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KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, yang menciptakan bumi
beserta isinya, maka tidak ada setitik alasan untuk tidak bersyukur atas
segala nikmat dan karuniahnya.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada
baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang membawa Rahmat bagi
seluruh alam semesta.
Alhamdulillah, penulis

sangatlah bersyukur

kiranya dapat

menyelesaikan laporan penelitian ini yang berjudul “Pendidikan Islam di
Wilayah Minoritas Muslim (Suatau Tinjauan Kultur pada Pondok
Pesantren Assalam Kota Manado)”. Penelitian ini tentunya berangkat dari
realitas pondok pesantren Assalam Kota Manado yang berdiri tegak di
wilayah minoritas muslim. Kedewasaan serta tingkat toleransi yang
memungkinkan yang menjadikan pondok pesantredn tersebut tepap eksis
bahkan mengalami perkembangan yang terbilang signifikan dari tahun ke
tahun. Maka dengan alasan inilah sehingga penulis terpanggil untuk
melakukan penelitian ini.
Akhirnya penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak
terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian
penyusunan laporan penelitian ini, terutama kepada Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepala Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon
atas support dan dampingan yang diberikan yang memungkinkan ini dapat
terselesaikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan
pondok pesantren Assalam Kota Manado atas perkenaannya kepada kami
untuk turut belajar memahami realitas dan problematika yang ada,
sehingga buku ini dapat terseesaikan sebagaimana mestinya.

Permohonan maaf yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, bila
mana dalam laporan penelitian ini terdapat penjelasan maupun kata yang
tidak semestinya penulis sampaikan. Maka saran dan kritikan sangat
penulis harapkan demi perbaikan buku ini kedepannya.

Ambon,

Penulis

Oktober 2018
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Bagian
Pertama
PENDAHULUAN
Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas
muslim, pendidikan Islam mempunyai peran yang
sangat signifikan di Indonesia dalam pengembangan
seumberdaya manusia dan pembangunan karakter,
sehingga masyarakat yang tercipta merupakan cerminan
masyarakat Islami. Dengan demikian Islam benar-benar
menjadi rahmatan lil‟alamin, rahmat bagi seluruh alam.44
Negara Mayoritas Muslim adalah Negara yang
jumlah penduduk kaum musliminnya lebih dari
setengah jumlah penduduk. Akan tetapi apabila jumlah
44

Muhammad Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan Dalam
Islam, Suatu Rangka pikirPembinaan Filsafat Pendidikan Islam;
Terjemahan Haidar Bagir, cet. Ke-4 ( Bandung:Mizan,l992), h. 78
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kaum musliminnya kurang dari setengah jumlah
penduduk maka digolongkan minoritas dan
termasuk ke dalam Negara yang bukan Islam.
Selain itu, yang dimaksud denga n minoritas
muslim sekalipun jumlah mereka banyak adalah
kelemahan dan tidak adanya peran baik ekonomi,
sosial maupun politik kaum muslim di sana.45
Indonesia dengan beragam masyarakat dari
suku, budaya dan keagamaan. Keanekaragaman tersebut
memberikan corak yang berbeda antar satu dengan yang
lainnya. Perbedaan mulanya tidak dimaksudkan untuk
membedakan keberadaan manusia, melainkan untuk
menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Namun
pada akhirnya muncullah perbedaan pada kelompok
masyarakat tertentu. Adanya golongan atas, menengah,
dan bawah sehingga muncul kelas-kelas dalam suatu
masyarakat atau yang disebut dengan sistem stratifikasi
sosial (Yusuf, 2002: 65). Tidak terkecuali pendidikan,
sebagai salah satu unsur terpenting dalam kehidupan
masyarakat dari berbagai kelas.46
Pendidikan Islam adalah upaya rencana dalam
menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami,
menghayati, dan mempercayai ajaran agama Islam
dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama
lain dalam hubungan antarumat beragama untuk
menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa (Mulyasa,
45

Ahmad Al-Usairy, Sejarah Islam, Terjemahan: Samson Rahman,
(Jakarta: Akbar Media, 2013), h, 549-550
46 Irzum Farihah, „Pendidikan Kaum Minoritas, Edukasia:
Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 11.1 (2016), 69–88.
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2005). Alim berpendapat pendidikan Islam adalah
sebuah progam terencana dalam menyiapkan individu
untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga
mengimani ajaran agama Islam serta diikuti tuntunan
menghormati agama lain dalam hubungan antarumat
beragama hingga terwujud kesatuan dan kesatuan
bangsa (Alim, 2006).47
Namun hingga kini pendidikan Islam masih saja
menghadapi permasalahan yang komplek, dari
permasalah konseptual-teoritis, hingga persoalan
operasional-praktis. Tidak terselesaikannya persoalan ini
menjadikan pendidikan Islam tertinggal dengan
lembaga pendidikan lainnya, baik secara kuantitatif
maupun kualitatif, sehingga pendidikan Islam terkesan
sebagai pendidikan “kelas dua”. Tidak heran jika
kemudian banyak dari generasi muslim yang justru
menempuh pendidikan di lembaga pendidikan non
Islam.
Ketertinggalan pendidikan Islam dari lembaga
pendidikan lainnya, menurut Zainal Abidin Ahmad
(1970:35), setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor,
yaitu:
1. Pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri
untuk merespon perubahan dan kecenderungan
masyarakat sekarang dan akan datang.
1. Sistem pendidikan Islam kebanyakan masih lebih
cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang
47 Hairudin Hairudin, „Konsep Tujuan Pendidikan Islam
Perspektif Nilai-Nilai Sosial-Kultural‟, Al-Tadzkiyyah: Jurnal
Pendidikan Islam, 9.1 (2018), 21–35.
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humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu
eksakta semacam fisika, kimia, biologi, dan
matematika modern
2. Usaha pembaharuan pendidikan Islam sering bersifat
sepotong-potong dan tidak komprehensif, sehingga
tidak terjadi perubahan yang esensial.
3. Pendidikan Islam tetap berorientasi pada masa silam
ketimbang berorientasi kepada masa depan, atau
kurang bersifat future oriented.
Sebagian pendidikan Islam belum dikelola secara
professional baik dalam penyiapan tenaga pengajar,
kurikulum maupun pelaksanaan pendidikannya.48
Setiap warga negara (termasuk yang berada di
daerah atau komunitas adat terpencil, terbelakang, di
daerah konflik, bencana alam, bencana sosial dan tidak
mampu dari segi ekonomi), mempunyai hak yang sama
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan
melalui layanan khusus. Implikasi dari undang-undang
ini, negara berkewajiban membangun akses pendidikan
yang layak bagi seluruh warga negara dimanapun
berada dan dalam kondisi apa pun, meskipun
merupakan kelompok minoritas, karena perbedaan
suku, ras, agama, sosial, politik dan lainnya.
Kondisi sekarang ini, pendidikan Islam berada
pada posisi determinisme historik dan realisme. Dalam
artian bahwa, satu sisi umat Islam berada pada
48

Zainal Abidin Ahmad, Memperkembang dan Mempertahankan
Pendidikan Islam di Indonesia, cet.ke-1 (Jakarta:PT.Bulan Bintang, 1970),
h 77
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romantisme historis di mana mereka bangga karena
pernah memiliki para pemikir-pemikir dan ilmuwanilmuwan besar dan mempunyai kontribusi yang besar
pula bagi pembangunan peradaban dan ilmu
pengetahuan dunia serta menjadi transmisi bagi
khazanah Yunani, namun di sisi lain mereka
menghadapi sebuah kenyataan, bahwa pendidikan Islam
tidak berdaya dihadapkan kepada realitas masyarakat
industri dan teknologi modern.
Hal ini pun didukung dengan pandangan
sebagian umat Islam yang kurang meminati ilmu-ilmu
umum dan bahkan sampai pada tingkat “diharamkan”.
Hal ini berdampak pada pembelajaran dalam sistem
pendidikan Islam yang masih berkutat apa yang oleh
Muhammad Abed al-Jabiri, pemikir asal Maroko,
sebagai epistemologi bayani, atau dalam bahasa Amin
Abdullah disebut dengan hadharah an-nashsh (budaya
agama yang semata-mata mengacu pada teks), di mana
pendidikan hanya bergelut dengan setumpuk teks-teks
keagamaan yang sebagian besar berbicara tentang
permasalahan fikih semata.
Terjadinya pemilahan-pemilahan antara ilmu
umum dan ilmu agama inilah yang membawa umat
Islam kepada keterbelakangan dan kemunduran
peradaban, lantaran karena ilmu-ilmu umum dianggap
sesuatu yang berada di luar Islam dan berasal dari nonIslam atau the other, bahkan seringkali ditentangkan
antara agama dan ilmu (dalam hal ini sains). Agama
dianggap tidak ada kaitannya dengan ilmu, begitu juga
ilmu dianggap tidak memeperdulikan agama. Begitulah
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gambaran praktik kependidikan dan aktivitas keilmuan
di tanah air sekarang ini dengan berbagai dampak
negataif yang ditimbulkan dan dirasakan oleh
masyarakat.
Sistem pendidikan Islam yang ada hanya
mengajarkan ilmu-ilmu agama saja. Di sisi lain, generasi
muslim yang menempuh pendidikan di luar sistem
pendidikan Islam hanya mendapatkan porsi kecil dalam
hal pendidikan Islam atau bahkan sama sekali tidak
mendapatkan ilmu-ilmu keislaman.
Dari berbagai persoalan pendidikan Islam di atas
dapat ditarik benang merah problematika pendidikan
Islam yaitu:
1. Pertama, masih adanya problem konseptual-teoritis
atau filosofis yang kemudian berdampak pada
persoalan operasional praktis.
2. Kedua, persoalan konseptual-teoritis ini ditandai
dengan adanya paradigma dikotomi dalam dunia
pendidikan Islam antara agama dan bukan agama,
wahyu dan akal serta dunia dan akhirat
3. Ketiga, kurangnya respon pendidikan Islam terhadap
realitas sosial sehingga peserta didik jauh dari
lingkungan sosio-kultural mereka. Pada saat mereka
lulus dari lembaga pendidikan Islam merka akan
mengalami social-shock.
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4. Keempat, penanganan terhadap masalah ini hanya
sepotong-potong, tidak integral dan komprehensif49
Uraian diatas setidaknya menguak fakta tentang
kondisi pendidikan islam secara umum di Indoneia,
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam
masih saja terdapat beragam persoalan dalam hal
pendidikan, lantas bagaimana dengan pendidikan Islam
di minoritas muslim yang berada di sebagian wilayah
Indonesia, tentu masing-masing memiliki masalah yang
berbeda-beda serta upaya dan tantangan yang beragam
pula.
Kaitannya dengan problematika pendidikan Islam
pada Daerah minoritas muslim, di Dusun Bailang
Kecamatan Bunaken Kota Manado terdapat sebuah
Pondok Pesantren yang bernama Assalam atau Ponpes
Putri Assalam. Pondok Pesantren ini merupakan
tonggak Dakwah di Kota Manado yang terkenal sebagai
wilayah mayoritas non Muslim. Tentu dalam upaya
serta usahanya untuk tetap menjalankan proses
pembelajaran dan misi dakwahnya, Pondok pesantren
Assalam ini dihadapkan dengan beragam problem,
tantangan serta upaya yang dilakukan dalam bertahan
serta berkembang.
Berdasarkan uraian diatas, tentu suatu hal yang
sangat penting untuk dikaji lebih jauh lagi, kiranya
49

Ali Saifullah, Antara Filsafat dan Pendidikan (Surabaya-

Indonesia:Usaha Nasional, tt.), h. 94
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dapat ditemukan fakta-fakta dan pengalaman yang
berkaitan dengan kebiasaan, upaya maupun kultur
aktifitas pesantren walau berada diwilaya minoritas
muslim.
Dalam hal ini, minimal ada 3 hal yang harus
menjadi perhatian, yaitu : Pertama, sinergi antara
Pesantren, masyarakat, dan keluarga. Sebab, Pendidikan
yang integral harus melibatkan tiga unsur di atas. Sebab,
ketiga unsur di atas menggambarkan kondisi faktual
obyektif pendidikan.
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Bagian Kedua
Hakikat Pendidikan Islam
Pendidikan Islam secara kebahasaan adalah
merupakan keterwakilan oleh istilah taklim dan
tarbiyah, yang memilik kata dasar allama dan rabba
sebagaimana digunakan dalam Al-Qur‟an, sekalipun
konotasi kata tarbiyah lebih luas karena mengandung
arti memelihara, membesarkan, dan mendidik serta
sekaligus mengandung makna mengajar.50 Artinya
pendidikan tidak hanya berfokus kepada transfer
pengetahuan antara pendidik dan peserta didik saja,
tetapi lebih dari itu, makana yang hakiki dari

50

Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta; Gema
Insani, 1995), hlm. 94
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pendidikan itu sendiri sangatlah luas, diantaranya
mengasuh peserta didik dalam jenjang pendidikan,
mendidik dengan cara yang baik dan memelihara
dengan tujuan masa depan.
Pendidikan dalam kehidupan manusia memiliki
tempat yang istimewa, dengan pendidikan cara
berkehidupan manusia mengalami suatu kemajuan
menuju
kesempurnaan.
Hampir
semua
orang
menyatakan bahwa pendidikan sangat diperlukan dalam
proses mendewasakan peserta didik. Pendidikan yang
dimaksud adalah yang dilakukan dalam lingkungan
keluarga, sekolah maupun masyarakat.51 Menilik pada
sisi kehidupan manusia, pada dasarnya manusia terdiri
atas dua potensi kehidupan, yakni lahir dan batin, oleh
karena itu terdapat beberapa aspek yang perlu
dikembangkan. Pertama, aspek pendidikan fisik manusia.
Kedua, aspek pendidikan ruhani manusia yang meliputi
aspek pikiran dan perasaan manusia.52 Dalam kedua
aspek tersebut memiliki peran yang sangat signifikan
dalam proses keberlansungan hidup manusia itu sendiri.
Peran pendidikan dalam kehidupan manusia
tidak bisa dikesampingkan begitu saja, hal ini
dikarenakan pendidikan memberikan kontribusi yang
sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan
merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan

51

Noor Amirudi, Filsafat Pendidikan Islam, (Kulon Gresik;
Caramedia Communication, 2018), hlm. 1.
52
Haidar Putra Daulay,
Pendidikan Islam dalam Perspektif
Filsafatar, (Jakarta; Pernada media group, 2014), hlm. 17.
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konstitusi serta sarana dalam membangun watak
bangsa.53
Tobroni
dalam
Wiguna,
mengungkapkan
pendidikan adalah semua perbuatan dan usaha yang
dilakukan oleh generasi tua untuk mengalihkan
pengetahuannya, kecakapannya, serta keterampilannya
kepada genari muda sebagai usaha meniapkannya agar
dapat memenuhi fungsinya baik jasmani maupun
rohani. Lalu pengetahuan, pengalaman, kecekapan, dan
keterampilan apa saja yang ditransferkan? Jawabnya
semuanya, mulai dari bahasa, budaya, teknologi, juga
tentu etika dan agama.54
Begitupun dengan umat islam saat ini, yang
mempunyai tanggung jawab besar untuk mendidik
generasi mudanya menjadi penganut agama yang teguh,
baik dan aplikatif. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi
Muhammad
SAW
dalam
mendidik
sahabatsahabatnya.55 Upaya yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW saat itu merupakan cikal bakal
tumbuh kembangnya pendidikan islam sampai saat ini.
Oleh karena itu, pendidikan islam merupakan salah satu
vilar utama dalam mencerdaskan generasi muslim masa
kini.
Dalam Undang-undang No. 20 tahum 2003
tentang system pendidikan nasional mendefenisikan
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
53

Moch. Tolhah, Dinamika Pendidikan Islam, (Yogyakarta; LKIS
Pelangi Aksara, 2015) , hlm. 32
54
Alivermana Wiguna, Isu-isu Kontemporer Islam, (Yogyakarta;
Depublish, 2014), hlm.15.
55
Alivermana Wiguna, Isu-isu Kontemporer Islam, hlm. 15.

43

yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan
potensi
dirinya
untuk
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian,
kecerdasan,
akhlak
mulia,
serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan Negara.56
Pendidikan Islam adalah usaha-usaha secara
sadar yang dilakukan untuk mengembangkan segenap
potensi anak agar mencapai kedewasaan dan menjadi
seorang muslim yang baik.57dengan kata lain pendidikan
islam bisa dimajukan dengan cara mengembangkan
sosial moral atau akhlak dengan ditambah materi-materi
social yang dapat menetapkan penguasaan pendidikan
itu sendiri.58
Pendidikan Islam adalah sautu pendidikan yang
melatih perasaan murid dengan cara sebegitu rupa
sehingga di dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan
pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan
mereka dipengaruhi sekali dengan nilai spiritualitas dan
semangat akan nilai etis islam, mereka juga dilatih
mentalnya untuk menjadi disiplin, sehingga mereka
ingin mendapatkan pengetahuan bukan semata-mata

56

Di lihat pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, BAB I,
Pasal 1, ayat 1.
57
Alivermana Wiguna, Isu-isu Kontemporer Islam, hlm. 15.
58
Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta,; LKIS,
2009)Hlm. 4.
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untuk memuaskan rasa ingin tahu intelektual mereka
atau hanya memperoleh keinginan material saja.59
Menurut Zakiah Darajat sebagaimana yang dikutip
dalam Suryadi pendidikan islam adalah sekaligus
pendidikan iman dan pendidikan amal. Karena ajaram
islam berisi tentang sikap dan tingkah laku pribadi
masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan
hidup bersama, maka pendidikan Islam adalah
pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.60
Sementara itu, menurut Muhammad Nuquib alAttas dalam Sultoni Dalimunth mendefinisikan
pendidikan islam adalah sesuatu proses penanaman
sesuatu ke dalam manusia. Kemudian menyebutkan tiga
unsur dalam pendidikan islam yaitu proses, kandungan
dan yang menerima. Selain itu, mendukung pernyataan
tersebut Omar Muhammad al-Toumy al-syaibani dalam
kutipan yang sama menyebutkan pendidikan islam
adalah proses mengubah tingkah laku individu, pada
kehidupan pribadi , masyarakat dan alam sekitarnya,
dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan
sebagai profesi-profesi dalam masyarakat.61
Mendukung pernyataan tersebut, pelaksanaan
pendidikan islam harus didukung atas beberapa usaha
yaitu;

59

Nik Haryanti, Ilmu Pendidikan Islam, (Malang ; Gunung
Samudera, 2014), hlm. 9.
60
Uci Sabusi & Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam,
(Yogyakarta; Deepublish, 2018), hlm. 7.
61
Sehat Sultoni Dalimunthe, Filsafat Pendidikan Islam Sebuah
bangunan Ilmu Islamic Studies, (Yogyakarta; Deepublish, 2018), hlm.9.
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1. Usaha berupa bimbimbingan bagi pengembangan
potensi jasmaniah dan rohaniah secara seimbang.
2. Usaha tersebut didasarkan atas ajaran islam, yang
bersumber dari Al-Qur‟an, as-Sunnah, dan Ijtihad,
dan
3. Usaha tersebut diarahkan pada upaya untuk
membentuk dan mencapai kepribadian muslim, yaitu
kepribadian yang didalamnya tertanam nilai-nilai
islam sehingga segala perilakunya sesuai dengan
nilai-nilai islam. Dan jika nilai Islam ini telah
tertanam dengan baik maka peserta didik akan
mampu meraih derajat insan kamil, yakni manusia
paripurna-manusia ideal.62
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat
dikemukakan pendidikan islam adalah sebuah proses
melalui usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang
untuk mengubah tata cara kehidupannya secara pribadi,
tata cara kehidupan bermasyarakat dan alam sekitar,
dan tentu pada yang demikian itu untuk mrndapat ridho
dari Allah SWT.

B. Tinjauan Historis Pendidikan Islam di Indonesia
Pendidikan Islam di Indonesia telah memainkan
perannya yang sangat signifikan hingga saat ini dalam
upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat. Hal ini
telah berlansung sejak masuknya islam ke Indonesia.
62

Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, hlm.20.
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Menurut catatan sejarah masuknya islam ke Indonesia
dengan damai, proses ini tidak terlepas dari peran para
pedagang dan muballigh yang memainkan perannya
dalam proses islamimasi di Indonesia melalui jalur
perdagangan, dakwah, perkawinan, ajaran tasawuf, dan
salah satu yang signifikan adalah melalui pendidikan.
Kajian historis tentang pendidikan islam di
Indonesia sejak awal masuknya islam ke Indonesia dapat
dibagi kedalam tiga fase;63
1. Fase pertama, fase ini dimulai dengan munculnya
pendidikan informal, yang dipentingkan dalam tahap
ini adalah pengenalan nilai-nilai islam, selanjutnya
baru muncul lembaga-lembaga pendidikan islam
yang diawali dengan munculnya masjid, pesantren,
meunasah, rangkang, dayah dan surau. Fase pertama
ini memiliki beberapa ciri yang menonjol
diantaranya; Pertama, materi pelajaran terkonsentrasi
kepada pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu
agama seperti tauhid, fiqih, tasawuf, akhlak, tafsir,
hadis
pembelajarannya
terkonsentrasi
pada
pembahasan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab.
Kedua, metodenya adalah sorongan, wetonan, hafalan
dan musyawarah. Ketiga, sistemnya nonklasikal,
yakni dengan memakai system halaqah. Dan
outpunya menjadi ulama, kiai, ustadz, guru agama.
2. Fase kedua, adalah fase ketika masuknya ide-ide
pembaruan pemikiran islam ke Indonesia. Sejak
abad ke-19 M telah berkembang dengan pesat ide63
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ide pembaharuan pemikiran Islam ke seluruh
dunia islam yang dimulai di Mesir, Turki, Saudi
Arabia dan juga Indonesia. Khusus untuk di
Indonesia, pembauran pendidikan islam dilator
belakangi oleh dua factor penting. Pertama, factor
intern, yakni kondisi masyarakat Muslim
Indonesia yang terjajah dan terbelakang dalam
dunia pendidikan sehingga mendorong semangat
beberapa pemuka masyarakat Indonesia untuk
memulai gerakan pembauran pendidikan. Kedua,
factor ekstern yakni sekembalinya pelajar dan
mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu agama
di Timur Tengah, dan setelah mereka kembali ke
Indonesia mereka memulai gerakan-gerakan
pembaruan tersebut. Diantara para tokoh tersebut
adalah Syekh Muhammad Jamil Jambek, Haji Kari
Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Ibrahim Musa
Parabek di Sumatera Barat. Sementara di Jawa
muncul tokoh-tokoh seperti H. Ahmad Dahlan
dengan gerakan Muhammadiyahnya, H. Hasan
dengan gerakan Persis, Haji Abdul Halim dengan
gerakan persatuan ulama, K.H Hasyim Asy‟ary
dengan Nahdatul Ulama.
3. Fase ketiga, fase ini diawali dengan lahirnya UU
No.4 Tahun 1950 dan UU No 12 tahun 1954,
kemudian dilanjutkan dengan lahirnya UU No 2
Tahun 1989 yang diikuti dengan lahirnya
sejumlah
peraturan
pemerintah
tentang
pendidikan (PP 27, 28, 29, 30 tahun 1990, PP 72, 73
tahun 1991 dan PP 38,39 tahun 1992), seterusnya
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diberlakukannya UU N0. 20 Tahun 2003 dengan
seperangkat peraturan pemerintah seperti PP No
14 tahun 2005.
Ada beberapa pasal dalam undang-undang dan
peraturan pemerintah tersebut yang mengatur
pendidikan Islam terutama sangat jelas pada UU No.20
tahun 2003, yang setidaknya terdapat tiga hal yang
terkait dengan pendidikan islam pertama, kelembagaan,
diakuinya keberadaan lembaga pendidikan madrasah,
pesantren diniyah raudhathul atfal sebagai lembaga
yang diakui, dan diakui keberadaan madrasah sebagai
lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah. Kedua,
pendidikan islam sebagai mata pelajaran, yakni
diakuinya keberadaan pelajaran agama Islam di sekolahsekolah dan madrasah-madrasah. Ketiga, nilai-nilai
terdapat seperangkat nilai-nilai islam dalam sitem
pendidikan nasional.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kajian
historis pendidikan islam di Indonesia dapat dibagi ke
dalam tiga fase. Pertama, munculnya pendidikan
informal yang lebih condong dalam mementingkan
pengenalan nilai-nilai islam kepada masyarakat. Kedua,
fase ini terjadi pada Abad ke 19 M, masa itu ditandai
dengan tumbuh kembangnya ide-ide pembaharuan yang
diperkenalkan oleh tokoh-tokoh islam saat itu. Dan
Ketiga, adalah fase setelah kemerdekaan, yakni ditandai
dengan lahirnya Undang-undang.
C. Lembaga Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan
Nasional
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Pendidikan merupakan salah satu sarana yang
sangat dibutuhkan dalam kemajuan suatu generasi,
pendidikan pertama kali dilakukan di dalam anggota
keluarga itu sendiri, pendidikan itu terjadi ketika orang
tua memulai untuk mendidik anak mereka. Dan
pendidikan keluarga adalah bagian dari lembaga
pendidikan informal.
Pendidikan nasional adalah suatu pranata yang
mengusahakan
pembangunan
manusia
demi
memungkinkan
perkembangan
manusia
dalam
melaksanakan hubungan antar diri pribadi, dirinya
dengan Tuhannya, dirinya dengan masyarakat dan alam
sekitar. Pendidikan Nasional merupakan usaha bersa,a
keluarga,
masyarakat,
dan
pemerintah
untuk
membangun bangsa yang memiliki system nilai, norma,
ilmu, keterampilan dan seni yang tinggi.64
Mastuhu dalam Faisol mengemukakan terdapat tiga
varian lembaga pendidikan yang berkembang di
Indonesia. Pertama, madrasah sebagai lembaga
pendidikan islam yang sifatnya formal, di bawah
naungan Departemen Agama (DEPAG), kurikulum yang
dikembangkan adalah mata pelajaran agama yang
meliputi tauhid, tafsir, hadits, fikih, bahasa arab, mantiq
dan akhlak, di samping itu pula ilmu-ilmu umum juga
dipelajari. Kedua, sekolah umum di bawah naungan
departemen pendidikan nasional (Diknas), adapun
kurikulum yang diterapkan bermacam-macam pula
sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai relevansi
64
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dengan kehidupan, seperti mata pelajaran ilmu social,
ilmu pengetahuan alam, fisika, biologi, ilmu agama dan
sebagainya, hal ini untuk memenuhi ketentuan
pembangunan dan kemajuan teknologi atau dengan kata
lain untuk memenuhi tantangan zamannya. Ketiga,
pendidikan nonformal yaitu pendidikan dalam
pesantren, sebagai jenis pendidikan nonformal dalam
berbeda dengan term pendidikan umum. Makna
pendidikan
nonformal
pada
pesantren
berarti
mendasari, menjiwai, dan melengkjapi nilai-nilai
pendidikan formal.65
Sementara Daulay mengemukakan untuk meletakan
duduknya pendidikan dalam system pendidikan
nasional perlu diklasifikasikan kepada tiga hal yaitu
pendidikan islam sebagai lembaga, pendidikan islam
sebagai mata pelajaran dan nilai-nilai islam dalam UU
No 20 tahun 2003. Akan tetapi pada kesempatan ini satu
yang dijabarkan dalam ketiga hal tersebut adalah
pendidikan islam sebagai lembaga diantaranya.
1. Pendidikan dasar (pasal 17) menyebutkan; pendidikan
dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrsah
Ibdidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah
Tsanawiyah atau bentuk lain yang serejat.
2. Pendidikan Menengah (Pasal 18) menyebutkan:
pendidikan
menengah
berbentuk
Sekolah
Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMAK), dan
65
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Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain
yang sederajat.
3. Pendidikan Tinggi (Pasal 20) menyebutkan:
pendidikan tinghi dapat berbentuk akademi,
politeknik,
sekolah
tinggi,
institute,
atau
universitas.
4. Lembaga pendidikan nonformal (Pasal 26). Satuan
pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus,
lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat
kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim
serta satuan pendidikan sejenis.
5. Lembaga pendidikan informal (pasal 27) kegiatan
pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan
liungkungan berbentuk kegiatan belajar secara
mandiri.
6. Pendidikan usia dini (Pasal 28). Pendidikan usia
dini pada jalur pendidikan formal berbentuk
Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfhal (RA),
atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan keagamaan (Pasal 30).
a. Pendidikan
keagamaan
diselenbggarakan
oleh
pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk
agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agamanya atau menjadi ahli agama.
c. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada
jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
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d. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah,
pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain
yang sejenis.
e. Ketentuan
mengenai
pendidikan
keagamaan
sebagamana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) diatur lebih lanjut denbgan peraturan
pemerintah.66

D. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam
1. Pengertian
Pesantren atau yang lebih familiarnya di kenal
dengan sebutan Pondok Pesantren adalah salah satu
lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia.
Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga
pendidikan Islam di Indonesia, telah tumbuh dan
berkembang sejak masa penyebaran Islam dan telah
banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan
masyarakat.67
Di Indonesia, nama lain dari pondok pesantren
dikenal juga dengan kuttab yaitu suatu lembaga
pendidikan Islam, yang di dalamnya terdapat seorang
Kiyai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para
santri (anak didik).68Atau dengan kata lain pesantren
66
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merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada di
bawah kendali kepemimpinan kiyai secara individual.69
Istilah pondok berasal dari pengertian asramaasrama para santri yang disebut pondok atau tempat
tinggal yang dibuat dari bambu atau barangkali berasal
dari kata Arab funduq yang berarti hotel atau asrama.
Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam
yang dilaksanakan dengan sistem asrama (pondok),
dengan Kyai yang mengajarkan agama kepada para
santri, dan Masjid sebagai pusat lembaganya pondok
pesantren, yang cukup banyak jumlahnya, sebagian
besar berada di daerah pedesaan dan mempunyai
peranan
besar
dalam
pembinaan
umat
dan
mencerdaskan kehidupan
bangsa.70Sementara itu
Soegarda dalam Daulay menjelaskan pesantren asal
katanya adalah santri, yaitu seorang yang belajar agama
Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunya
arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama
islam.71
Dengan demikian dapat ditarik benang merah dari
pengertian pondok pesantren adalah sebuah lembaga
pendidikan islam yang lebih concern terhadap
pembelajaran islam dengan mengasramakan para pelajar
atau santri yang hendak mendalami ilmu agama di
69
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lembaga pendidikan tersebut. Ciri lain pendukung
sebuah lembaga dapat dikatakan sebagai pondok
pesantren adalah dimilikinya kyai, masjid, santri dan
pondok.
2. Ciri Khas
Pesantren merupakan suatu komunitas tersendiri,
dimana kiai, ustad, santri dan pengurus pesantren hidup
bersama dalam suatu lingkungan pendidikan, yang
berlandaskan pada nilai-nilai agama islam lengkap
dengan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaannya
sendiri, yang secara eksklusif berbeda dengan
masyarakat umum yang mengitarinya. Komunitas
pesantren merupakan suatu keluarga besar di bawah
asuhan seorang kiai atau ulama, dibantu oleh beberapa
kiai dan juga ustad.72
Dalam UU NO 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional, pasal 30 ayat
4 pesantren
merupakan bagian daripada pendidikan keagamaan.
Tentu pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan
lainnya baik dari segi pendidikan maupun aspek
lainnya. Perbedaan pesantren dengan pendidikan
lainnya dapat dilihat dari ciri khas pondok pesantren itu.
Beberapa perbedaan yang merupakan ciri khas dari
pesantren tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Pondok
Pondok adalah tempat tinggalnya kyai dan
santrinya. Dengan pondok mereka memanfaatkan dalam
72

Rofiq A Dkk, Pemberdayaan Pesantren Meuju Kemandirian dan
Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan, (Pustaka
Pesantren; Jakarta, 2015), hlm. 3.

55

rangka berkerja sama memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari.
Hal ini merupakan pembeda dengan
lembaga pendidikan lainnya.73
Alasan lainnya pondok berada dalam sebuah
pesantren, sebagaimana yang dikemukakan Dhofier
dalam Daulay adalah Pertama, banyaknya santri-santri
yang berdatangan dari daerah yang jauh untuk
menuntut ilmu kepada seorang kiyai yang sudah
termahsyur keahliannya. Kedua, pesantren tersebut
terletak di desa-desa dimana tidak tersedia perumahan
untuk menumpang santri yang berdatangan dari luar
daerah. Ketiga, ada sikap timbal balik antara kiai dan
santri, dimana para santri menganggap kiai seolah-olah
orang tuanya sendiri.74
b. Masjid
diartikan secara harfiah adalah tempat sujud,
karena di tempat ini setidaknya seorang muslim lima
kali sehari semalam melaksanakan shalat. Fungsi masjid
tidak saja untuk shalat, tetapi juga mempunyai funmgsi
lain seperti pendidikan dan lain sebagainya. Di zaman
Rasulullah masjid berfungsi sebagai tempat ibadah dan
urusan-urusan social kemasyrakatan serta pendidikan.
Suatu pesantren mutlak mesti memiliki masjid, sebab di
situlah akan dilansungkan proses pendidikan dalam
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bentuk komunikasi belajar mengajar antara kiai dan
santri.75
c. Santri
Santri adalah siswa yang tinggal di pesantren, guna
menyerahkan diri. ini merupakan persyaratan mutlak
untuk memungkinkan dirinya menjadi anak didik kiai
dalam arti sepenuhnya. Dengan kata lain, ia harus
memperoleh kerelaan sang kiai dengan mengikuti
segenap kehendaknya dan juga melayani segenap
kepentingannya. Pelayanan harus dianggap sebagai
tugas kehormatan yang merupkan ukuran penyerahan
diri itu.76Artinya perjalanan seorang santri dalam
menuntut ilmu agama diupayakan dengan cara yang
sebenar-benarnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh
kiai.
Seseorang dikatakan sebagai santri pada sebuah
pondok pesantren adalah jika santri tersebut terdaftas
sebagai siswa aktif dan mengikutiproses kegiatan belajar
mengajar.77Santri juga dapat digologkan kedalam dua
kelompok yaitu:
1) Santri mukim, yaitu santri yang berdatangan dari
tempat-tempat yang jauh yang tidak memungkinkan
dia untuk pulang kerumahnya maka dia
memutuskan untu mondok (tinggal di pesantren).
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Adapun sebagai santri mereka memiliki kewajibankewajiban tertentu.
2) Santri kalong, yaitu santri yang bersal dari daerah
sekitar yang bisa saja memungkinkan mereka
pulang ke tempat atau kediaman masing masing.
Santri kalong ini mengikuti pelajaran dengan cara
pulang pergi antara rumahnya dan pesantren.78
d. Kiyai
Kiyai adalah penentu langkah pergerakan pesantren.
Ia sebagai pemimpin masyarakat, pengasuh pesantren,
dan sekaligus sebagai ulama.79Pada perkembangan
sekarang ini walaupun seseorang tidak memiliki pondok
pesantren asalkan gelar yang diberikan oleh masyarakat
karena memandangnya sebagai ahli agama, dapat juga ia
dikatakan sebagai kiai. Akan tetapi kiai selalu identic
dengan orang yang memiliki posisi central menentukan
maju mundurnya sebuah pesantren.
3. Tipe-tipe pondok pesantren
Ziemek dalam Mahfud Juanaedi secara garis besar
menegemukakan pesantren di Indonesia menurut
beberapa pengamat dapat dklasifikasikan ke dalam
beberapa tipe:
a. Pesantren jenis A, yaitu pesantren yang hanya terdiri
dari unsur masjid dan rumah kiai.
b. Pesantren jenis B, yaitu pesantren yang memiliki
masjid, rumah kiai dan pondok.
78
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e.

a.

b.

c.

c. Pesantren jenis C, yaitu pesantren yang terdiri dari
masjid, rumah kiai, asrama atau pondok dan
madrasah.
d. Pesantren jenis D, yaitu pesantren yang sudah terdiri
dari beberapa unsuryaitu masjid, rumah kiai, asrama,
madrasah ditambah pendidikan keterampilan,
program pertanian, dan lain-lain.
Pesantren jenis E, yaitu pesantren jenis modern, yang
terdiri dari beberapa elemn yaitu masjid, rumah kiai,
pondok, madrasah, dan universitas.80
Lebih spesifiknya Bahri Ghozali, mengemukakan
beberapa tipe pondok pesantren terbagi kedala tiga tipe;
Pondok Pesantren Tradisional
Pondok pesantren tradisional yaitu pondok yang dalam
perkembangannya
pesantren
tersebut
menyelenggarakan pelajaran dengan pendekatan
tradisional. Pembelajarannya ilmu-ilmu agama Islam
dilakukan secara individual atau kelompok dengan
konsentrasi dengan kitab-kitab klasik berbahasa Arab.
Pondok Pesantren Modern
Pondok pesantren moderen adalah pondok pesantren
yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan
pendekatan modern melalui suatu pendidikan formal,
baik madrasah ataupun sekolah, tetapi dengan
menggunakan cara klasikal.
Pondok Pesantren Komprehensif
Pondok pesantren komprehensif adalah pondok
pesantren yang sistem pendidikan dan pengajarannya
80
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gabungan antara yang tradisional dan yang moderen.
Artinya didalamnya ditetapkan pendidikan dan
pengajarannya kitab kuning dengan metode sorogan,
bandongan, wetonan, namun secara regular sistem
persekolahan terus dikembangkan.81
Selain itu Ahmad Qodri Abdillah Azizy dalm Zuhri
juga membagi pesantren atas kelembagannya yang
dikaitkan dengan system pengajarannya menjadi lima
kategori:
a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal
dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang
hanya memiliki sekolah umum,
b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan
keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan
ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum
nasional.
c. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama
dalam bentuk madrasah diniyah.
d. Pesantren yang hanya sekedat menjadi tempat
pengajian.
e. Pesantren untuk asrama anak-anak belajar seko;lah
umum dan mahasiswa.82
E. Pendidikan Islam Di daerah Minoritas
Minoritas kelompok, masyarakat, ataupun agama
sering didentifikasi sebagai heterodoks, karena dianggap
berbeda
dengan
norma-norma
yang
diyakini
81
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kebenarannya oleh kelompok mayoritas lain. Tentu tidak
mudah menentukan sebuah
penafsiran doktrin
keagamaan sebagai „benar‟ dan „tidak benar‟, „sah‟ atau
„tidak sah‟, mengingat masing-masing kelompok
memiliki ukurannya sendiri dalam menentukan
kebenaran itu. Akan tetapi, terlepas dari kerumitan itu,
ketegangan antara mereka yang disebut sebagai kaum
ortodoks dan heterodoks di satu sisi telah menghasilkan
sebuah khazanah intelektual yang menggambarkan
sejarah dan dinamika pemikiran keagamaan, di wilayah
Nusantara khususnya, dan di dunia Islam pada
umumnya.83
Umat Islam yang hidup berada di daerah minoritas
tidaklah selamanya sama dengan umat Islam di daerah
mayoritas, dalam hal pendidikan pun demikian.
Pendidikan islam di daerah minoritas pun tidaklah sama
dengan pendidikan islam pada daerah mayoritas
muslim. Misalnya di Bali, dalam hal pelaksanaan
Pendidikan Agama Islam di sekolah, beberapa masalah
tak bisa dielakkan. Mulai dari mushalla yang tidak
tersedia, pada jam siswa Muslim mesti melaksanakan
shalat Jum‟at tapi pelajaran tetap terus berlangsung
sampai, bahkan, ruang kelas khusus bagi siswa untuk
mata pelajaran Agama Islam juga tidak tersedia.84
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Agar tetap bertahan dengan keadaan tersebut
Langkah yang diambil adalah:
1. tetap masuk kantor meskipun harus minjam
sementara di meja kursi orang lain yang kosong.
2. Membawakan diri tidak sebagai pengganggu.
3. Proaktif
sehingga
keberadaannya
dirasakan
manfaatnya.
4. menerima tugas utamanya adalah sebagai pendidik
bukan birokrat.
5. Menjadi Kaur kurikulum.
6. menjadi staf di perpustakaan.
7. Mau dilibatkan sebagai panitia meskipun untuk peranperan yang kecil berarti sudah ada pengakuan, biasa
menjadi seksi konsumsi pada berbagai kepanitiaan
untuk meyakinkn bahwa makanan yang tersaji adalah
halal.85
Sementara dengan Pesantren Nurul Yaqin,
Kabupaten Sorong, Papua Barat. Eksistensi pendidikan
islam di daerah minoritas seperti Papua Barat menjadi
daya dorong untuk memberikan pengajaran agama yang
berorientasi kepada identitas muslim di satu sisi dan
pada sisi yang lain, tetap menjadi bagian dari kewargaan
yang multireligius dengan tidak menafikan keberadaan
warga lain sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri.
Kemampuan inilah yang senantiasa menjadi keperluan
bagaimana seorang muslim mampu untuk hidup di
tengah masyarakat dengan perbedaan keyakinan.
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Adapun Kurikulum pendidikan agama Islam yang
dikembangkan di Pesantren Nurul Yaqin juga
memperhatikan masa depan santri dalam menghadapi
tantangan di masa mendatang. Yang dipersiapakna tidak
hanya dalam lokal tetapi juga dipersiapkan persaingan
regional dan juga tuntutan global. Aspek inilah yang
menjadi perhatian segenap komponen di Pesantren
Nurul Yaqin. Mulai dari yayasan sampai kepada
pegawai.86
Pada intinya pendidikan islam di daerah minoritas
merupakan sarana pengembangan generasi muslim
kearah yang baik. Dengan adanya pendidikan islam di
daerah monoritas masyarakat muslim tidak akan merasa
repot untuk menyekolahkan anak mereka ke lembaga
pendidikan islam yang berda di luar daerah. Walapun
tantangan-tantangan kecil sering dihadapi, namun
kesemua itu merupakan perjuangan menuju kesuksesan
yang hakiki.
Minoritas (minority) adalah golongan sosial yang
jumlah warganya lebih sedikit dibandingkan dengan
golongan lain.16 Minoritas, adalah kelompok penduduk
di sebuah negara yang berbeda dengan kebanyakan
penduduk negara itu, yang disebabkan karena
perbedaan agama, mazhab, keturunan, bahasa dan
perkaraperkara dasar lainnya. Contoh, minoritas Kristen
di Mesir, Syria dan Iraq. Minoritas Yahudi di Maroko
dan Iran. Minoritas muslim di negara-negara Barat.
86
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Kelompok minoritas. (minority groups) adalah kelompokkelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras,
agama, suku, bangsa, yang mengalami kerugian sebagai
akibat prasangka (prejudice) atau diskriminasi.18 Istilah
minoritas (minoritie) dalam peradaban Barat adalah
masyarakat yang memiliki identitas budaya yang
berbeda dengan identitas budaya masyarakat mayoritas.
Dalam khasanah Islam/keagamaan, minoritas dilihat
dari segi kwantitatif, yakni memandang perbedaan
karena jumlah. Sedangkan kaum minoritas, dalam
retorika antar bangsa disebut the minorities atau minority
groups, yang merujuk kepada kelompok masyarakat
yang jumlahnya lebih sedikit dibanding kelompok
masyarakat lain yang dominan. Pengelompokkan ini
dilakukan atas dasar perbedaan agama, ras, bahasa,
paham politik, asal usul daerah, kelas sosial ekonomi,
dan perbedaan dalam pendapat.87
Dari uraian tersebut, maka yang dimaksud daerah
minoritas adalah suatu tempat/daerah dimana terdapat
kelompokkelompok masyarakat yang jumlahnya lebih
sedikit dibandingkan kelompok masyarakat daerah
tersebut karena perbedaan agama, ras, bahasa, paham
politik, asal usul daerah,kelas sosial ekonomi ataupun
perbedaan dalam pendapat. Dalam penelitian ini, yang
dimaksud dengan daerah minoritas adalahdaerah
minoritas keagamaan khususnya minoritas muslim yaitu
suatu tempat/daerah dimana terdapat kelompok
87

Muhammad Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan Dalam Islam,
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masyarakat muslim yang jumlahnya lebih sedikit
dibandingkan dengan kelompok masyarakat penganut
agama lain di daerah tersebut.
Webster‟s sevent new collegite dictonery, yang
dikutip dalam bukunya Ali Kettani minoritas muslim
mendefinisikan
Minoritas
sebagai
bagian
dari
penpenduduk yang beberapa cirinya berbeda dan sering
mendapat perlakuan yang berbeda.88 Istilah Muslim
adalah umat yang mengakui bahwa muhammad SAW,
putra Abdullah adalah utusan Allah yang terkhir dan
mengakui bahwa ajaranya adalah benar, tanpa
memandang seberapa jauh mereka tahu tentang ajaran
itu,
yang
pengakuan
ini
dengan
sendirinya
menimbulkan perasaan identitas dengan semua orang
yang memiliki keyakinan yang sama dalam artian bahwa
minoritas muslim disini menegaskan kondisi yang
sangat keras yang telah dihadapi oleh muslim dimasa
lalu dan yang hingga.sekarang. Selanjutnya Ali Kettani
menyatakan minorits muslim merupakan bagian
penduduk yang berbeda dari penduduk lainya karena
anggota-anggotanya yang mengakui Muhammad, putra
Abdullah, menjadi utusan Allah terakhir dan mengakui
ajaranya adalah benar dan yang sering mendapat
perlakuan berbeda dari orang-orang yang lain yang
tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Lebih lanjut ali
ketani mendefinisikan minoritas muslim adalah bagian
penduduk yang berbeda karena anggota-anggotanya
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adalah
muslim
dan
perlakuan.yang.berbeda.

sering

mendapatkan

F. PENDIDIKAN KARAKTER PADA PESANTREN
DI WILAYAH MINORITAS MUSLIM
a. Karakter Religius Sebagai Modal Santri di Wilayah
Minoritas
Pembangunan bangsa Indonesia berorientasi pada
pembangunan manusia, salah satu aspek yang
memegang peran penting adalah bidang pendidikan.
Peningkatan mutu pendidikan selalu mendapatkan
perhatian serius oleh pemerintah dalam pelaksanaan
pembangunan masyarakat Indonesia karena pendidikan
selalu berubah dan berkembang sesuai dengan
perubahan dan perkembangan masyarakat setempat.89
Pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu,
namun juga sebagai proses pembinaan dan
pembentukan karakter serta moral peserta didik.
Karakter tidak sekedar tentang sifat-sifat kejiwaan,
namun juga tentang akhlak atau budi pekerti yang
menjadi titik pembeda antara seseorang dan yang
lainnya. Pendidikan karakter religious menjadi modal
utama yang sangat urgen ditanamkan pada setiap santri
yang menuntut ilmu di Pondok pesantren, terutama bagi
89

Saddam Husein Nur Khozin, Abdullah Pelupessy,
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pondok pesantren yang berada pada wilayah minoritas
muslim, sebab nilai itulah yang nantinya membuat para
santri mampu beradaptasi, bersosial interaksi serta
responsive terhadap sesuatu yang berbeda dengannya,
sehinggah terciptalah suata keharmonisan walau dalam
perbedaan.
Pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar)
untuk manusia memahami, peduli, dan melaksanakan
nilai-nilai akhlak. Dengan kata lain pendidikan karakter
harus dimaknai sebagai usaha yang sungguh-sungguh
untuk memahami, membentu, memupuk nilai-nilai
akhlak (moral, etik) baik untuk diri sendiri maupun
untuk semua warga masyarakat atau warga Negara
secara keseluruhan. Dalam konteks pendidikan agama
akhlak dalam arti luas tidak hanya ditujukan pada
akhlak sesama manusia tetapi berakhlak dengan Allah
SWT, Rasul, dan lingkungan dalam arti luas (termasuk
makhluk hewan dan tumbuhan). Demikian indahnya
karakter sesorang dalam Islam.90
Salahsatu nilai karakter yang erat kaitannya
dengan moral adalah karakter religious, yaitu sikap dan
perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama
yang dianutnya, toleran terhadap pelkasanaan ibadah
agama orang lain, dan hidup rukun dengan pemeluk
agama lain.91 Karakter manusia juga termasuk karakter
90
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religious bukanlah suatu yang tetap, karena ia bias
dibentuk melalui berbagai cara, salahsatunya adalah
melalui pendidikan.92
Dalam Undang-undang (UU) No.20, tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dinyatakan bahwa
Pendidikan
nasional
berfungsi
mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga Negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Sehingga nanatinya mampu menjadi
anak bangsa yang membanggakan. Sebab anak
merupakan dambaan bagi setiap orang tua dan anak
adalah bagian dari generasi sebagai salah satu dari
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan
penerus cita-cita perjuangan bangsa.93
Penanaman
dan
Pendidikan
karakter
berlandaskan pada karakter dasar manusia, ia
bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut)
yang berlandaskan pada nilai agama wahyu yang juga
disebut the golden rule. Pendidikan karakter memiliki
tujuan yang pasti, manakala berpijak pada nilai-nilai
karakter dasar tersebut. Menurut para psikolog beberapa
92
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nilai dasar karakter tersebut adalah cinta kepada Allah
dan ciptaan-Nya (alam dan isinya), tanggung jawab,
jujur, hormat dan santun, kasih saying, peduli,
kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang
menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan
rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan.
Pendapat lain menyatakan bahwa karakter dasar
manusia terdiri dari : dapat dipercaya, rasa hormat dan
perhatian,
peduli,
jujur,
tanggung
jawab,
kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin,
visioner, adil, dan punya integritas (bandingkan dengan
sifat Rasulullah SAW).94
Dengan demikian, pada dasarnya pendidikan
karakter memiliki cita-cita menjadikan peserta didik atau
pribadi insan yang mampu mengendalikan dirinya
dimanapun ia berada, terutama pada wilayah yang
menuntut untuk saling menghargai, tolong-menolong,
berinteraksi dan tetap menjaga keharmonisan hidup
berdampingan walau dalam kemajemukan budaya,
suku, ras maupun kepercayaan. Tidak terkecuali dengan
kehadiran pesantren di tengah wilayah minoritas
muslim, dimana harus membentuk pribadi santri yang
toleran, menghargai sesama maupun hubungan sosial
lainnya. Sehingga pada implementasinya ketika mereka
menyelesaikan studi pada pesantren tersebut, dapat
mengamalkan nilai-nilai toleran antar sesame mahluk
ciptaan sang maha pencipta.
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Olehnya itu, penanaman nilai religius melalui
pendidikan karakter religious tidak sekedar modal
dasar, namun menjadi suatu kebutuhan bagi setiap
lembaga pendidikan terkhusus bagi pesantren yang
berada
ditengah-tengah
realitas
kemajemukan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penanaman
karakter religius tersebut dimulai dengan penanaman
nilai:
Pertama, bahwa Islam adalah Agama damai. Islam
adalah agama rahmatan lil‟alamin. Oleh karenanya
damai dan memberi kedamaian kepada yang lain.
Terdapat tiga dimensi kedamaian dalam Islam. Pertama,
dimensi tauhidiah (ketuhanan), di mana Allah adalah
inspirasi dan sumber kedamaian. Kedua, dimensi
insaniah (kemanusiaan). Dalam konteks ini, manusia
diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci dan memiliki
nilai-nilai asasi yang perlu dijaga dan dijunjung tinggi
untuk bisa hidup damai, tenang, rukun dan toleran.
Dalam dimensi ini, seseorang harus damai dengan
dirinya sendiri, damai dalam keluarga dan damai
dengan lingkungan masyarakatnya. Ketiga, dimensi
kauniyyah (alam), dalam pengertian bahwa alam
diciptakan oleh Allah agar dikelola manusia dengan baik
dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kehilangan
salah satu dari ketiga dimensi tersebut menjadikan
keseimbangan dan keharmonisan tidak akan tercipta.95
Islam, secara literal, bermakna kedamaian atau
keselamatan. Sebagai sebuah agama dan jalan hidup,
95
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Islam menawarkan kedamaian dan keselamatan bagi
seluruh manusia di dunia ini. Orang yang memilih
hidup dalam Islam akan berada dalam kedamaian dan
keselamatan. Begitu juga orang yang menolak Islam
sebagai sebuah keyakinan, tetapi tetap menghormatinya.
Semua manusia yang menghargai kehadiran Islam akan
mendapatkan percikan kedamaian, sekalipun dengan
skala yang berbeda-beda.96
Islam sebagai agama damai sesungguhnya tidak
membenarkan adanya praktek kekerasan. Cara-cara
radikal
untuk
mencapai
tujuan
politis
atau
mempertahankan apa yang dianggap sakral bukanlah
cara-cara yang Islami. Di dalam tradisi peradaban Islam
sendiri juga tidak dikenal adanya label radikalisme.
Firman Allah (QS. Al-Anbiyaa‟ : 107)

َ َّۡ َٗۡ َ ََٓ َۡ َ َۡ َ ا
َ
١٠٧ ويا أرسونك إَِّل رۡحة ه ِوعو ًِني

Terjemahannya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu,
melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam.”4 Perdamaian
merupakan hal yang pokok dalam
kehidupan manusia, karena dengan
kedamaian akan
tercipta kehidupan yang sehat, nyaman dan
harmonis dalam setiap interaksi antar sesama. Dalam
suasana aman dan damai, manusia akan hidup dengan
96
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penuh ketenangan dan kegembiraan juga bisa
melaksanakan kewajiban dalam bingkai perdamaian.
Oleh karena itu, kedamaian merupakan hak mutlak
setiap individu5 . Bahkan kehadiran damai dalam
kehidupan setiap mahluk merupakan tuntutan, karena
dibalik ungkapan damai itu menyimpan keramahan,
kelembutan,
persaudaraan
dan
keadilan.
Dari
paradigma ini, Islam diturunkan oleh Allah SWT ke
muka bumi dengan perantaraan seorang Nabi yang
diutus kepada seluruh manusia untuk menjadi rahmat
bagi seluruh alam, dan bukan hanya untuk pengikut
Muhammad semata. Islam pada intinya bertujuan
menciptakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh
manusia, sesuai dengan nama agama ini: yaitu al-Islām.
Islam bukan nama dari agama tertentu, melainkan nama
dari persekutuan agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi
dan dinisbatkan kepada seluruh pengikut mereka. Itulah
misi dan tujuan diturunkannya Islam kepada manusia.
Karena itu, Islam diturunkan tidak untuk memelihara
permusuhan atau menyebarkan dendam di antara umat
manusia. Konsepsi dan fakta-fakta sejarah Islam
menunjukan, bagaimana sikap tasāmuh (toleran) dan
kasih sayang kaum muslim terhadap pemeluk agama
lain, baik yang tergolong ke dalam ahl al-Kitab maupun
kaum mushrik, bahkan terhadap seluruh makhluk, Islam
mendahulukan sikap kasih sayang, keharmonisan dan
kedamaian.97
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Adapun nilai-nilai ajaran Islam yang berorientasi
kepada pembentukan perdamaian di tengah umat
manusia, sehingga mereka dapat hidup sejahtera dan
harmonis, diantaranya :
1.
Larangan Melakukan Kedzaliman.
Islam sebagai agama yang membawa misi perdamaian
dengan tegas mengharamkan kepada umat manusia
melakukan kedzaliman, kapan dan di mana saja. Firman
Allah QS. A-Furqaan:19

ٗۡ َ َ ُ َ َۡ ََ َ ُ َُ َ ُ ََُ ۡ َ ا
ْن ََص ٗفا
ف َقد َ ۡلذب
ۡ ْك َى بًَِا ۡ تقْل ّْن ُف ًۡا ُت
َ سجُ ِط َيػ
ٗ
ٗ ٍ َوَّل
َ
ۡص ۚا ويٌ يظوِى يَِلى ٍ ِذقُ غذابا لبِريا
١٩

Terjemahannya: "Dan barangsiapa di antara kamu yang
berbuat zalim, niscaya Kami rasakan
kepadanya azab yang besar" (QS. AFurqaan:19).
Di samping itu Rasulullah bersabda, yang artinya:
“Wahai umatku sesungguhnya telah aku haramkan bagi
diriku
perbuatan
dzalim
dan
aku
juga
mengharamkannya diantara kalian maka janganlah
berbuat dzalim”.

Kedzaliman adalah sumber petaka yang dapat
merusak stabilitas perdamaian dunia. Maka selayaknya
setiap insan sadar bahwa kedzaliman adalah biang
kemunduran. Dengan demikian jika menghendaki
kehidupan yang damai maka tindakan kedzaliman harus
dijauhi.
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2.
Adanya Persamaan Derajat
Persamaan derajat di antara manusia merupakan salah
satu hal yang ditekankan dalam Islam. Tidak ada
perbedaan antara satu golongan dengan golongan lain,
semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kaya,
miskin, pejabat, pegawai, perbedaan kulit, etnis dan
bahasa bukanlah alasan untuk mengistimewakan
kelompok atas kelompok lainnya.
Allah berfirman
َ
ُ
َ (QS)
َ
َ al-Hujurat 13:

َ
َ
ُ َۡ َ ا ُ ا
َ يأ ُّي
َٰٓ
لى ُ ّي ٌِْ ا َذل ۡ ٖر َ َوأ ٍَُث
ن
ق
و
خ
ا
ٍ
إ
اس
ٱنل
ا
ّ
ِ
ۡ
ُ َ َ َ َ
ٗ ل ۡى ُش ُػ
َ ْبا َو َق َبآن َن ِلِ َ َػ
 أك َريل ۡىٞارف ۚ ْٓ َا إِن
َ
وج َػون ا ۡ َ ُ ۡ ا ِ ا
َ
َ
ٌ
١٣ غَِد ٱّللِ أتقىل ۚى إِن ٱّلل غوِيى خبِري

Terjemahannya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal- mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu di
sisi Allah ialah orang yang paling
bertaqwa
di
antara
kamu.
Sesungguhnya
Allah
Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal".
Rasulullah bersabda, yang artinya:
"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk
kalian ataupun kepada harta kalian, tetapi Allah melihat
kepada hati dan perbuatan kalian”. Jadi yang
membedakan derajat seseorang atas yang lainnya
hanyalah ketakwaan. Yang paling
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bertakwa dialah yang paling mulia. Dengan adanya
persamaan derajat itu, maka semakin meminimalisir
timbulnya benih-benih kebencian dan permusuhan di
antara manusia, sehingga semuanya dapat hidup rukun
dan damai.
3.
Menjunjung Tinggi Keadilan
Islam sangat
menekankan perdamaian dalam
kehidupan sosial di tengah masyarakat, keadilan harus
diterapkan bagi siapa saja walau dengan musuh
sekalipun. Dengan ditegakkannya keadilan, maka tidak
ada seorang pun yang merasa dikecewakan dan
didiskriminasikan sehingga dapat meredam rasa
permusuhan, dengan demikian konflik tidak akan
terjadi. Allah berfirman dalam Qs. Al-Mâidah: 8;11

ُ ۡ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ا َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ ا
ۡلى
َ ٱَّلۡ ٌِيٌ َءاي ََ ْۡا ُ ُٱذلْر َوا ٍ ِػ ًُ ۡت
ۡ
َ يأي َّ اا
ٱّلل ِ ُ ۡغو َي َ ا
ۡ
َ
ٓ
ۡ
إَِ ۡذ َِى ق َْم أ ُن يب اس ُط ْْا إ ِ اَلَل َى َ أي ِد ايّى َ ۡف َم اف
ۡ ُ
َ
َ ۡ
َ َ
َّك
ِ ْأ ۡي ُ ِد ۡيّ ُى َغَلىۖۡ وٱتقْا ٱّللۚ ولَع ٱّللِ فويج
١١ ٱلًؤيَِْن

Terjemahannay:

"Hai orang-orang yang beriman,
hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran)
karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. Dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak
adil. Berlaku adillah, karena adil itu
lebih dekat kepada taqwa. Dan
bertaqwalah
kepada
Allah,
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sesungguhnya
Allah
Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan"
(Qs. Al-Mâidah: 8).
4.
Memberikan Kebebasan
Islam menjunjung tinggi kebebasan, terbukti dengan
tidak adanya paksaan bagi siapa saja dalam beragama,
setiap orang bebas menentukan pilihannya. Firman-Nya
QS Al-Baqarah : 256:

ۡ َٓ
َ ّ َ ۡ َ ُ ۡ ُّ َ ّ َ ا َ ا
َ
َ
َ
ٌَ ًَغۚ ۡ ف
ِيٌ قد ُ ۡثب
ِ َ ۡ ني ٱلر اشد َ َيٌِ ٱه
ِ ٱل
ُ ََّل إ ِۡ ُل ۡراه ِِف ا
َ
ۢ
ْت وي َؤ ِي ٌَ َب ِٱّللِ افق ِد ٱسجً َسك
يلفر بٱهطغ
ُ بٱهۡ ُػ ۡر َوة ِ ِٱل ۡ ُْ ۡث َق َ َِّل ٱٍفِصام ل َّاۗ َو
ٌ ًِ ٱّلل َس
ٌيع غوِيى
ِ
٢٥٦

Terjemahannya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki)
agama (Islam); sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar dari pada jalan
yang salah (QS Al-Baqarah : 256). 12
Dalam ayat lain Allah berfirman QS Yûnus: 99:

َۡ
َ ُّ َ َ ٓ َ ۡ َ َ
ًۚ ۡرض ُُكُّ ُّ ۡى ََجِيػا
َ
َ
َ
َو َل َْ َشا ُء ر ۡب
ِ ٌك آأَلي ٌَ ي َ ا
ۡ ُ ْ ِ ُ ِف ُٱۡل
َ
َ
ُ
٩٩ أفأٍت ثل ِره ٱنلاس حَّت يلٍْْا مؤ ِيَِني

Terjemahannya: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki,
tentulah beriman semua orang yang di
muka bumi seluruhnya. Maka apakah
kamu (hendak) memaksa manusia
supaya mereka menjadi orang- orang
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yang beriman semuanya (QS Yûnus:
99).
Dengan adanya kebebasaan itu maka setiap orang puas
untuk menentukan pilihannya, tidak ada yang merasa
terkekang hingga berujung pada munculnya kebencian.
Dengan kebebasan ini, jalan menuju kehidupan damai
semakin terbuka lebar.
5.
Menyeru Hidup Rukun dan Saling Tolong
Menolong. Islam juga menyeru kepada umat manusia
untuk hidup rukun dan saling tolong menolong dalam
melakukan perbuatan mulia dan mengajak mereka
untuk saling bahu membahu menumpas kedzaliman di
muka bumi ini, dengan harapan kehidupan yang damai
dan sejahtera dapat terwujud. Allah berfirman Qs. AlMâidah: 2. َ
َ
ا
ْ ُّ ُ َ ْ

َ َ َٰٓ َ ا
ُ ِيٌ َء َاي
َ يأ ُّي َّا ٱَّل
َٰٓ َ
ٱّللِ ٓ ّ َو ََّل
ْا َّۡل ُتَِوْا ۡ َشَع َهِر
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
ٓ
ا
َ لهد َوَّل
َ ۡ ٱلش ّۡ َر
َٰٓ ٱۡل َر َام َوَّل ٱل َّد َي َو َّٗل ٱهق
ِني
ي
ا
ء
ِ
َٗ ۡ َ ۡ ّّ ا
ۡ َ َ ُ ََۡ َ ََ َ َۡۡ
ۚ ْن ْفض َٗل َي ٌِۡ َ ارب ِ ِّ ُى ۡ و َرِ َض َوٍ ُا
ۡ َ َ ٱۡل َيت
ُۚ ٱۡل ۡرام َ يب ۡج َغ
ُ
َ
ْ ِإَوذا َحوو َج ُّى فُ ۡٱص َطاد ۡوا َ ۡوَّل َي ِر ۡ َيََل َى َش ۡ َنٔ ُان
ۡ َق
ٱۡلر َِام َأن ُت ْػج َد َ ْۘوا
د
ج
س
ً
ٱل
ٌ
غ
ى
وك
د
ص
ن
أ
م
ْ
ِ
َ َ ْ ُ َ ٍَ َ َ
ّ ۡلَع ٱه
َ ٱِل ۡق َْ ِىۖۡ َو ََّل تػ
ب ِ َو ا
لَع
ْا
ٍ
او
وتػاوٍْا
ُٱّلل َش ِديد
َ ٱّللۖۡ إ ان ا
َ ۡٱۡلثۡ ِى َوٱهۡ ُػ ۡد َون ِ ِ َو اٱت ُقْا ْ ا
ِ
ِ
َ ِۡ
٢ اب
ق
ِ ِٱهػ

Terjemahannya: 2. Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu melanggar syi´arsyi´ar Allah, dan jangan melanggar
kehormatan
bulan-bulan
haram,
jangan
(mengganggu)
binatang-
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binatang had-ya, dan binatangbinatang qalaa-id, dan jangan (pula)
mengganggu
orang-orang
yang
mengunjungi Baitullah sedang mereka
mencari kurnia dan keridhaan dari
Tuhannya dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka
bolehlah berburu. Dan janganlah
sekali-kali
kebencian(mu)
kepada
sesuatu
kaum
karena
mereka
menghalang-halangi
kamu
dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat
aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah
kamu
dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksaNya. (Qs. Al-Mâidah : 2).
6. Menganjurkan Toleransi
Islam menganjurkan kepada umatnya saling toleransi
atas segala perbedaan yang ada, dalam rangka
mencegah terjadinya pertikaian yang dapat merugikan
semua pihak. Dalam firman-Nya QS Fushshilat : 34-35:

َۡ َ َ ُ َ َ ا ّ َ ُ ۡ َ ۡ ا
َ َو ََّل ت َ ۡس
َٱهَّت َ ِِه
ۚ
ب
ع
ف
ٱد
ة
ئ
ي
ٱلس
َّل
و
ة
َ
س
ٱۡل
ي
ْ
ج
َ ۡ َ ُ َِ َ ا
َ ََۡ
ُ ِ َلأٍاُۥٞ ك َو َب ِ ۡي ََ ُُۥ َغ َد َو ِة
َأحسٌ فإِذا ٱَّلِي بي
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ْ َُ َ َ ََ َُا َٓ ا ا
ٞ َو ٌِّل َۡح
بوا َو َيا
 َوي ّا يوَقىّا إَِّل ٱَّلِيٌ ص٣٤ُ ِيى
ُ َِا َ ٓ ا
٣٥ يم
ظ
غ
ظ
ح
و
ذ
َّل
ٍ
ِ يوقىّا إ
ٖ ِ
Terjemahannya: Dan tidaklah sama kebaikan dan
kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang
lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan
antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi
teman yang sangat setia
Kedua, membangun nilai kedamaian dari diri sendiri
dan untuk orang lain serta alam semesta. Perkembangan
globalisasi abad mutakhir menghendaki adanya suatu
sistem
pendidikan yang komprehensif. Perkembangan
masyarakat menghendaki adanya pembinaan Islam
dilakukan secara seimbang antara tingkah nilai dan
akhlak,
pengetahuan,
kecerdasan,
keterampilan,
kemampuan
komunikasi,
dan
sikap
terhadap
lingkungan (culture), dengan kata lain antara Ilmu
Pengetahuan Teknologi dan Iman dan Takwa harus
seimbang dimiliki oleh anak sekarang.(Nasir, 2005:1)
Globalisasi budaya Islam merupakan lintas batas yang
menerobos dinding
geografis, kebangsaan, kebudayaan bahkan peradapan
bangsa-bangsa sehingga budaya sebagai muatan
globalisasi, tidak dapat dicegah lagi oleh Negara dan
masyarakat dunia manapun tetapi tanpa meninggalkan
kultur lokal. Globalisasi sendiri mempunyai dampak
negatif antara lain (1) Dapat melunturkan identitas suatu
bangsa, (2)kurang kesadaran atas wawasan nusantara,
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dan kurangnya eksis terhadap budaya etnik.(Gafar,
2009:23).98
Sangatlah jelas, bahwasanya Islam menghendaki
tercapainya insan yang kamil, tidak sekedar cerdas otak
namun bersih hatinya. Olehnya itu, setiap insan yang
dididik di pesantren manapun itu mampu menciptakan
dan menghadirkan rasa dan suasana kedamaian dari
dirinya serta ditebarkan kepada yang lainnya. Sebab
kedamaian itu tidak hanya soal apa yang kita rasakan
saja, namun semua yang dapat dirasakan secara
bersama-sama agar terwujudnya sebuah kedamaian
yang abadi.
Ketiga, menjadikan pesantren sebagai sumber
kedamaian untuk masyarakat, bangsa, negara dan untuk
dunia. Pesantren menjadi salah satu rahim yang
menetaskan para pejuang yang selain militan, juga
bertanggung jawab penuh terhadap tugas serta
lingkungan- nya. Bertanggung jawab secara vertikal
maupun
horisontal
dalam
melahirkan
serta
membesarkan Indonesia. Hal itu karena pesantren
merupakan kawah candradimuka bagi para santri
sebelum
benar-benar
diterjunkan
ke
medan
pertempuran. Hal itu tampak pada medan pertempuran
yang hakiki pada masa pergolakan, ataupun medan
pertempuran majasi, jika dinisbahkan masa-masa
sekarang. Para santri keluaran pesantren yang benar98

Oleh : Sunarto and others, ‘Peran Pondok Pesantren Dalam
Pengembangan Kultur Islam Nusantara’, Jurnal Pendidikan Islam,
6.November (2015), 185–97.
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benar belajar saat masa karantina, umumnya memang
akan berkarakter militan, religius sekaligus bertanggung
jawab terhadap kewajibannya. Pesantren yang dimaksud
di sini tentu saja pesantren salaf yang berhaluan Ahl alSunnah Wa al-Jama>ah, bukan pesantren yang pseudo
ahli Sunah, apalagi pesantren berhaluan radikal yang
bisa ditemukan dengan mudah pada masa sekarang.
Munculnya aneka ragam haluan pesantren yang aneh
dan menyimpang pada masa modern sekarang agaknya
turut memupuk sikap skeptis masyarakat atas pesantren.
Karena itulah, kiranya perlu diklasifikasi kembali ragam
pesantren dan diurai benang kusut penyebab timbulnya
sikap skeptis masyarakat Indonesia terhadap pesantren.
Dalam tradisi pesantren, selain diajarkan mengaji dan
mengkaji ilmu agama, para santri diajarkan pula
mengamalkan serta bertanggung jawab atas apa yang
telah dipelajari. Pesantren juga mengajarkan nilai-nilai
kesederhanaan, kemandirian, semangat kerja sama,
solidaritas,
dan
keikhlasan.
Kesederhanaan
menunjukkan pengunduran diri dari ikatan-ikatan dan
hirarki-hirarki masya- rakat setempat, dan pencarian
suatu makna kehidupan yang lebih dalam yang
terkandung
dalam
hubungan-hubungan
sosial.
Semangat kerja sama dan solidaritas pada akhirnya
mewujudkan hasrat untuk melakukan peleburan pribadi
ke dalam suatu masyarakat majemuk yang tujuannya
adalah ikhlas mengejar hakikat hidup. Adapun dari
konsep
keikhlasan
atau
pengabdian
tanpa
memperhitungkan untung rugi pribadi itu terjelmalah
makna hubungan baik yang bukan hanya antarsantri
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sendiri, tapi juga antara para santri dengan kiai
dengan masyarakat. Dari spirit keikhlasan
menjadikan para alumni pesantren sebagai pribadi
pintar secara emosional, berbudi luhur,
bertanggung jawab terhadap setiap amanah
diembannya. 99

99

serta
itu,
yang
serta
yang

Ahmad Muhakamurrohman, ‘Pesantren: Santri, Kiai, Dan
Tradisi’, Jurnal Kebudayaan Islam A., 12.2 (2014), 109–18
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.440>.
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E. PENDIDIKAN KARAKTER PADA PESANTREN DI
WILAYAH MINORITAS MUSLIM
a. Karakter Religius Sebagai Modal Santri di Wilayah
Minoritas
Pembangunan bangsa Indonesia berorientasi pada
pembangunan manusia, salah satu aspek yang
memegang peran penting adalah bidang pendidikan.
Peningkatan mutu pendidikan selalu mendapatkan
perhatian serius oleh pemerintah dalam pelaksanaan
pembangunan masyarakat Indonesia karena pendidikan
selalu berubah dan berkembang sesuai dengan
perubahan dan perkembangan masyarakat setempat.
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Pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu, namun juga
sebagai proses pembinaan dan pembentukan karakter
serta moral peserta didik. Karakter tidak sekedar tentang
sifat-sifat kejiwaan, namun juga tentang akhlak atau
budi pekerti yang menjadi titik pembeda antara
seseorang dan yang lainnya. Pendidikan karakter
religious menjadi modal utama yang sangat urgen
ditanamkan pada setiap santri yang menuntut ilmu di
Pondok pesantren, terutama bagi pondok pesantren
yang berada pada wilayah minoritas muslim, sebab nilai
itulah yang nantinya membuat para santri mampu
beradaptasi, bersosial interaksi serta responsive terhadap
sesuatu yang berbeda dengannya, sehinggah terciptalah
suata keharmonisan walau dalam perbedaan.
Pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk
manusia memahami, peduli, dan melaksanakan nilainilai akhlak. Dengan kata lain pendidikan karakter harus
dimaknai sebagai usaha yang sungguh-sungguh untuk
memahami, membentu, memupuk nilai-nilai akhlak
(moral, etik) baik untuk diri sendiri maupun untuk
semua warga masyarakat atau warga Negara secara
keseluruhan. Dalam konteks pendidikan agama akhlak
dalam arti luas tidak hanya ditujukan pada akhlak
sesama manusia tetapi berakhlak dengan Allah SWT,
Rasul, dan lingkungan dalam arti luas (termasuk
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makhluk hewan dan tumbuhan). Demikian indahnya
karakter sesorang dalam Islam.46
Salahsatu nilai karakter yang erat kaitannya dengan
moral adalah karakter religious, yaitu sikap dan perilaku
yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang
dianutnya, toleran terhadap pelkasanaan ibadah agama
orang lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama
lain.47 Karakter manusia juga termasuk karakter
religious bukanlah suatu yang tetap, karena ia bias
dibentuk melalui berbagai cara, salahsatunya adalah
melalui pendidikan.48
Dalam Undang-undang (UU) No.20, tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dinyatakan bahwa
Pendidikan
nasional
berfungsi
mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga Negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Sehingga nanatinya mampu menjadi
anak bangsa yang membanggakan. Sebab anak
merupakan dambaan bagi setiap orang tua dan anak
46

Syaiful Anwar, ‘Peran Pendidikan Agama Islam Dalam
Membentuk Karakter Bangsa’, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 7.2
(2017), h. 157–70.
47
Muhlas Samani & Haryanto, Pendidikan Karakter: Konsep dan
Model (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), h.22
48
Doni A Koesoema, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak
di Zaman Global, (Jakarta: Grasindo, 2011), h. 6
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adalah bagian dari generasi sebagai salah satu dari
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan
penerus cita-cita perjuangan bangsa.49
Penanaman dan Pendidikan karakter berlandaskan pada
karakter dasar manusia, ia bersumber dari nilai moral
universal (bersifat absolut) yang berlandaskan pada nilai
agama wahyu yang juga disebut the golden rule.
Pendidikan karakter
memiliki tujuan yang pasti,
manakala berpijak pada nilai-nilai karakter dasar
tersebut. Menurut para psikolog beberapa nilai dasar
karakter tersebut adalah cinta kepada Allah dan ciptaanNya (alam dan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat
dan santun, kasih saying, peduli, kerjasama, percaya
diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan
dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta
damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain menyatakan
bahwa karakter dasar manusia terdiri dari : dapat
dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur,
tanggung jawab, kewarganegaraan, ketulusan, berani,
tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas
(bandingkan dengan sifat Rasulullah SAW).50
Dengan demikian, pada dasarnya pendidikan karakter
memiliki cita-cita menjadikan peserta didik atau pribadi
insan yang mampu mengendalikan dirinya dimanapun
ia berada, terutama pada wilayah yang menuntut untuk
saling menghargai, tolong-menolong, berinteraksi dan
tetap menjaga keharmonisan hidup berdampingan
49

Yulia Citra, ‘Pelaksanaan Pendidikan Karakter
Pembelajaran’, Ilmiah Pendidikan Khusus, 1.1 (2012), h. 237–49
50
Anwar. h. 159-160

Dalam
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walau dalam kemajemukan budaya, suku, ras maupun
kepercayaan. Tidak terkecuali dengan kehadiran
pesantren di tengah wilayah minoritas muslim, dimana
harus membentuk pribadi santri yang toleran,
menghargai sesama maupun hubungan sosial lainnya.
Sehingga pada implementasinya ketika mereka
menyelesaikan studi pada pesantren tersebut, dapat
mengamalkan nilai-nilai toleran antar sesame mahluk
ciptaan sang maha pencipta.
Olehnya itu, penanaman nilai religius melalui
pendidikan karakter religious tidak sekedar modal
dasar, namun menjadi suatu kebutuhan bagi setiap
lembaga pendidikan terkhusus bagi pesantren yang
berada
ditengah-tengah
realitas
kemajemukan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penanaman
karakter religius tersebut dimulai dengan penanaman
nilai:
Pertama, bahwa Islam adalah Agama damai. Islam
adalah agama rahmatan lil’alamin. Oleh karenanya
damai dan memberi kedamaian kepada yang lain.
Terdapat tiga dimensi kedamaian dalam Islam. Pertama,
dimensi tauhidiah (ketuhanan), di mana Allah adalah
inspirasi dan sumber kedamaian. Kedua, dimensi
insaniah (kemanusiaan). Dalam konteks ini, manusia
diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci dan memiliki
nilai-nilai asasi yang perlu dijaga dan dijunjung tinggi
untuk bisa hidup damai, tenang, rukun dan toleran.
Dalam dimensi ini, seseorang harus damai dengan
dirinya sendiri, damai dalam keluarga dan damai
dengan lingkungan masyarakatnya. Ketiga, dimensi
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kauniyyah (alam), dalam pengertian bahwa alam
diciptakan oleh Allah agar dikelola manusia dengan baik
dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kehilangan
salah satu dari ketiga dimensi tersebut menjadikan
keseimbangan dan keharmonisan tidak akan tercipta.51
Islam, secara literal, bermakna kedamaian atau
keselamatan. Sebagai sebuah agama dan jalan hidup,
Islam menawarkan kedamaian dan keselamatan bagi
seluruh manusia di dunia ini. Orang yang memilih
hidup dalam Islam akan berada dalam kedamaian dan
keselamatan. Begitu juga orang yang menolak Islam
sebagai sebuah keyakinan, tetapi tetap menghormatinya.
Semua manusia yang menghargai kehadiran Islam akan
mendapatkan percikan kedamaian, sekalipun dengan
skala yang berbeda-beda.52
Islam sebagai agama damai sesungguhnya tidak
membenarkan adanya praktek kekerasan. Cara-cara
radikal
untuk
mencapai
tujuan
politis
atau
mempertahankan apa yang dianggap sakral bukanlah
cara-cara yang Islami. Di dalam tradisi peradaban Islam
sendiri juga tidak dikenal adanya label radikalisme.
Firman Allah (QS. Al-Anbiyaa’ : 107)

َ َٰ َ ۡ ّ ٗ َ ۡ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ ا
َ
ٓ١٠٧ٓويٓآأرسونَٰكٓإَِّلٓرۡحةٓه ِوعو ًِني

Terjemahannya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu,
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”4

51

Oleh Abizal and Muhammad Yati, ‘Islam Futura, Vol. VI, No. 2,
Tahun 2007 Abizal Muhammad Yati 11’, VI.2 (2007), 17–19.
52
Abizal and Yati. h. 17
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Perdamaian merupakan hal yang pokok dalam
kehidupan manusia, karena dengan kedamaian akan
tercipta kehidupan yang sehat, nyaman dan harmonis
dalam setiap interaksi antar sesama. Dalam suasana
aman dan damai, manusia akan hidup dengan penuh
ketenangan dan kegembiraan juga bisa melaksanakan
kewajiban dalam bingkai perdamaian. Oleh karena itu,
kedamaian merupakan hak mutlak setiap individu5 .
Bahkan kehadiran damai dalam kehidupan setiap
mahluk merupakan tuntutan, karena dibalik ungkapan
damai itu menyimpan keramahan, kelembutan,
persaudaraan dan keadilan. Dari paradigma ini, Islam
diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi dengan
perantaraan seorang Nabi yang diutus kepada seluruh
manusia untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan
bukan hanya untuk pengikut Muhammad semata. Islam
pada intinya bertujuan menciptakan perdamaian dan
keadilan bagi seluruh manusia, sesuai dengan nama
agama ini: yaitu al-Islām. Islam bukan nama dari agama
tertentu, melainkan nama dari persekutuan agama yang
dibawa oleh Nabi-Nabi dan dinisbatkan kepada seluruh
pengikut mereka. Itulah misi dan tujuan diturunkannya
Islam kepada manusia. Karena itu, Islam diturunkan
tidak untuk memelihara permusuhan atau menyebarkan
dendam di antara umat manusia. Konsepsi dan faktafakta sejarah Islam menunjukan, bagaimana sikap
tasāmuh (toleran) dan kasih sayang kaum muslim
terhadap pemeluk agama lain, baik yang tergolong ke
dalam ahl al-Kitab maupun kaum mushrik, bahkan
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terhadap seluruh makhluk, Islam mendahulukan sikap
kasih sayang, keharmonisan dan kedamaian.53
Adapun nilai-nilai ajaran Islam yang berorientasi kepada
pembentukan perdamaian di tengah umat manusia,
sehingga mereka dapat hidup sejahtera dan harmonis,
diantaranya :
1.
Larangan Melakukan Kedzaliman.
Islam sebagai agama yang membawa misi perdamaian
dengan tegas mengharamkan kepada umat manusia
melakukan kedzaliman, kapan dan di mana saja. Firman
Allah QS. A-Furqaan:19
ُ َ ا
َ َ ُ
ٗ
َ

َ ُ َ ۡ َ َ َُ َ
ُف َق ۡٓد ٓلذب
ۡ َ ْن
َٓٓصفا
يػ
ط
ج
س
آت
ً
ٓف
ْن
ْل
ق
آت
ً
ب
ٓى
ْك
ِ
َ ٗ َ َ ُۡ ُ ۡ ُ ّ
َِۡ ََ ٗ ۡ َ ََ
ٗ آلب
ٓريا
اب
ذ
ٓغ
ُ
ق
ذ
ٍٓ
ى
َِل
ىٓي
و
ظ
وَّل ٍٓۡص ۚا ٓو ٓيٌٓي
ِ
ِ
ِ
ٓ١٩

Terjemahannya: "Dan barangsiapa di antara kamu yang
berbuat zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab
yang besar" (QS. A-Furqaan:19).
Di samping itu Rasulullah bersabda, yang artinya:
“Wahai umatku sesungguhnya telah aku haramkan bagi
diriku
perbuatan
dzalim
dan
aku
juga
mengharamkannya diantara kalian maka janganlah
berbuat dzalim”.

Kedzaliman adalah sumber petaka yang dapat merusak
stabilitas perdamaian dunia. Maka selayaknya setiap
insan sadar bahwa kedzaliman adalah biang
kemunduran. Dengan demikian jika menghendaki
53

Nur Hidayat, ‘Nilai-Nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (
Kajian Antara Teori Dan Praktek )’, 17 (2017), 15–24.
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kehidupan yang damai maka tindakan kedzaliman harus
dijauhi.
2.
Adanya Persamaan Derajat
Persamaan derajat di antara manusia merupakan salah
satu hal yang ditekankan dalam Islam. Tidak ada
perbedaan antara satu golongan dengan golongan lain,
semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kaya,
miskin, pejabat, pegawai, perbedaan kulit, etnis dan
bahasa bukanlah alasan untuk mengistimewakan
kelompok atas kelompok lainnya.
Allah berfirman
َ
ُ
َ (QS)
َ
َ al-Hujurat 13:

َ
ُ َٰ َ ۡ َ ا ُ ا
ّ لى
َ يأ ُّي
َ ٓيٌِ َٓذلر
َٰٓ
َٰ َ ٓوأ
ٍَٓث
ن
ق
و
ٓخ
ا
ٍ
إ
ٓ
ٓ
اس
ٱنل
ٓ
ا
ّ
ِ
ٖ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ْ ا
ُ
ٓارف ۚ ْٓ َآإِنٓأك َر َيل ۡى
ل ۡى َٓشػ ُْبآو اقبان ِ انِٓلِ َ ػ
َ وج َػون ا
ٞ
َ
ۡ
ٌ
َٰ
ٓ١٣ٓٱّللٓغوِيىٓخبِري
ٓ ٓٱّللِٓأتقىل ۚىٓإِن
ٓ ٓغَِد

Terjemahannya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal".
Rasulullah bersabda, yang artinya:
"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk
kalian ataupun kepada harta kalian, tetapi Allah melihat
kepada hati dan perbuatan kalian”. Jadi yang
membedakan derajat seseorang atas yang lainnya
hanyalah ketakwaan. Yang paling
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bertakwa dialah yang paling mulia. Dengan adanya
persamaan derajat itu, maka semakin meminimalisir
timbulnya benih-benih kebencian dan permusuhan di
antara manusia, sehingga semuanya dapat hidup rukun
dan damai.
3.
Menjunjung Tinggi Keadilan
Islam sangat
menekankan perdamaian dalam
kehidupan sosial di tengah masyarakat, keadilan harus
diterapkan bagi siapa saja walau dengan musuh
sekalipun. Dengan ditegakkannya keadilan, maka tidak
ada seorang pun yang merasa dikecewakan dan
didiskriminasikan sehingga dapat meredam rasa
permusuhan, dengan demikian konflik tidak akan
terjadi. Allah َ berfirman dalam
8;11
َ
ا
ْ Qs.ُ ۡ Al-Mâidah:
ْ

َ
ُ ۡ َ َۡ َ ا
َ يأ ُّي َّا ٓٱَّل
ُ ِيٌ َٓ َء َاي َُْا ٓٱذل
َٰٓ
ٓل ۡى
ي
و
غ
ٓ
ٓ
ٱّلل
ٓ
ت
ً
ػ
ٓ
ٍ
ٓ
ٓ
وا
ر
ٓ
ِ
ِ
َ
َ َ ۡ
َ َا
ُ َۡ ْٓ ُ ُ َۡ
َٓلل َۡى َ ٓأيۡ ِد اَي ُّ ۡى َ ۡٓف َم اف
إَِ ۡذ ِٓ اى ٓق َْۡ ٌم ٓأ ُن ٓيب اس ُط ْْا ٓ اإ
ِ
َ َ ٓ ٓ ٱّللۚ ٓ َولَع
َّٓك
َٓ ٓ ْا
ٓ ٓوٱتق
َٓ ۡۖأ ۡي ِد ۡ َي ُّ ُ ۡى َٓغَل ۡى
ِ ْٱّللِ ٓفويج
ٓ ٓ١١ْٓن
ٓ َِٱل ًُؤي

Terjemahannay: "Hai orang-orang yang beriman,
hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih
dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan" (Qs. Al-Mâidah: 8).
4.

Memberikan Kebebasan
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Islam menjunjung tinggi kebebasan, terbukti dengan
tidak adanya paksaan bagi siapa saja dalam beragama,
setiap orang bebas menentukan pilihannya. Firman-Nya
QS Al-Baqarah : 256:

َ
َ ّ َ ۡ َ ُ ۡ ُّ َ ّ َ ا َ ا
ََّلٓ ٓإ ۡل َراه
ٌَٓ ًَ غۚٓف
ِٓ َ ۡ دٓثبني ٓٱلر اش ٓد َٓ َيٌِ ٓٱه
ق
ٓ
ٓ
ٌِي
ٱل
ٓ
ِٓف
ٓ
ۡ ُ َ ِ ُ َٰ َ ِۡ ُ ۡ ِ ا
َ
ۡ
ۢ
ٓك
ٓ ٱّللِ ٓ افق ِد ٓٱسجً َس
ٓ ِ ْت ٓوي َؤ ِي ٌَ ٓ َٓب
ِٓ َ ٱهطغ
ۡ ي
َ ۡ ُ ۡ ِ ل ۡف َر ٓٓب
ُ
ُٓ اۗٓو
ٌ ًِ ٱّلل ٓ َس
َٓ َّ ام ٓل
ٌٓيع ٓغوِيى
َٰ
ٓ ق َّٓل ٓٱٍفِص
ٓ ٓب ِٱهػروٓة ِٓٱلْث
ٓ ٓ٢٥٦

Terjemahannya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki)
agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang
benar dari pada jalan yang salah (QS Al-Baqarah : 256).
12
Dalam ayat lain Allah
QS Yûnus: 99:
َۡ
ُّ ُ berfirman

َ ۡ ُ
َ ُّ َ َ ٓ َ ۡ َ َ
ً َٓج
َ ٌَ ٓٓأَلي
َ ك
ِ
ٓۚ ِيػا
ى
ّ
ُك
ٓ
ٓ
ۡرض
ٱۡل
ٓ
ٌِٓف
ٓي
ۡ ُ ْ ُ ُ َ ِ َٰ َو َل َْٓ ٓ َشا ُء ٓر ۡب ُ ا َ َ ا
َ
ٓ ٓ٩٩ٓاسٓحَّتٓيلٍْْآمؤ ِيَِني
ٓ أفأٍتٓثل ِرهٓٱنل

Terjemahannya: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki,
tentulah beriman semua orang yang di muka bumi
seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa
manusia supaya mereka menjadi orang- orang yang
beriman semuanya (QS Yûnus: 99).
Dengan adanya kebebasaan itu maka setiap orang puas
untuk menentukan pilihannya, tidak ada yang merasa
terkekang hingga berujung pada munculnya kebencian.
Dengan kebebasan ini, jalan menuju kehidupan damai
semakin terbuka lebar.
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5.
Menyeru Hidup Rukun dan Saling Tolong
Menolong. Islam juga menyeru kepada umat manusia
untuk hidup rukun dan saling tolong menolong dalam
melakukan perbuatan mulia dan mengajak mereka
untuk saling bahu membahu menumpas kedzaliman di
muka bumi ini, dengan harapan kehidupan yang damai
dan sejahtera dapat terwujud. Allah berfirman Qs. AlMâidah: 2. َ
َ
ا
ْ ُّ ُ َ ْ

َ
ا
ُ ِيٌ ٓ َء َاي
َ يأ ُّي َّا ٓٱَّل
َٰٓ َ
َٰٓ َ َٓش
ٓٱّللِ ٓٓ ّ َو ََّل
ٓ ٓ َ ٓ ع َه ِ َر
ْا
و
ُٓت
َّٓل
ْا
َ
ٓ
ِ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
ا
َ ٱل َر
َ امٓ َوَّلٓٱل َّ ۡد
َ له ٓدٓ َوَّل
َ ۡ ٓٱلش ّۡ َٓر
َٰٓ يٓ َو َّٗلٓٱه َق
ِٓني
ي
ا
ٓء
ٓ
ٓ
ٓ
ِ
ٗ َٰ َ ۡ َ ۡ ّ ّ ا
ۡ َ َ ُ ََۡ َ ََ َ َۡۡ
ٓۚ ٌِٓرب ِ ِّ ُى ٓو َرِ َض َوٍ ُا
ٓ ٱلر
ٓ ٱۡل َي
ۡ َ َٓ ت
ۡ ْن ْٓف َض َٗل َٓي
ُ ام َٓيب ۡج َغ
ا
َ
ُ
ۡ
ۡ
ْٓ ٓش ۡ َنٓٔ ُان
ََّل َٓي ِر ۡي
ٓ وا ٓ ۡٓو
ٓۚۡ ٓفُٱص َطاد
ٓ َِإَوذا َٓحوو َج ُّى
َ ل َى
ۡ
ۡق
َ
َ
َ
ْۘٓنٓت ْٓػجد َوا
ِ
أ
ٓ
ٓ
ام
ر
ٱل
ٓ
ٓ
د
ج
س
ً
ٱل
ٓ
ٌ
ٓغ
ى
وك
د
نٓص
ٓأ
م
ْ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ۡ
ْ
ِ
َ ُ َ َ َ َ َٰ َ ۡ ّ َ ا
َ َُ َََ
ٓٓلَع
ْا
ٍ
او
ػ
ٓت
َّل
و
ٓ
ٓ
ى
ْ
ق
ٱِل
ٓ
و
ٓ
ٓ
ب
ٱه
ٓ
ٓلَع
ۡۖ
ِ
ْ
ِ
ُ و ۡت ۡػاوٍ َْا ۡ ُ ۡ َ َٰ َ ا
ُٓٱّلل ٓ َش ِديد
َٓ ٱّللۖۡ ٓإ ان ٓ ا
َٓ ْا ٓ ا
ٓ ن ٓ ٓوٱتق
ِٓ ٱۡلث َ ِٓى ٓ ٓوٱهػدو
ِ
ِۡ
ٓ ٓ٢ٓاب
ِٓ ٱهػِق

Terjemahannya: 2. Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan
jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan
binatang-binatang
qalaa-id,
dan
jangan
(pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah
sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari
Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah
haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang-halangi
kamu
dari
Masjidilharam,
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan
tolong-menolonglah
kamu
dalam
(mengerjakan)
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kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya. (Qs. Al-Mâidah : 2).
6. Menganjurkan Toleransi
Islam menganjurkan kepada umatnya saling toleransi
atas segala perbedaan yang ada, dalam rangka
mencegah terjadinya pertikaian yang dapat merugikan
semua pihak. Dalam firman-Nya QS Fushshilat : 34-35:

َۡ َ َ ُ َ َ ا ّ َ ُ ۡ َ ۡ ا
َ ََ
َ
ۡ
ََّٓت َٓ ِِه
َٓ ٱلسَ ٓة َٓ ۡو ََّل
ٓ ۡ َو
يٓ ا
َ ََِّْلَٓت ُسج
ٱه ِ َٓ اٞ ِ ٱلس َي ِ ۡ َئ ُٓة ۚٓٱدفَ َٓع َٰٓ َٓب
ُ
َ
ٓٓوبيَ آُۥ ٓغد َو َة ٓلْأٍ َُٓۥ
ٓ أحس ٌَ ٓفإِذا
ٱَّل َِي ُٓب َي اَ َٰ َك ٓ ا
ُ
َ
َ
ٞ َو ٌِّل ٓۡح
َ
ِٓيٌ ٓصبوا ٓويا
ٓ  ٓ َوي ّا ٓيوَقىّا ٓإَِّل ٓٱَّل٣٤ُ ٓ ِيى
ُ َ ِ ا َٰ َ ٓ ا
ٓ ٓ٣٥ٓيم
ٖ يوقىّآإَِّلٓذوٓح ٍظٓغ ِظ
ٓ

Terjemahannya: Dan tidaklah sama kebaikan dan
kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang
lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan
antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi
teman yang sangat setia

Kedua, membangun nilai kedamaian dari diri sendiri
dan untuk orang lain serta alam semesta. Perkembangan
globalisasi abad mutakhir menghendaki adanya suatu
sistem
pendidikan
yang
komprehensif.
Perkembangan
masyarakat menghendaki adanya pembinaan Islam
dilakukan secara seimbang antara tingkah nilai dan
akhlak,
pengetahuan,
kecerdasan,
keterampilan,
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kemampuan
komunikasi,
dan
sikap
terhadap
lingkungan (culture), dengan kata lain antara Ilmu
Pengetahuan Teknologi dan Iman dan Takwa harus
seimbang dimiliki oleh anak sekarang.(Nasir, 2005:1)
Globalisasi budaya Islam merupakan lintas batas yang
menerobos dinding
geografis, kebangsaan, kebudayaan bahkan peradapan
bangsa-bangsa sehingga budaya sebagai muatan
globalisasi, tidak dapat dicegah lagi oleh Negara dan
masyarakat dunia manapun tetapi tanpa meninggalkan
kultur lokal. Globalisasi sendiri mempunyai dampak
negatif antara lain (1) Dapat melunturkan identitas suatu
bangsa, (2)kurang kesadaran atas wawasan nusantara,
dan kurangnya eksis terhadap budaya etnik.(Gafar,
2009:23).54
Sangatlah jelas, bahwasanya Islam menghendaki
tercapainya insan yang kamil, tidak sekedar cerdas otak
namun bersih hatinya. Olehnya itu, setiap insan yang
dididik di pesantren manapun itu mampu menciptakan
dan menghadirkan rasa dan suasana kedamaian dari
dirinya serta ditebarkan kepada yang lainnya. Sebab
kedamaian itu tidak hanya soal apa yang kita rasakan
saja, namun semua yang dapat dirasakan secara
bersama-sama agar terwujudnya sebuah kedamaian
yang abadi.
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Ketiga, menjadikan pesantren sebagai sumber
kedamaian untuk masyarakat, bangsa, negara dan untuk
dunia. Pesantren menjadi salah satu rahim yang
menetaskan para pejuang yang selain militan, juga
bertanggung jawab penuh terhadap tugas serta
lingkungan- nya. Bertanggung jawab secara vertikal
maupun
horisontal
dalam
melahirkan
serta
membesarkan Indonesia. Hal itu karena pesantren
merupakan kawah candradimuka bagi para santri
sebelum
benar-benar
diterjunkan
ke
medan
pertempuran. Hal itu tampak pada medan pertempuran
yang hakiki pada masa pergolakan, ataupun medan
pertempuran majasi, jika dinisbahkan masa-masa
sekarang. Para santri keluaran pesantren yang benarbenar belajar saat masa karantina, umumnya memang
akan berkarakter militan, religius sekaligus bertanggung
jawab terhadap kewajibannya. Pesantren yang dimaksud
di sini tentu saja pesantren salaf yang berhaluan Ahl alSunnah Wa al-Jama>ah, bukan pesantren yang pseudo
ahli Sunah, apalagi pesantren berhaluan radikal yang
bisa ditemukan dengan mudah pada masa sekarang.
Munculnya aneka ragam haluan pesantren yang aneh
dan menyimpang pada masa modern sekarang agaknya
turut memupuk sikap skeptis masyarakat atas pesantren.
Karena itulah, kiranya perlu diklasifikasi kembali ragam
pesantren dan diurai benang kusut penyebab timbulnya
sikap skeptis masyarakat Indonesia terhadap pesantren.
Dalam tradisi pesantren, selain diajarkan mengaji dan
mengkaji ilmu agama, para santri diajarkan pula
mengamalkan serta bertanggung jawab atas apa yang
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telah dipelajari. Pesantren juga mengajarkan nilai-nilai
kesederhanaan, kemandirian, semangat kerja sama,
solidaritas,
dan
keikhlasan.
Kesederhanaan
menunjukkan pengunduran diri dari ikatan-ikatan dan
hirarki-hirarki masya- rakat setempat, dan pencarian
suatu makna kehidupan yang lebih dalam yang
terkandung
dalam
hubungan-hubungan
sosial.
Semangat kerja sama dan solidaritas pada akhirnya
mewujudkan hasrat untuk melakukan peleburan pribadi
ke dalam suatu masyarakat majemuk yang tujuannya
adalah ikhlas mengejar hakikat hidup. Adapun dari
konsep
keikhlasan
atau
pengabdian
tanpa
memperhitungkan untung rugi pribadi itu terjelmalah
makna hubungan baik yang bukan hanya antarsantri
sendiri, tapi juga antara para santri dengan kiai serta
dengan masyarakat. Dari spirit keikhlasan itu,
menjadikan para alumni pesantren sebagai pribadi yang
pintar secara emosional, berbudi luhur, serta
bertanggung jawab terhadap setiap amanah yang
diembannya. 55
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian

ini

menggunakan

jenis

penelitian

kualitatif.

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan prilaku yang dapat diamati.57Artinya dalam penelitian ini
peneliti bertindak secara lansung untuk mengamati seputar katakata tertulis atau pun lisan dan perilaku keseharian di pondok
pesantren Assalam yang membuat pesantren tersebut tetap eksis
hingga saat ini.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian psikologi
pendidikan. Alasan digunakannya pendekatan ini karena berkaitan
dengan permaslahan yang diangkat dalam penelitian ini yang
berkaitan dengan proses edukasi pada penguatan mental. Sebab
bagi kehidupan masyarakat Muslim yang hidup di tengah-tengah
masyarakat Mayoritas yang beragama Kristen seperti di Manado,
dimana keduanya memeiliki perbedaan dalam keyakinan yang
sangat signifikan tentu dimungkinkan memberikan dampak
psikologi bagi perkemabngan Pendidikan Islam di daerah itu.
Dengan demikian, penguatan pendidikan Islam sangat

penting

dilakukan dan pendekatan psikologi dianggap sesuai untuk
dilakukan dalam tahapan penelitian ini.
C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Assalam di
Propinsi Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado. Selain itu
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Lexy Maleong, Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rineka Cipta, 2001), Hlm. 3.
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pertimbangan lain untuk pemelihan lokasi penelitian di daerah ini
adalah:
1. Pondok

pesantren

ini

eksis

di

tengah-tengah

mayoritas

masyarakat yang bukan beragama Islam.
2. Formula apa saja yang dilakukan oleh para tenaga pengajar di
pondok pesantren ini agar

tetap eksis di tengah-tengah

mayoritas masyarakat yang bukan beragama Islam.
3. Model pembelajaran apa saja yang diterapkan untuk para
santrinya.
4. Para santrinya adalah prempuan.
D. Jadwal Penelitian
Bulan Tahun 2018
No

Uraian Kegiatan

1

Pembuatan Proposal

2

Observasi penelitian

3

Wawancara penelitian

4

April

Mei

Juni

Juli

Agus
t

Sept

Pengumpulan & Pengolahan
data

5

Analisis data

6

Penyelesaian akhir
E. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang-orang, foto-foto, gambar,
berita, atau benda sekalipun yang dapat dijadikan sebagai sumber
informasi untuk memperoleh data. Beberapa sumber informasi
diantaranya:
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1. Umat Islam di Daerah Manado
Informasi yang akan digali dari mereka adalah seputar
kehidupan

berdampingan

mereka

sehari-hari

dengan

masyarakat Kristen yang mayoritasnya di daerah tersebut. Mulai
dari psikolgis yang dirasakan, penguatan pendidikan islam dan
lain sebagainya. Dalam rangka mengefektifkatan penggalian
informasi ini maka dilakukan dengan teknik wawancara.
2. Tenaga pengajar di Ponpes Assalam
Yang dimaksud dengan tenaga pengajar di Ponpes Assalam
ini adalah Pemilik Pesantren, Kiyai, para Ustadz atau Ustadzah
yang mengajar dan terlibat lansung dengan aktifitas pondok
pesantren dalam kesehariannya. Termasuk didalamnya adalah
para santri. Adapun teknik yang dilakukan adalah dengan
wanwancara dan melihat kondisi real yang terjadi di lokasi
penelitian.
3. Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat dalam subjek penelitian ini adalah mereka
yang dianggap memiliki pemahaman plural. Artinya mereka
yang berpehaman bahwa realitas kehidupan itu tidak hanya
terbatas pada satu komunitas atau golongan saja, tetapi mampu
menerima komunitas atau golongan lain juga. Tokoh masyarakat
disini terdi dari Muslim dan Kristen.
F. Teknik Pengumpulan data
Sesuai

dengan

jenis

penelitian

kualitatif,

maka

cara

pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu (1)
wawancara mendalam (indepth interview), (2) observasi dan (3)
dokumentasi. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti
dengan dibantu alat bantu rekam atau tape recorder, Alat kamera,
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pedoman wawancara dan alat-alat lain yang diperlukan secara
insendental.
G. Teknik Analisa Data
Dalam penelitian kualitatif Sugiyono58 menyebutkan analisis
data dilakukan dua tahap, tahap pertama analisis data selama di
lapangan saat melakukan observasi, wawancara maupun data dari
dokumen. Hal ini dimaksudkan agar setiap data tidak mudah lupa
dan seandainya ada data yang terlupakan dapat dikonfirmasikan
secara cepat kepada informan-informan yang telah dipilih. Adapun
tahap

kedua,

setelah

mengorganisasi

dan

data

terkumpul

mempertajam

dilanjutkan

analisis

serta

dengan
menarik

kesimpulan sementara. Dan dilakukan secara brulang hingga
datanya jenuh.
H. Keabsahan Data
Untuk dilakukan agar peneliti benar-benar menyakini bahwa
data penelitian yang telah diolah benar-benar kredibel maka perlu
untuk dilakukan sebagaimana Lincoln dan Guba59 menyebutkan
ada beberapa teknik yang disampaikan untuk mencapai kredibilitas,
yaitu teknik triangulasi sumber, teknik ini dimaksudkan kepada
peneliti untuk melihat terkait dengan sumber-sumber penelitian
yang telah di rujuk untuk melakukan penelitian di Pondok
Pesantren

Assalam

Kota

Manado.

Pengecekan

anggota,

dimaksudkan bagi peneliti melihat kembali seputar data yang telah
disampaikan dari para informan. Perpanjangan kehadiran peneliti,
jika belum merasa data penelitiannya belum jenuh, maka perlu
untuk dilakukan perpanjangan proses penelitian hingga datanya
58

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 90.
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benar-benara telah dirasakan jenuh oleh peneliti. Diskusi teman
sejawat, menjadi salah satu formula yang dianggap sangat berhasil,
hal ini dikarenakan sharing informasi yang sering terjadi dapat
menambah wawasan bagi peneliti untuk memperhatikan alur
proses

penelitiannya.

Pengamatan

secara

terus-menerus,

dimaksudkan bagi peneliti untuk mengamati keadaan secara alami
di pondok pesantren Assalam baik secara lansung ataupun secara
tidak lansung (sembunyi-sembunyi). Dan yang terakhir adalah
pengecekan kecukupan bahan referensi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN
A. Hasil Penelitian
a.Profil Pondok Pesantren As Salam Manado
Pada awalnya, Pondok Pesantren As Salam Manado bernama
Pesantren Putri As Salam Manado, yang khusus menerima santri
putri. Didirikan oleh Yayasan Karya Islamiyah Manado pada tahun
1989.
Pesantren Putri As Salam Manado berdiri atas inisiatif dan ide
para tokoh pegawai pajak muslim Manado yang menggalang dana
zakat, infaq dan sedekah (ZIS) untuk mengembangkan kepedulian
terhadap masyarakat muslim Manado. Baik dalam memenuhi
permohonan bantuan secara pribadi maupun kelompok untuk
kepentingan pembangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan dan lain
sebagainya.
Mulanya, gerakan sosial ini dimotori oleh panitia pembangunan
yang dipimpin Bapak Drs. Soemijanto. Ketika dana sudah terkumpul,
maka pembebasan tanah dan pembangunan sarana pun dimulai. Pada
tahun 1988 dibangunlah masjid sebagai sarana ibadah, diberi nama
Masjid As Salam yang berlokasi di perumahan pajak Wale Temboan di
Jln. 17 Agustus Manado.
Berhasil membangun masjid, Yayasan kemudian mendirikan
Panti Asuhan Yatim Piatu As Salam untuk menampung anak yatimpiatu dan anak dari orang tua tidak mampu. Berlokasi di Bailang, Kec.
Bunaken Kota Manado. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada 6
Mei 1986 oleh Wakil Gubernur KDH tingkat I Sulawesi Utara; Drs. Hi.
Abdullah Mokoginta. Diresmikan

pada 9 Nopember 1988 oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara; C. J. Rantung.
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Masih di lokasi yang sama, tanggal 7 Desember 1988 Yayasan
membangun gedung madrasah yang diproyeksikan sebagai tempat
belajar

formal

bagi

anak-anak

yaitm

piatu

tersebut.

Pada

perkembangan selanjutnya, gedung madrasah itu menjadi cikal bakal
berdirinya Pesantren Putri As Salam Manado. Pembangunan dua
sarana pendidikan itu diketuai oleh Drs. Soemijanto, yang waktu itu
menjabat sebagai Kepala Inspeksi Pajak Sulawesi Utara.
Dalam perkembangannya, pesantren putri tersebut maju pesat,
sehingga

dibangunlah

asrama

dua

lantai

untuk

menampung

santriwati, selain asrama panti asuhan. Bahkan pada tahun 1995, juga
dibangun gedung belajar 3 lantai dan Masjid As Sami. Gedung belajar
tersebut diresmikan oleh Drs. H. Ahmad Din pada tanggal, sedangkan
masjid As Sami peresmiannya ditandatangani oleh Drs. Saiful Hamid,
MA., masing-masing sebagai tokoh pendiri As Salam. Kedua
bangunan tersebut ditandatangani peresmiannya pada tanggal 12
Agustus 2013.
Para pendiri memandang perlunya membangun masjid sebagai
pusat kegiatan santri di pesantren. Sebelum dibangun masjid, para
santri melaksanakan salat lima waktu dengan memanfaatkan ruang
kelas yang kosong sebagai masjid sementara. Setelah berdirinya masjid
As Sami maka seluruh kegiatan ibadah dan yang berkaitan dengan
kepesantrenan dilaksanakan di masjid tersebut.
Dari tahun 1987 sampai 2000, semua amal usaha As Salam di
bawah pengelolaan Yayasan Karya Islamiyah. Yayasan tersebut
berfungsi sebagai induk, sedangkan amal usaha sebagai pelaksana
kegiatan. Yayasan tak ubahnya dengan organisasi papan nama,
sehingga amal usaha yang ada berjalan sendiri-sendiri, karena yayasan
memberikan otonomi penuh kepada semua lembaga yang berlebel As
Salam, termasuk Pesantren Putri Assalaam.
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Sejak berdiri, tampaknya pengurus Yayasan Karya Islamiyah
hanya berfungsi sebatas mangayomi. Sementara lembaga-lembaga As
Salam semakin berkembang pesat. Lembaga-lembaga itu antara lain:
Pesantren Putri Assalaam yang menyelenggarakan tiga lembaga
pendidikan formal (MTs, MA dan SMK), Panti Asuhan As Salam,
Masjid As Salam, Studi Islam As Salam (SIAM), BMT dan Ikatan
Pemuda Remaja As Salam (IPRA). Keadaan ini tentu memerlukan
dukungan penyelenggara riil dan kongkrit. Bertitik tolak dari
fenomena tersebut maka pada 30 Juli 2000, dibentuklah Yayasan As
Salam yang terpisah dari Yayasan Karya Islamiyah. Peralihan secara
resmi diselenggarakan pada tanggal 30 Juli tahun 2000 dan dengan
dihadiri Bapak Dr. Bambang Sudibyo yang pada waktu itu menjabat
sebagai Menteri Keuangan RI era presiden KH. Abdurahman Wahid.
Acara seremonialnya di laksanakan di Pesantren Putri Assalaam
Manado.
Proses pemisahan ini terjadi karena operasional pendidikan,
pemeliharaan sarana dan pengembangan fisik sepenuhnya ditangani
pesantren bersama pendiri As Salam dan donatur tetap. Dan proses ini
berjalan lancar tanpa ada hambatan berkat kerja tim kecil yang sangat
apik dan mulus melalui sistem musyawarah dan pendekatan yang
sangat bijak.
Donatur yang pada umumnya berasal dari pegawai direktorat
jenderal pajak muslim, baik yang bertugas di Manado maupun di luar
Manado, yang masih aktif maupun yang tidak aktif (pensiun).
Dibentuklah susunan pengurus Yayasan As Salam. Yang pada saat itu
bersepakat bahwa semua lembaga berlebel As Salam di Manado secara
resmi memiliki badan hukum baru yang bernama Yayasan As Salam
dengan akte notaries, tanggal 27 Juli tahun 2000 No: 13 dari Ibnu
Hanny, SH sebagai notaris.
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Sesuai namanya, Pesantren Putri As Salam hanya menerima
santri putri, ini berlangsung dari tahum 1989 sampai dengan tahun
2005. Pada tahun 2005 mulai dibuka penerimaan santri putra yang
terbatas untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah, dengan niat untuk
membentuk

kader-kader

pemimpin

yang

siap

dan

sanggup

meneruskan estafet kepemimpinan di lembaga ini. Maka diubahlah
nama Pesantren Putri As Salam menjadi Pondok Pesantren As Salam
Manado.
Seiring berjalannya waktu, keberadaan santri putra ternyata
sering menimbulkan persoalan. Hal ini karena belum memadainya
sarana dan prasarana khusus putra. Setelah melalukan evaluasi, maka
pengurus Yayasan Assalaam Manado menginstruksikan kepada
Pimpinan Pondok Pesantren Assalaam Manado untuk tidak menerima
santri putra lagi, terhitung sejak tahun pelajaran 2012/ 2013. Kini,
Pondok Pesantren Assalam Manado kembali seperti pertama kali
didirikan, hanya menerima santri putri saja.
1. Figur Pimpinan Pesantren
Pondok Pesantren As Salam sudah empat kali mengalami pergantian
pimpinan, yaitu:
a. KH. Drs. Abdurrahman Latukau, Lc. (1989-1995)
b. Dra. Hj. Khadijah Munir (1995-1996)
c. KH. Khalillullah Ahmas, Lc., M.Pd.I. (1996-2010)
d. KH. Ahmad Junaedy, Lc. (2010 sampai dengan sekarang)

Dilihat dari masa bakti masing-masing pimpinan,

Yayasan

tidak merumuskan batasan waktu dalam mengemban tugas sebagai
pimpinan pesantren. Setiap pimpinan yang telah bertugas memiliki
masa bakti yang berbeda-beda.
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2. Filosofi Nama As Salam
Semua lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan As
Salam diberi nama As Salam. Nama ini berasal dari kata Arab yang
memiliki

konotasi

makna

kesejahteraan,

keselamatan,

dan

kedamaian. Dari makna nama ini diharapkan agar kiranya Pondok
Pesantren As Salam mampu mengembangkan misi nama itu untuk
menebarkan kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian kepada
para santri, asatidzah, karyawan, civitas akademika, masyarakat,
agama, bangsa dan Negara
3.

Visi dan Misi Pesantren
Dasar Pemikiran : “Allah mengangkat derajat orong-orang
beriman di antara kamu dan yang diberi ilmu beberapa derajat dan
ALLAH Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al
Mujadalah/58: 11)
a. Visi: Terwujudnya Lembaga Pendidikan Islam Berkualitas Yang
Membangun Generasi Khairu Ummah
b. Misi:
1) Menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan IMTAQ,
berwawasan IPTEK, dan LIFE SKILL
2) Menciptakan generasi yang selalu berfikir, berzikir dan beramal
3) Membina generasi ber-aqidah benar, ber-akhlâqal karimah, giat
beribadah dan beramal shaleh yang disertai dengan tafaqquhfiddin
4) Melaksanakan dan mengemban dakwah Islam
5) Menjunjung tinggi nilai-nilai moral, spritual, dan intelektual
menuju kesejahteraan dan keselamatan dunia serta akhirat
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4.

8 Dasar Pesantren
"USHUL AL-TSAMANIYAH/ 8 DASAR-DASAR PESANTREN AS
SALAM"
Aqidah Shahihah (Berakidah yang benar)
Salimat arruhi Waljasad (sehat roh dan jasmani)
Shidqu fil Qauli wal ‘Amal (jujur/benar dalam bertutur dan bertindak)
Akhlaqul Karimah (berbudi pekerti)
Layin (lemah lembut)
Aahlul ‘Ilmi wal ‘Amal (berilmu dan mengamalkan)
Amanah (dipercaya)
Mukhlish (berbuat ikhlas)

5.

Tujuan Pendidikan
Tujuan akhir lulusan pesantren (MTs, MA, dan SMK) diharapkan

menjadi seorang sosok generasi muda muslim yang memiliki:
a. Aqidah yang bersih dan lurus serta berakhlak mulia.
b. Kemampuan untuk beribadah dengan baik dan benar serta
istiqomah dalam menjalankannya.
c.

Ilmu dan berwawasan yang luas terutama pengetahuan keIslaman dan IPTEK

d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Kemampuan berusaha dengan dengan 5 AS [ kerAS, cerdAS,
tuntAS, kualitAS, dan ikhlAS].
f. Kecerdasan Intelektual (IQ), kecerdasan Emotional (EQ) dan
kecerdasan Spritual (SQ) yang baik.
g. Bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.
h. Keunggulan dan berprestasi sehingga dapat melanjutkan jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.
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i.

Kedisiplinan yang tinggi untuk mengatur waktu dan
kehidupannya.

Itulah beberapa tujuan pendidikan ideal yang sedang diupayakan
dikembangkan di Pondok Pesantren As Salam Manado.
6. Sistem Pendidikan
Pondok Pesantren As Salam menerapkan sistem pendidikan Nasional
dari Kementrian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional dengan
Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) tanpa meninggalkan kultur
pesantren dengan Pendidikan Islam dan Kepesantrenan yang berdasarkan
Al-Qur‟an dan As-Sunnah, dengan sistem pembelajaran dan pembinaan
dengan pendekatan praktis yang dikemas dengan nilai-nilai akhlak al
karimah.
7.

Pola Pembinaan
Pola pembinaan yang digunakan dalam proses pendidikan dan

pembelajaran di Pondok Pesantren As Salam Manado terbagi menjadi dua
macam.
Pertama, pembinaan yang dilakukan kepada para santri pada saat jam
belajar formal di dalam kelas, yaitu dari jam 07.00 - 13.45.
Kedua, pembinaan yang dilakukan kepada para santri di luar jam
belajar formal, yaitu dari jam 13.45 - 07.00 pagi. Pola pembinaan yang
dilakukan di pesantren ini, baik pada saat belajar formal maupun nonformal, seluruhnya berorientasi kepada kepentingan anak didik (student
centered).
Pembinaan santri selama

proses pembelajaran formal di kelas

ditangani oleh Kepala-kepala Sekolah/Madrasah beserta jajarannya; yaitu
kepala MTs, Kepala Mad. Aliyah dan Kepala SMK dan wakil-wakilnya,
bagian pengajaran, Guru BP, dan seluruh staf pengajar. Pembinaan lebih
mengutamakan pencegahan agar anak didik tidak melakukan berbagai
palanggaran, daripada perbaikan setelah terjadinya pelanggaran yang
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mereka

lakukan.

Pola

pembinaan

ini

menuntut

kepala-kepala

madrasah/sekolah dan para guru proaktif terhadap peserta didik, agar
pembinaan dapat mencapai hasil yang maksimal.
Adapun pembinaan santri di luar jam belajar formal berada di bawah
tanggung jawab bidang kepondokan dan seluruh guru dan Pembina dalam
(guru yang tinggal di asrama pesantren). Pembinaan ini waktunya lebih
panjang, dan mekanismenya lebih rumit karena mencakup seluruh
kehidupan santri, mulai dari keluar sekolah jam 13.45 siang sampai masuk
kelas jam 07.00 pagi hari berikutnya.
Untuk memudahkan pembinaan para santri agar memperoleh hasil
yang maksimal, maka pembinaan diklasifikasi menjadi beberapa katagori;
antara lain pembinaan dalam beribadah seperti salat berjamaah, membaca
Al-Qur'an, pengontrolan belajar malam, pelajaran ekstrakurikuler, olah
raga, muhadharah, disiplin bahasa, disiplin keluar asrama, dan displin
kehidupan di dalam Pesantren dan sekitarnya. Pembinaan di setiap
kategorisasi di atas dilakukan oleh para pembina yang terdiri dari para
Ustadz/Ustadzah bagian Kesantrian dan Kepondokan, dan juga dibantu
oleh pengurus Organisasi Pelajar Pesantren As Salam yang disingkat
OPPA.
Unsur yang utama dalam pembinaan ini adalah uswah hasanah
(tauladan yang baik) dari pembina. Para pembina, baik dari para
Ustadz/ah maupun dari pengurus organisasi santri harus memberikan
contoh yang baik kepada seluruh santri. Sebab seluruh kehidupan yang
dilihat oleh santri, didengar dan dilakukan oleh mereka adalah
pendidikan. Apabila yang dilihat dan didengar oleh santri adalah hal-hal
yang baik, maka akan tertanam dalam diri mereka pendidikan yang baik
pula. Akan tetapi sebaliknya, jika yang dilihat dan didengar oleh santri
adalah kehidupan yang negatif, yang jelek-jelek, maka akan tertanam
dalam diri mereka hal-hal yang negatif pula. Dengan demikian,
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keberhasilan pendidikan para santri sangat tergantung kepada contoh dan
tauladan yang diberikan oleh para Ustadz dan pembina, yang akan
memiliki dampak yang cukup besar dalam proses pembentukan
kepribadian para santri.
8.

Muatan Kurikulum
a. Program Pokok
1) Kurikulum Pendidikan Islam dan Kepesantrenan
a)

Dirosah Al-Islamiyah (Al-Qur‟an, Al-Hadits, Ulumul Qur‟an,
Al-Fiqh, Ushul Fiqh, Tauhid, Tafsir, Ulumul Hadits, Sirah
Nabawiyah, Tajwid),

b)

Dirosah Al-Lughah Al-„Arobiyyah (Imla‟, Nahwu, Sharaf,
Muhadatsah, Mahfudzat,)

c)

Bimbingan baca dan tulis Al-Qur‟an

d)

Hafal Al-Quran Minimal 1 juz

e)

Kajian Al-Qur‟an dan Tafsirannya

f)

Kajian Hadits dan Syarahnya

g)

Kajian Sirah Nabawiyah dan Implementasinya

h)

Bimbingan baca kitab Gundul dan Kaidahnya

i)

Bimbingan ibadah dan Syariat Islam.

2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
a)

Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional

b)

Kurikulum Kementerian Agama

b. Program Penunjang
1) Rutin:
a)

Penerapan cara hidup islami

b)

Pembinaan Aqidah dan Akhlakul Karimah

c)

Bimbingan konseling

d)

Keterampilan berbahasa asing (arab dan Inggris)
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e)

Bimbingan Latihan Pidato/Khitabah 3 bahasa (Arab, Inggris
dan Indonesia)

f)

Pembinaan Prestasi Olahraga dan Seni

2) Insidentil :
a) Karya Wisata dan Dakwah (Studi Tour, Observasi, Studi
Banding, Safari Ramadhan)
b) Latihan dasar kepemimpinan dan jurnalistik
c) Lomba kreativitas santri (Sains, Seni, Olahraga dan Karya
Ilmiyah)

c. Ekstra Kurikuler
1) Organisasi Santri (OPPA)
2) Kepanduan/Pramuka
3) Muhadharah (latihan pidato/ceramah) 4 bahasa (Arab, Inggris,
Indonesia dan Daerah)
4) Life skill dan Out bound
5) Apresiasi Seni Islam
6) Diskusi dan Jurnalistik
7) Seni baca Al-Qur'an (Tilawah)
8) Komputer dan Jaringan Internet (IT)
9) Seni Kaligrafi
10) Seni Suara (Nasyid/Qasidah/Marawis)
11) Kursus/Privat bahasa Asing
12) Bela diri Pencak Silat
13) Keterampilan Jahit Menjahit
14) Latihan Olahraga :
a)

Sepak bola/Futsal

b)

Basket

c)

Bulu tangkis
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9.

NO

d)

Volly

e)

Tenis meja

f)

Atletik.

g)

Dan sebagainya

Kegiatan Santri

WAKTU

AGENDA KEGIATAN

TEMPAT

Bangun Pagi, Salat Subuh, Zikir bakda
1

04.00-05.30 salat, zikir pagi dan Membaca Al-

Mesjid

Qur'an
2

06.00-07.00

3

07.30-10.10

4

10.10-10.40

5

10.40-12.00

Mandi, Sarapan pagi, Berangkat ke
Madrasah/Sekolah
Kegiatan Proses Belajar Mengajar
(PBM)
Istirahat Pertama
Kegiatan Proses Belajar Mengajar
(PBM)

Asrama

Kelas
Lingkungan
sekolah
Kelas
Masjid, tempat

6

12.00-12.40 Salat zuhur, istirahat kedua

makan,
lingkungan
sekolah

Kegiatan Proses Belajar Mengajar

7

12.40-14.00

8

15.00-15.45 Salat Ashar, Tadarrus Al-Qur‟an

(PBM)

Kelas
Mesjid
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9

10

11

15.45-16.00 Kerja Bakti

16.00-17.00 Ekstrakurikuler (Olahraga dan Seni)

17.00-17.30

Mandi Sore dan Persiapan Salat
Magrib
Zikir sore, Salat Magrib, Bimbingan

12

17.30-19.30 Qur‟an/Kitab/Ibadah, Kultum dan
Salat Isya

13

19.30-20.30

Makan Malam dan Persiapan Belajar
Malam

Lingkungan
Pesantren
Lapangan, Ruang
Eskul
Asrama

S
antr
i
Pon
dok

Mesjid/
Kelas

Pes
antr
en
As

Asrama

Sala
m

14

20.30-22.00 Belajar Mandiri

Ruang Kelas

15

22.00-04.00 Istirahat, Tidur Malam

Asrama

waji
b
muk

im (tinggal) di dalam asrama, dan tidak diperbolehkan pulang ke rumah
masing-masing setiap hari, meskipun rumahnya hanya berjarak 50 M dari
pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan lingkungan yang
kondusif bagi pendidikan para santri, dan tidak mudah terkena pengaruh
dari lingkungan di luar pesantren.
Dengan demikian, pendidikan di Pondok Pesantren As Salam
berlangsung selama 24 jam dalam sehari, karena seluruh aktivitas santri
dimaksudkan untuk pendidikan. Santri dalam kesehariannya menjalani
berbagai aktivitas yang cukup padat, tidak ada waktu yang terbuang
kosong, tanpa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, baik dalam
mengikuti kegiatan kurikuler mapun ekstra kurikuler. Berikut ini jadwal
kegiatan yang dilakukan para santri setiap hari.
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a.

Jadwal Harian

b. Jadwal Mingguan
WAKTU
HARI
Ahad, Senin &
Selasa
Rabu & Kamis

18.00-19.00

Bimbingan baca tulis Al-Qur‟an

18.00-19.00

Taklim/Kajian Kitab

18.00-19.00
Jum‟at

Sabtu

Jum‟at
Sabtu & Ahad

Ahad

Akhlak
Pramuka

18.00-19.00

Taklim/ Kajian Kitab

TEMPAT
Masjid &
Ruang Kelas
Masjid
Masjid
Madrasah/S
ekolah
Mesjid
Lapangan/

16.00-17.00

dan SpPabtu
Kamis &

Bimbingan Aqidah, Ibadah &

16.00-17.00

Senin, Selasa,
Rabu, Kamis

AGENDA KEGIATAN

JAM

Eskul (Olahraga, Seni, Life Skill

Kelas/

dll)

Ruang Life
Skill

20.00-21.00

Bimbingan Kaligrafi

Ruang Eskul

20.00-21.00

Belajar Tilawah Al Quran

Ruang Eskul

08.00-10.00

Latihan Pencak silat

Lapangan

06.00-06.30

Nasyid/Kasidah

Ruang Eskul

06.00-09.00

Kerja Bakti & Olahraga

Lingkungan
Pesantr
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10. Struktur Organisasi Kepengurusan PP As Salam Manado
Pimpinan dan Wakil Pimpinan diangkat oleh Pengurus Yayasan As
Salam, sedangkan pengurus pesantren di bawahnya diangkat dan
diberhentikan oleh Pimpinan atas persetujuan Pengurus Yayasan. Berikut
ini Pengurus Pondok Pesantren As Salam Manado tahun pelajaran
2017/2018:
a. Ketua Yayasan Assalaam Manado/ Pengasuh

: Drs. KH. Yusuf

Otoluwa
b. Pimpinan

: KH. Ahmad Junaedy, Lc.

c. Kepala Sub Bagian Ad.Um dan Ur.Dal

: Mulyadi, S.Pd.I.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

: Citrawati Korner, S.Pd

e. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana

: Ma‟ruf Kabaitang, S.Pd.I.

f. Kepala Sub Bina Program & Alumni

: Masri Hamzah, SS.

g. Kepala Kepesantrenan dan Ubudiyah

: H. Saharudin Ambo, Lc.

h. Koordinator IT dan Pustaka

: M. Husni Mubarak, M.Pd.I.

i. Kepala Unit Asrama dan Dapur

: Tria Nurlaily, S.Pd.I

j. Kepala Madrasah Aliyah

: Dra. Hj. Rini Indriati

k. Kepala Madrasah Tsanawiyah

: Drs. Harsono Makalalag

l. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan

: Ahmad Samsi, SE. MM.

m. Kepala Sekolah SD Islam Plus
n. Kepala Unit Usaha & Koperasi

: Ananda Esti Kodoati, SE.
: Citra Dewi Makalalag, S.Pd.I.

11. Lembaga Pendidikan Formal di Pondok Pesantren As Salaam
Manado
Lembaga Pendidikan Formal yang diselenggarakan di Pondok
Pesantren As Salaam Manado terdiri dari :
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a.

SD Islam Plus Pondok Pesantren Assalaam Manado, didirikan
pada bulan Juli 2016;

b.

MTs. Pondok Pesantren Assalaam Manado, didirikan pada tahun
1989;

c.

MA Pondok Pesantren Assalaam Manado, didirikan pada tahun
1992;

d.

SMK Pondok Pesantren Assalaam Manado, didirikan pada tahun
1997.

12. Keadaan Santri dan Ustadz/Ustadzah
Jumlah santri seluruhnya adalah 303 orang. Terdiri dari empat (4)
lembaga pendidikan formal. Santri SD Islam (angkatan pertama dan
kedua) berjumlah 18 orang; Santri MTs berjumlah 150 orang; Santri MA
berjumlah 50 orang; Santri SMK berjumlah 85 orang.
Santri SD Islam tidak tinggal di asrama (pulang pergi), Santri MTs
wajib tinggal di asrama, sedangkan santri MA dan SMK tidak diwajibkan
tinggal di asrama, mereka dibebaskan memilih tinggal di asrama atau
pulang pergi. Asrama terdiri dari Asrama Pesantren dan asrama panti.
Asrama Pesantren adalah asrama yang disediakan oleh Pondok Pesantren
Assalaam Manado, sedangkan Asrama panti adalah asrama yang
disediakan oleh Panti Asuhan Assalaam Manado. Santri yang tinggal di
asrama pesantren berjumlah 190, santri yang tinggal di asrama panti
berjumlah … orang dan jumlah santri yang pulang pergi berjumlah 95
orang ; terdiri dari SD Islam 18 santri, MA 15 santri dan SMK 64 santri.
Secara umum seluruh santri yang tinggal di asrama pesantren dan
pulang pergi diwajibkan membayar iuran bulanan yang harus dibayarkan
setiap awal bulan. Kecuali santri yang tinggal di asrama panti dan
beberapa santri yang diberikan keringanan biaya karena dianggap dari
golongan kurang

mampu.

Santri

yang

tinggal di asrama panti
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dibebebaskan dari kewajiban membayar iuran bulanan (beasiswa ful),
Santri Pondok Pesantren Assalaam Manado

sedangkan santri yang berasal dari golongan kurang mampu hanya
diberikan pengurangan biaya bulanan dari yang semestinya dibayarkan,
berdasarkan pertimbangan Pimpinan Pondok.
Seluruh santri Pondok Pesantren Assalaam (MTs., MA dan SMK)
adalah perempuan, kecuali santri SD Islam yang terdiri dari putra dan
putri.
Berikut ini adalah rincian jumlah santri Pondok Pesantren Assalaam
Manado tahun pelajaran 2017/2018 setiap lembaga, kelas dan keterangan
tinggal.
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Tahun Pelajaran 2017/2018
Keterangan Tinggal

Kelas/

Jumlah

Asrama

Asrama

Pulang

Pesantren

Panti

Pergi

I SD

-

-

9

9

II SD

-

-

9

9

VII-1 MTs

19

2

-

21

VII-2 MTs

21

3

-

24

VII-3 MTs

13

3

-

16

VIII-1 MTs

28

2

-

30

VIII-2 MTs

29

1

IX MTs

24

3

X MA

Lembaga

29

23

2

25

XI MA

8

5

13

XII MA

4

8

12

X SMK

9

11

20

XI SMK

6

21

27

XII-A SMK

4

15

19

XII-B SMK

2

19

20

0

303

0

0

Perlembaga

17

150

30
2

Total

Jumlah

50

85

303

Sedangkan Guru/ Ustadz/ Ustadzah yang mengajar di pesantren
berjumlah 47 orang, pembina asrama 6 orang, petugas Satpam 4 orang,
petugas Cleaning Service 3 orang, dan juru masak 3 orang. Demikianlah.
(Manado, 15 Jumadil Akhir 1439 H/ 2 Februari 2018 M).
B. Pembahasan Temuan Penelitian
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a. Kebutuhan dan Tantangan Pendidikan Islam pada Minoritas
Muslim di Pondok Pesantren Assalam Kota Manado
Pesantren

sebagai

salah

satu

lembaga

pendidikan

non

formal,berusaha memberikan wahana bagi generasi muda Islam
dalam menghadapi situasi kehidupan yang semakin sulit dan rumit.
Salah satu diantaranya adalah dengan membantu mengembangkan
pemahaman bahwa para santri memiliki kemampuan yang fithri
untuk

di

kembangkan dan kemampuan untuk

memecahkan

permasalahan dalam konteks-konteks tertentu, memiliki kecakapan
untuk memilih tindakan –tindakan yang sesuai, serta memiliki
kesadaran

yang

mendalam

atas

segala

konsekuensi

semua

tindakannya, baik yang berhubungan dengan harapannya sendiri,
masyarakat luas terutama berkenaan dengan norma-norma yang
berlaku maupun dengan Allah Swt sebagai tempat penghambaannya.
Dalam tatanan kehidupan pesantren, seorang “Kyai” (pimpinan
pesantren) senantiasa mengarahkan para santri untuk selalu memilih
dan berada pada tempat yang baik dan bermanfaat pada lingkungan
sekitarnya. Tuntutan Kyai terhadap perilaku para santri sangat wajar,
sebab mereka merupakan calon da‟i yang memiliki kewajiban
berdakwah kepada umat Islam. Dalam menjalankan tugasnya, para
santri akan menghadapi berbagai ragam kehidupan manusia yang
sangat kompleks. Oleh karena itu tuntutan kompetensi bagi seorang
santri tidak hanya terletak pada pemahaman dan penguasaan
mengenai hubungan dengan Khaliknya, tetapi juga bagaimana
berhubungan dengan sesama manusia. 58
Sehubungan dengan kualitas hubungan antar manusia, Allah
Swt berfirman dalam Al-Qur‟an Surat Ali Imran, ayat 159, yaitu:
58

Fakultas Tarbiyah and others, ‘KETERAMPILAN HUBUNGAN SOSIAL SANTRI DI PESANTREN
Istihana (Dosen’, Jurnal Pendidikan Islam, 6.November (2015), 285–305.
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ِ
ۡۖ
ِ
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ٱع ُف َع مي ُه مم َو م
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ِ
ِ ِ
ِ
ََُّم
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َ
١٥٩ فتوَّك لَع ٱّللهِ إِن ٱّلل ُيِب ٱلهتو ِك ِي

Terjemahannya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya
kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena
itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi
mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertawakkal kepada-Nya
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ditemukan fakta bahwa
Penyelenggaraan pendidikan Islam di Pondok pesantren Assalam
Kota

Manado

tempak

sangatlah

harmonis,

hal

demikian

tergambarkan oleh aktifitas antara santri, ustad maupun para kiyai
yang ada di lingkup pesantren. Walaupun secara letak geografis,
sosio kultural dan faktor lainnya yang menunjukan letak pondok
pesantren Assalam Kota Manado berada di tengah-tengah mayoritas
non-Muslim, tetapi kondisi tersebut tidaklah menjadi hambatan,
kendala, maupun sesuatu yang menghalangi mereka untuk tetap
menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan Islam dalam
kegiatan pembelajaran. Tidak sampai disitu saja, relasi sosial antara
santri, Ustad dan Kiyai di Pondok Pesantren Assalam Kota Manado
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dengan Masyarakat sekitar sangatlah harmonis, baik yang seiman
maupun dengan mereka yang berbeda keyakinan. Bahkan dalam
urusan tertentu, yang kaitannya dengan social kemasyarakatan,
mesyarakat sekitar dalam hal ini yang non muslim dan warga di
lingkup pesantren Assalam Kota Manado seringkali melakukan
kegiatan bakti social secara bersama, apakah itu soal membersihkan
lingkungan, dalan lain sebagainya.
Pondok Pesantren Assalam Kota Manado Ini tentunya memiliki
ciri khas dan keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan pondok
pesantren lainnya, walaupun ada juga yang memiliki persamaan dari
segi geografis dan realitas sosial dengan pondok pesantren lainnya.
Keunikannya adalah, tidak jauh dari pesantren terdapat beberapa
gereja, posisinya tepat disamping, ada juga dibelakang pesantren
serta terdapat juga gereja yang tak jauh posisinya di depan pesantren.
Namun yang patut diapresiasi adalah, kegiatan keagamaan, apakah
itu soal ibadah, khalaqah, pengajian serta

lainnya yang biasanya

menggunakan pengeras suara tetap berjalan layaknya pesantren
lainnya tanpa ada kendala, maupun protes dari masyarakat sekitar
yang merasa terganggu, terutama mereka yang berbeda keyakinan.
Bahkan menurut beberapa masyarakat sekitar yang kami temui,
memberikan keterangannya bahwa adzan dikala subuh justru
memberikan sumbangsih tersendiri bagi masyarakat non muslim
yang ada disekitar pondok Pesantren Assalam Kota Manado, dimana
mereka lebih mudah bangun lebih awal untuk melaksanakan
aktifitasnya di pagi hari.
Penyelenggaraan pendidikan Islam di wilayah minoritas muslim
tentunya menjadi tantangan tersendiri. hal yang menarik adalah,
keberadaan pondok Pesantren Assalam Manado ditengah lingkar
mayoritas non Muslim justru menjadi spirit dan tonggak dakwah

90

Islam tanpa saling bersinggungan dengan yang tidak seiman. Bila
fakta, keunika dan realitas ini ditelusuri lebih dalam, maka
sesungguhnya masyarakat Manado sangat jauh dewasa memahami
realitas yang ada, dan sangatlah men erima bahwa perbedaan adalah
sebuah keniscayaan, yang juga merupakan bagian dari ciptaan oleh
sang maha pencipta perbedaan, yaitu Allah SWT.
Faktanya, tepat disamping, di belakang dan sekitaran Pondok
Pesantren Assalam Manado terdapat Gereja yang jaraknya sangatlah
dekat. Namun kegiatan pembelajaran, aktifitas ibadah dan yang
lainnya tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti ketika tiba
waktu shalat dan dikumandangkan adzan dengan pengeras suara,
juga ketika berlangsungnya kajian keagamaan di masjid yang juga
menggunakan pengeras suara tidaklah menjadi soal bagi masyarakat
sekitar pondok pesantren Assalam Manado. Hal ini tentunya
menggambarkan tinggak toleransi yang begitu tinggi antar umat
beragama khususnya di kota Manado.
Walaupun demikian, Pondok pesantren Assalam Manado bila
dilihat dari sisi perkembangannya dari zaman ke zaman mengalami
perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang begitu signifikan.
Salahseorang ustad dari pesatren tersebut mejelaskan bahwa
Dari tahun ke tahun, peminat masyarakat
memasukkan anaknya ke pesantren ini selalu
mengalami peningkatan, yang awalnya hanya puluhan
menjadi ratusan. Artinya tingkat kepercayaan orang
tua terhadap hasil didikan di Pondok Pesantren
Assalam Manado ini dapat dijamin kualitasnya.
Uniknya, ada juga santri yang orang tuanya beda
agama, misalnya bapaknya muslim dan mamanya non
muslim dan begitu juga sebaliknya. Tapi itu tidak
menjadi soal bagi mereka, sebab semua orang tua
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tentunya menginginkan dan mengharapkan anaknya
mendapatkan pendidikan yang layak.59

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dapat dipahami bahwa
pondok

pesantren

perkembangannya

Assalam
yang

juga

Kota

Manado,

begitu

memiliki

cemerlang,

sejarah

kepercayaan

masyarakat terhadap pesantren tersebut juga terbilang positif, dimana
para orang tua tidak segan segan memasukkan anaknya untuk
bersekolah di Pondok Pesantren Assalam Kota Manado, bahkan
terdapat beberapa santri yang orang tuanya justru beda keyakinan
(Agama). Namun menurut keterangannya, hal demikian bukanlah
menjadi permasalahan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat juga
dikatan bahwa pondok pesantren Assalam Kota Manado dapat
memahami kondisi dan realitas, serta problematika yang ada di Kota
manado kemudian bertindak responsif terhadap permasalahan yang
ada.
Keadaan geografis serta letaknya di kerumunan mayoritas non
Muslim justru menjadi media implementasi dari hasil belajar mereka
di pesantren maupun sekolah formal. Dimana diajarkan tentang
pentingnya saling menghormati, tolong menolong, menghargai dan
memahami orang yang non muslim bila sedang melakukan ibadah.
Inilah sebenarnya yang menarik dan unik serta sangat realistis.
Berdasarkan kesaksian salahseorang orang tua santri yang
memondokkan dan menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren
Assalam Kota Manado menjelaskan bahwa:
Saya sangat besyukur dan bangga anak saya
berpeantren di pesantren ini, karena Alhamdulillah
akhlaknya semakin baik setelah saya evaluasi satu
59

Juli 2018

Mulyadi (Kepala Sub Bagian Ad.Um dan Ur.Dal), Hasil wawancara pada hari, Jumat 27
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bulan terakhir ini, sebab ketika akhlaknya bobrok
tentu akan mempengaruhi kualitas beribadahnya.
Tentu semua tidak terlepas dari aturan yang berlaku
di pesantren ini. Contohnya saja santri dilarang
menggunakan hand phone, ketika kedapatan
menggunakan maka hand phone nya akan disita dan
dimusnahkan. Sebagai orang tua santri tentunya kami
harus
mendukung
aturan
tersebut,
karena
sesungguhnya aturan itu juga demi kabaikan anakanak kami. Saya tidak perlu melihat perkembangan
anak yang lainnya namun saya sendiri menyaksikan
perubahan yang di alami oleh anak saya, terutama
akhlaknya.60
Pernyataan salahsatu orang tua santri diatas menguatkan bahwa
pondok pesantren Assalam kota manado menjadi salahsatu pesantren
yang diminati khususnya bagi para orang tua di Kota manado untuk
menyekolahkan anaknya disana. Salahseorang santri juga menjelaskan
bahwa:
Saya senang sekolah disini karena pondok pesantren ini
merupakan pesantren terbesar di Kota Manado. Saya tidak
takut dengan sekeliling pondok pesantren ini, walaupun
banyak yang bukan beragama Islam. Saya juga punya beberapa
teman yang beragama non muslim. Cara kami menjaga
hubungan pertemanan ini cukup dengan saling menghargai.
Kami tidak pernah berdiskusi tentang Agama kami. Bagi saya
pribadi adalah yang penting mereka tidak berbuat jahat ya
kami juga akan berbuat baik. Karena memang para ustad
mengajarkan kami untuk berbuat baik kepada siapa saja.
Karena sesungguhnya semua manusia adalah mahluk ciptaan
Allah. Kalua di Asrama, kami didik untuk memupuk
kebersamaan dengan teman-teman yang juga tinggal di asrama.
60

Jufri, (Orang Tua santri), Hasil wawancara pada hari, Sabtu, 28 Juli 2018
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Mulai makan sama-sama, ke masjid sama-sama dan juga kalua
ada kerja atau tugas kelompok di sekolah maka kami kerjakan
bersama-sama di asrama.61
Salah seorang santri juga menambahkan bahwa:
Dulu saya tidak mau dan tidak senang dengan mereka yang
tidak beragama Islam. Tetapi setelah berpesantren disini saya
mulai paham. Hidup baik-baik itu sangatlah penting. Apalagi
kalua dalam satu masyarakat yang didalamnya tidak hanya
agama Islam saja. Saya tinggalnya di kota. Jadi saya dari dulu
saya sudah terbiasa dengan suasana hidup dalam perbedaan.62
Pada hakekatnya, Pendidikan islam adalah pendidikan yang
merujuk kepada nilai-nilai ajaran Islam, yang menjadikan al-Qur‟an dan
sunnah sebagai rujukan dan sumber material pendidikan. (Saebani
Ahmad Beni dan Akhdiyat Hendra: 2009: 46). Pendidikan agama
berorientasi kepada pembentukan efektif yaitu pembentukan sikap mental
peserta didik kearah penumbuhan kesadaran beragama, efektif adalah
masalah yang berkenaan dengan emosi (kejiwaan) yang terkait dengan
suka, benci, simpati antipasti dan lain sebagainya beragama bukan hanya
pada kawasan pemikiran tetapi juga memasuki kawasan rasa. Ruang
lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan
manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan
dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan
lingkungannya.

(Putra

Haidar

Daulay

2004:155)

Ruang

lingkup

Pendidikan Agama Islam juga identik dengan aspek-aspek Pengajaran
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Agama Islam karena materi yang terkandung didalamnya merupakan
perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.63
Dengan demikian, benang merahnya adalah, letak geografis
Pondok Pesantren Assalam Kota Manado di Tengah-tengah lingkungan
mayoritas non Muslim bukanlah sebuah tantangan yang menjadikan
mereka terganggu dalam menjalankan aktifitasnya. Kondisi demikian
setidaknya menggambarkan tingkat kedewasaan berfikir, bertindak, dan
toleransi yang patut di apresiasi serta dicontoh bagi wilayah yang
memiliki ciri khas yang sama.
Dari beberapa santri yang peneliti temui, rata-rata memberikan
keterangan yang sama. Mereka memiliki cara pandang yang hampir sama
dari setiap santri, dimana kunci utama dalam menjaga keharmonisan
hidup berdampingan dalam kemajemukan adalah saling menghargai.
b. Kultur serta upaya dalam mengembangkan Pendidikan Islam pada
Minoritas Muslim di Pondok Pesantren Assalam Kota Manado
Berada tepat di tengah lingkungan yang majemuk di sekitar Pondok
Pesantren Assalam Kota Manado, tentu menjadi tantangan tersendiri,
sehingga kebiasaan-kebiasaan, adab-adab serta etika dalam bersosial antar
sesama santri, ustad, kiyai maupun masyarakat secara luas menjadi konsep
yang perlu ditata secara proporsional untuk tetap menjaga kondisi yang
harmonis ditengah kehidupan berdampingan walau dalam perbedaan.
Salah satu santri di Pondok Pesantren Assalam Kota Manado menjelaskan
berdasarkan pengalamannya selama berproses di pesantren Assalam Kota
Manado bahwa:
Saya sangat begitu senang bersekolah dan mondok
di pesantren ini, karena banyak hal yang
menyenangkan, seperti: kebersamaan saat makan,
belajar, kegiatan kelompok, diskusi apalagi kalau
63
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saat pelaksanaan kegiatan dalam berorganisasi. Di
pesantren ini kami diatih untuk disiplin dalam segala
hal seperti, tertib saat proses pembelajaran, tidak
terlambat saat masuk di dalam kelas dan lainnya.
Kita juga dilatih kesabarannya saat dimana di
pesantren ini diberlakukan aturan larangan
menggunakan hp pada waktu tertentu, dan apabila
ketahuan melanggar maka hp akan disita dan
dihancurkan di depan mata sendiri, juga soal pulang
kampung ketemu dengan keluarga, dimana ada
aturannya juga. Di pesantren ini kita diajarkan
tentang menghargai antara satu dengan yang
lainnya. Saya punya teman dari non muslim, kami
sering diskusi soal pembelajaran, kami saling
menghargai antara satu dengan yang lainnya.
Terutama ketika saya dan teman-teman lainnya
lewat di depan gereja, kami tidak boleh rebut atau
bersuara
dengan
kencang
sehingga
dapat
mengganggu mereka yang lagi menjalankan ibadah.
Bagi saya toleransi itu sangatlah penting untuk
menjaga kedamaian.64

Secara tidak langsung sesungguhnya pendidikan yang berlangsung
di Pondok Pesantren Assalam Kota Manado mengandung nilai-nilai
multikultural. hal itu Nampak jelas oleh doktrin pemahaman yang
dejelaskan oleh salah seorang santri Pondok Pesantren Assalam. Sikap
dewasa serta watak yang mampu merespon serta menerima perbedaan
social, budaya, etnis dan bahkan perbedaan keyakinan sekaligus
merupakan bentuk watak dan pemahaman berwawasan multicultural
yang mendalam.
Pendidikan Multikultural dalam Islam menemukan pijakannya
dalam piagam madinah. Piagam ini menjadi rujukan suku dan agama
64
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pada waktu itu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Piagam ini
juga menjadi rujukan orang-orang yang ingin menjelaskan sistem
pemerintahan dan ketatanegaraan Islam. Pijakan multikultural juga bisa
dilacak pada akhlak dan kepribadian Rasulullah S.A.W. Ia seorang
manusia multikultural. Ia sangat menghormati hak asasi manusia dan
menjunjung tinggi perbedaan, seperti diakui oleh beberapa Rohaniawan
non muslim, seperti Uskup Sidon Paul of Antioch , Theodore Abu Qurrah
, Kenneth Cragg, dan beberapa sarjana barat, seperti William Muir , dan
Montgomery Watt. Kenyataan bahwa Piagam Madinah dan pribadi
Rasulullah menjadi pijakan
multikultural, secara tidak langsung menjelaskan al-Quran sebagai
muara pijakan tersebut. Hal ini karena dua alasan. Pertama, Piagam
Madinah diajukan oleh Rasullah sebagai acuan hidup bermasyarakat
karena dukungan ayat-ayat Madaniyah. Kedua, ada keterangan yang
menyatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah al-Quran. Artinya, kedua
alasan ini menegaskan bahwa pijakan pendidikan multikultural dalam
Islam adalah al-Quran.65
Karena tujuan dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia
yang mempunyai kepribadian yang serasi dan seimbang; tidak saja bidang
agama dan keilmuan, melainkan juga keterampilan dan akhlak. AlAbrasyi menjelaskan bahwa aspek pendidikan akhlak sebagai tujuan
pendidikan Agama Islam dan merupakan kunci utama bagi keberhasilan
manusia dalam menjalankan tugas kehidupan. (Rohmad Qomari, 2008 :
87) Lebih kongkrit Azyumardi Azra menjelaskan, pendidikan yang baik
itu,
akan dilihat dari adanya tujuan pembelajaran yang jelas sebagai unsur
penting dalam proses kegiatan pembelajaran, menciptakan pribadi65
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pribadi hamba-hamba Allah SWT yang bertakwa kepada-Nya serta dapat
mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.(Azra, 2001 : 8).66
Berdasarkan fakta yang peneliti temukan di lapangan, bahwa
pondok pesantren Assalam Kota Manado menerapkan konsep kurikulum
kombinasi antara kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan
Nasional tanpa menghilangkan ciri khas pesantren. Hal yang patut di
apresiasi adalah kemampuan para kiyai, ustad serta para santri dalam
mengimplementasikan hasil pembelajaran formal di dalam kelas ke dalam
kehidupan sehari-hari mereka didalam pesantren dan juga masyarakat
sekitar yang kita ketahui sebagian besar beragama non muslim. Hal ini
menunjukan bahwa hubungan social kemayarakatan mereka sangatlah
harmonis. Menurut salah seorang pendeta yang tinggal tepat di samping
pondok pesantren Assalam Kota Manado bahwa:
kami sedikitpun tidak merasa terganggu dengan
keberadaan pesantren Assalam ini. Bahkan kami tidak
melarang dan tidak terganggu dengan pengeras suara yang
mereka gunuakan saat azan maupun kegiatan keagamaan
lainnya yang biasanya menggunakan pengeras suara.
Hubungan kami dengan masyarakat pesantren sangatlah
bagus. Kami sering melakukan kegiatan bakti social, seperti
bersih-bersih lingkungan RT/RW sekitar halaman
pesantren dan gereja. Intinya bagi saya itu, kita harus saling
menghormati, menghargai dan tidak saling mengganggu
saja. Bagi kami masyarakat kelurahan bailing, toleransi itu
sangat penting, kami disini apabila ada kegiatan
keagamaan, baik dari islam maupun non Islam, kami selalu
saling memberitahukan untuk nantinya saling membantu
antara satu dengan yang lainnya67
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Maria Leuoel “Ketua Jemaat Gereja Immanuel” Jalan Kuala Buli, Kelurahan Bailang Kec.
Bunaken Kota Manado. Hasil Wawancara pada 28 Juli 2018

98

Dari berbagai informasi yang penulis temukan, dan
berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa eksistensi
pondon pesantren Assalam Kota Manado di tengah minoritas
muslim dapat eksis dan mendapat respon positif dari masyarakat
yang non muslim. Betitupun sebaliknya, Pondok Pesantren
Assalam Kota Manado sangat menghargai perbedaan dan realitas
sosial keagamaan yang ada di Manado dan memberikan
pemahaman terhadap para santri tentang bagaimana menjalani
hidup harmonis walau dalam perbedaan.

Pesantren di Wilayah Minoritas Muslim

Bagian Kelima
PENUTUP
a. Pondok Pesantren Assalam Kota Manado membutuhkan
dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah
setempat, kiranya lebih responsif dan peduli terhadap
kebutuhan-kebutuhan

yang

menunjang

peningkatan

kualitas mutu pendidikan. Tidak dapat dipungkiri sarana
dan prasarana, serta ketersediaan guru/pengajar menjadi
faktor terpenting dalam penyelenggaraan pembelajaran
di pesantren Assalam Kota Manado. Walaupun pada
faktanya, letak geografisnya menunjukan keberadaannya
di lingkup minoritas muslim, namun tidaklah menjadi
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kendala

dan

penghalang

yang

menghambat

dan

mengganggu proses pembelajaran dan pembinaan di
pesantren tersebut. Tantangan tersebut justru menjadi
ujian dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang
diajarkan para guru, ustadz dan kiyai kepada para santri
di Pondok Pesantren Assalam Kota Manado.
b. Dalam mewujudkan cita-cita pesantren yang ingin
menjadikan para santrinya menjadi para insan kamil,
yang tidak sekedar cerdas otak namun juga bersih dan
mulia hatinya, maka pembelajaran dan pembinaan lebih
ditekankan

kepada

pengimplementasian

nilai-nilai

keIslaman dalam kehidupan sehari-hari, yang dimulai
dari diri sendiri para santri dan untuk sesame, serta
terhadap masyarakat luas pada umumnya. Muatan mata
pelajaran serta pembinaan yang berlangsung di Pondok
Pesantren Assalam Kota Manado menunjukkan bahwa
pembinaan yang diterapkan oleh para guru, ustadz
maupun kiyai mengandung nilai-nilai yang menjunjung
tinggi makna arti perbedaan dan menghargainya dalam
bentuk saling memahami, toleransi serta menjadikan
pesantren sebagai sumber kedamaian.
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