Surabaya: 
Usaha Offset Printing, 1988. 

Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. Kurikulum Intra dan Kurikulum ekstra 
dan Relevansinya Dengan Perkembangan Lokal. Jakarta: Badan Litbang dan 
Diklat Kementerian Agama RI, 2010. 

Tim Penyusun. Rencana Pengembangan Jangka Panjang 2015-2045 Pondok 
Pesantren MWI Kebarongan. Banyumas, Yayasan POMESMAWI, April 2015. 

Topatimasang, Roem. Rahardjo, Toto. Fakih, Mansour (Penyunting). Pendidikan 
Popular Membangun Kesadaran Kritis. Yogyakarta: Insist Press, 2005. 

Triatna, Cepi. Makalah: Kurikulum dan Problema Kekinian di Pesantren Persatuan 
Islam, Disampaikan pada kegiatan Pembinaan Admonostrasi Pendidikan di 
Lingkungan Pesantren Persatuan Islam Kab. Bandung, 19 April 2009. 

Uhbiyati, Nur. Ilmu Pendidikan Islam (IPI). Bandung: Pustaka Setia, 1999. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen.  

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Uno, Hamzah B. Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran. Jakarta: Bumi 
Aksara, 2008. 

Wahid, Abdurrahman. “Pesantren Pendidikan Elitis atau Populis?”, Dalam Prisma 
Pemikiran Gus Dur, Cet. II. Yogyakarta: LKiS, 2010. 

-------. Bunga Rampai Pesantren. Jakarta: Dharma Bhakti, 1399 H. 

-------. Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi. Bandung: 
Pustaka Hidayah, 1999. 

-------. Prisma Pemikiran Gus Dur. Yogyakarta: LKiS, 1999. 

Yamin, Martinis. Paradigma Pendidikan Konstruktivistik, Implementasi KTSP & UU. 
No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Gaung Persada Press, 
2008. 

Yasmadi. Modernisasi Pesantren (Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan 
Islam Tradisional). Jakarta: Ciputat Press, 2002.  

Zarkasyi, Abdullah Syukri. Pondok Pesantren Sebagai Alternatif Kelembagaan 
Pendidikan Untuk Program Pengembangan Studi Islam di Asia Tenggara, dalam 
Studi Islam Asia Tenggara. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999. 

Zuhairini. Filsafat Pendidikan Islam. Cet. 2., Jakarta: Bumi Aksara,1995. 

 

 



216 
 

KAMUS DAN RUJUKAN ELEKTRONIK DAN INTERNET 

Echols, John M. dan Hassan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT. 
Gramedia, 1992. 

Ibnu Mâjah, Sunan Ibnu Mâjah, Juz I, dalam Al-Maktabah asy-Syâmilah. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia digital V- 1.3. 

Manser, Martin H. Oxford Learner’s Pocket Dictionary. Walton Street, Oxford: 
Oxford University Press, 1995. 

Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 
1991. 

Tim Perumus Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Edisi III. 

‘Arrad, Shalih bin Ali Abu. “at-Tarbiyyah al-Islâmiyyah al- Muṣṭalah wa al-
Mafhûm”. Diakses 13 April 2017. http://www.saaid.net/Doat/arrad/17.htm.  

“Evaluasi Kurikulum: Pengertian, Kepentingan Dan Masalah Yang Dihadapi”. 
Diakses 20 Januari 2016. 
https://zulharman79.wordpress.com/2007/08/04/evaluasi-kurikulum-pengertian-
kepentingan-dan-masalah-yang-dihadapi/ 

 “Pengertian Ekstrakurikuler, Definisi, Tujuan, Prinsip Pengembangan Kegiatan 
Kokurikuler”. Diakses 16 November 2015. 
http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-ekstrakurikuler-definisi .html.  

 “Pengertian Paradigma”. Diakses 12 Desember 2017. 
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-paradigma/.  

“Perkembangan Kurikulum 1947 sampai Kurikulum 2013. (Perjalanan Kurikulum 
Indonesia)”. diakses, 5 Desember 2017. 
http://www.gurungapak.com/2016/03/perkembangan-kurikulum-1947-
sampai.html.   

“Sejarah Berdirinya Pesantren” http://www.pesantrenbanyumas.com/index.php? 
option=com_content&view=article&id=47:sejarahberdirinya&catid=1:latest-
news&Itemid=18. 

 “Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam”. Diakses 5 
Januari 2018. http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel& 
id2=sejarahpendis. 

Ahmad Bunyan Wahib, “Gerakan Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad” dalam 
http://jowofile.jw.lt/ebook/files5/Gerakan%20Dakwah%20Salafi%20Pasca%20L
askar%20Jihad_txt.txt. 



217 
 

Ahmad Dimyati, Transformasi Kepemimpinan Pesantren;Meneguhkan Tradisi dalam 
Arus Modernisasi. Diakses 19 Juni 2014. 
http://kangdim.wordpress.com/2013/11/23/kepemimpinan-pesantren/. 

Aris Kurniawan, “10 Pengertian Paradigma Menurut Para Ahli’. diakses, 5 September 
2017. http://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-paradigma-menurut-para-
ahli/. 

Arwani, Menengok Kembali Madrasah Pesantren. Diakses 28 Nopember 2016. 
https://algaer.wordpress.com/tag/skb-3-menteri/.  

Asal Usul Pesantren. Diakses tanggal 12 Agustus 2010. http://id.shvoong.com/social-
sciences/education/2033544-asal-usul-pesan tren/.  

Dokumentasi Yayasan. Diakses 21 Februari 2013. 
http://www.pesantrenbanyumas.com/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=47:sejarah-berdirinya&catid=1:latest-news&Itemid=18.  

Gambaran Umum PPMWI Kebarongan. Diakses 12 Pebruari 2016. http://www.mwi-
kebarongan.sch.id/hal-gambaran-umum-Ponpes-mwi-kebarongan.html  

http://id-id.facebook.com/notes/majalahsantricom/asal-usul-pesantren-dan-sejarah-
perkembangannya/151308498255509 , diakses tanggal 28 Mei 2012. 

http://pendis.depag.go.id/file/dokumen/bukusaku.pd, diakses tanggal 5 Mei 2010. 

http://ppalanwar.com/index.php/news/157/15/Jaringan-Intelektual-Pesantren. html, 
diakses pada tanggal 5 Februari 2016. 

http://www.sarjanaku.com/2011/09/pendidikan-agama-islam-pengertian.html. 
Diakses 13 April 2017. 

http://www.smaiapringsewu.com/p/kegiatan-ekstrakurikuler-pondok.html, dikses 
tanggal 2 Januari 2016. 

http://www1.harian-aceh.com/opini/85-opini/3711-kurikulum-pendidikan-
pesantren.html, diakses tanggal 02 Januari 2013.  

Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kitab Kuning, diakses pada tanggal 2 Februari 2016 

https://www.eurekapendidikan.com/2015/02/kurikulum-pendidikan-1964.html 
Diakses, 5 Februari 2018. 

Hujair AH. Sanaky, Studi Pemikiran Pendidikan Islam Modern. Diakses 8 Maret 
2010.http://www.sanaky.com/materi/STUDI_PEMIKIRAN_PENDIDIKAN_ISL
AM_MODERN.pdf.  

Inayah Rohmaniyah, “Women’spractice and Wahhabism In A Javanese Pesantren”, 
Diakses 07-08-2017. http://etd.repository.ugm.ac.id/ 
index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&
buku_id=61076&objek_id=4.  



218 
 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online. Diakses 2 Februari 2018. 
https://www.kbbi.web.id/dinamika 

KBBI online dalam https://kbbi.web.id/pikir 

“Konsep Kekuasan Michel Foucault”. Diakses 21 Maret 2012. 
https://ledafc.wordpress.com/2011/04/17/konsep-kekuasan-michel foucault/.  

Kurikulum Pendidikan Pesantren, Diakses tanggal 02 Januari 2013.  
http://www1.harian-aceh.com/opini/85-opini/3711-kurikulum-pendidikan-
pesantren.html.  

Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren Tradisional. Diakses 19 Januari 2016. 
http://beritaislamimasakini.com/kurikulum-pendidikan-pondok-pesantren-
tradisional.htm.  

Kurikulum Pondok Pesantren Daar el-Qolam. Diakses 2 Januari 2016. 
http://daarelqolam.ac.id/program-pendidikan/kurikulum/#ixzz3xa3ZMQsf.   

Kurikulum Tepat Elak Produk "Separuh Masak". Diakses 5 November 2015. 
www.pemuda.com.my/modules.php?name=News&file=article&sid=5997.  

Nugroho, Dicki Agus. ‘Tacit, Explicit, Proses Transfer Pengetahuan, dan Contohnya’ 
dalam https://ula3.wordpress.com/2012/10/04/tacit-explicit-proses-transfer-
pengetahuan-dan-contohnya/, diakses 7 Desember 2018.   

Pesantren Al-Kahfi. Diakses 20 Februari 2018. 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesantren_Alkahfi  

Profile Yayasan POMESMAWI pada Youtube tentang Profile Yayasan 
POMESMAWI oleh Ustadz Ahmad Janan Ashifuddin diakses pada tanggal 30 
Maret 2017.  

Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren. Diakses 24 November 2009. 
http://www.pesantrenbanyumas.com/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=47:sejarah-berdirinya&catid=1:latest-news&Itemid=18.  

Sejarah dalam http://www.ppmwi.or.id/sejarah/ Diakses 15- 12- 2015.  

Sirdjanul Ghufron, “Mata Pelajaran” Tersembunyi yang Perlu Diperhatikan. Diakses 
tanggal 4 April 2012. 
http://mtmcairo.multiply.com/journal/item/18/Hidden_Curriculum?&show_inter
stitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem.  

Sistem Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia. Diakses 10 Mei 2013. 
http://darunnajah3.com/sistem-pendidikan-pondok-pesantren-di-indonesia/ 

Suwariyanto, Theodore. “Pendidikan yang Humanis” Fat Hurrahman (penyunting). 
diakses tanggal 21 Juli 2010. 
http://udhiexz.wordpress.com/2008/05/30/pendidikan-yang-humanis/  



219 
 

Teori Konstruktivisme. Diakses 3 Mei 2013. 
http://edukasi.kompasiana.com/2010/10/06/teori-konstruktivisme-280303.html.  

Tobroni, Paradigma Pemikiran Islam. Diakses 3 Desember 2015. 
http://tobroni.staff.umm.ac.id/2010/12/01/paradigma-pemikiran-islam/ 


	HALAMAN JUDUL
	PENGESAHAN
	YUDISIUM
	DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
	NOTA DINAS
	PENYATAAN KEASLIAN
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	ملخص البحث
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	BAB I                        PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Kegunaan Penelitian
	E. Telaah Pustaka
	F. Kerangka Teori
	G.Metode Penelitian
	H. Sistematika Pembahasan

	BAB VI               PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran
	C. Kata Penutup

	DAFTAR PUSTAKA



