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BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan,

Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember merupakan lembaga pendidikan yang

berpusat di Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh, Kota Kediri, Jawa

Timur.

Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-

Munadhdhoroh melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wahidiyah

(Depdikbudwa) Pusat memprogramkan berdirinya sekolah-sekolah Wahidiyah

di daerah. Rata-rata lembaga pendidikan yang didirikan dimulai dengan

mendirikan TK Plus Wahidiyah. Sampai dengan tahun 2015, telah berdiri 82

TK Plus Wahidiyah di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat, Banten, Bali, dan Kalimantan Tengah.

1. Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh

Syaikh KH. Muhammad Ma’roef RA merupakan pendiri Pondok

Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh Kediri. Kepemimpinan pondok

pesantren tersebut dilanjutkan oleh Syaikh Al Arif Billah KH. Abdul

Madjid Ma’roef QS wa RA (1953-1989). Pada masa kepemimpinan

beliau, jangkauan Pondok Pesantren Kedunglo semakin meluas. Hal ini

seiring dengan munculnya Shalawat Wahidiyah serta berdirinya lembaga

pendidikan formal di Pondok Pesantren Kedunglo. Banyak kalangan yang
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selama ini tidak tersentuh oleh pesantren, memercayakan pendidikan

putra-putri mereka di Pondok Pesantren Kedunglo. Disamping tentunya

mereka yang selama ini telah mengenyam berbagai pendidikan ala

pesantren dan mengerti dunia pesantren.

Saat ini, pada masa pengasuh ketiga, Pondok Pesantren Kedunglo,

yakni Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid RA, perkembangan Pondok

Pesantren Kedunglo lebih fenomenal lagi. Pada masa beliau, Pondok

Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh mengembangkan sistem

manajerial secara modern. Dengan komando tunggal dari Pengasuhnya,

perkembangan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh dan

penyiaran Shalawat Wahidiyah menjadi sangat fenomenal. Baik dari

luasnya bidang perjuangan, luas jangkauan wilayah maupun

perkembangan jumlah santri pengamal Shalawat Wahidiyah.

Saat ini, Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh memiliki

unit-unit pendidikan sebagai berikut:

a. Taman Pendidikan Al Qur’an Wahidiyah

b. Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Wahidiyah

c. Madrasah Diniyah Tsanawiyah Wahidiyah

d. Madrasah Diniyah Aliyah Wahidiyah

e. Play Group dan Taman Kanak-kanak (TK) Plus Wahidiyah

f. Sekolah Dasar Swasta (SDS) Wahidiyah

g. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah

h. Sekolah Menengah Atas (SMA) Wahidiyah
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i. Universitas Wahidiyah

j. Pengajian Kitab Al Hikam, dan mujahadah-mujahadah Wahidiyah.

Lembaga-lembaga pendidikan diatas berada di bawah payung

hukum Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo

Al-Munadhdhoroh yang telah disahkan dalam Akta Nomor 09 Tahun 2011

dan SK Kemenkumham Republik Indonesia Nomor: AHU-9371.AH.01.04

Tahun 2011.

Majalah Aham pada Edisi 114 / Rajab 1435 mengungkapkan,

dibandingkan dengan berbagai lembaga pendidikan yang lain, Pondok

Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh memiliki beberapa kelebihan.

Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

a. Santri Kedunglo mendapatkan bekal yang seimbang antara ilmu-ilmu

keagamaan dan ilmu-ilmu modern. Para santri Kedunglo bukan hanya

belajar tentang Fiqih, Nahwu atau Shorof. Namun mereka juga belajar

Fisika, Biologi, Bahasa Inggris dan lain-lain. Keseimbangan ini

menyebabkan para santri Kedunglo memiliki ruang gerak yang luas di

masyarakat. Di satu sisi mereka bisa terjun di bidang dakwah Islam,

baik sebagai pendidik ataupun da’i. Di sisi lain mereka juga bisa

terlibat dalam kegiatan-kegiatan non keagamaan dalam masyarakat

seperti sebagai birokrat, pengusaha, ataupun politisi.

b. Para pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh

memiliki silsilah perguruan yang jelas. Pendiri Pondok Pesantren

Kedunglo Al-Munadhdhoroh, Syaikh Al Arif Billah KH. Muhammad
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Ma’roef RA misalnya, adalah murid dari Mbah Kyai Muhammad

Kholil, Bangkalan (Madura) dan Syaikh Nawawi Banten (Makkah).

Syaikh Nawawi adalah murid dari Syaikh Ahmad Zaini Dahlan (Mufti

Agung Makkah). Demikian seterusnya hingga berujung kepada

Rosulullah SAW. Dengan demikian, keaslian ajaran Islam yang

dikembangkan di Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh

tidak perlu diragukan lagi.

Kesinambungan silsilah perguruan ini juga jaminan bagi

mengalirnya keberkahan dari Rosulullah SAW. Sebagaimana

diketahui, Rosulullah SAW mendoakan kepada para murid beliau,

yaitu para Shahabat. Kemudian para Shahabat mendoakan

keberkahan untuk para Tabi’in. Para Tabi’in mendoakan keberkahan

untuk para Tabi’ut Tabi’in. demikian seterusnya, setiap murid yang

memiliki silsilah keilmuan yang bersambung kepada Rosulullah SAW

akan memiliki doa beliau yang disampaikan secara berantai dari

generasi ke generasi.

c. Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh menjadikan Tasawuf

sebagai basis pembinaan para santrinya. Syaikh Al Arif Billah KH.

Abdul Madjid Ma’roef RA sebagai pengasuh ke-2 Pondok Pesantren

Kedunglo Al-Munadhdhoroh melakukan ijtihad untuk mempermudah

pemahaman dan penerapan tasawuf, yaitu dengan Shalawat

Wahidiyah dan ajarannya. Demikian para santri Pondok Pesantren
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Kedunglo Al-Munadhdhoroh mendapatkan bekal spiritual yang

mantab dalam mengarungi kehidupan.

d. Salah satu keunggulan Pondok Pesantren Kedunglo Al-

Munadhdhoroh adalah akhlak. Di Pondok Pesantren Kedunglo Al-

Munadhdhoroh, pembinaan akhlak menyatu dalam kurikulum sekolah

dan pesantren. Sehingga alumni Pondok Pesantren Kedunglo Al-

Munadhdhoroh insyaAllah memiliki akhlak yang mulia. Sedangkan

bekal akhlak ini adalah bekal yang paling berharga dalam mengarungi

kehidupan setelah bekal Iman dan Islam.

2. Shalawat Wahidiyah

Berdasarkan pedoman dari Depdikbudwa Pusat, TK Plus

Wahidiyah Desa Curah Bamban, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember

membimbing peserta didiknya untuk mengamalkan Shalawat Wahidiyah

dan ajarannya sejak dini.

Shalawat Wahidiyah dan kandungan doa-doa didalamnya yang

dikenal dengan sebutan “Amalan Shalawat Wahidiyah dan Ajarannya”

merupakan buah taklifan Hadrotul Mukarrom KH. Abdul Madjid Ma’roef

QS wa RA pada awal tahun 1963. Saat itu beliau adalah anggota pimpinan

Syuriah Nahdhatul Ulama (NU) cabang Kodya Kediri. Akan tetapi,

penyusunan Shalawat Wahidiyah sama sekali tidak ada sangkut pautnya

dengan Syuriah NU. Penyusunan shalawat adalah hak yang diberikan

Allah SWT kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. (Majalah Aham edisi

111/Muharram 1435).
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Sebagai amalan doa, Shalawat Wahidiyah bersifat umum, universal

untuk semua, bagi siapa saja yang mau dan ingin mengamalkan, tanpa

paksaan. Laa ikrooha fid diin. Shalawat Wahidiyah seperti halnya

shalawat-shalawat yang lain adalah termasuk diantara alat atau sarana

untuk berhubungan kepada Allah SWT wa Rosulihii SAW.

Shalawat Wahidiyah disiarkan menggunakan prinsip “tidak

pandang bulu”, siapa saja yang mau tanpa ada batasan suku, golongan, ras,

bangsa, agama, umur dan jenis kelamin. Tanpa ada syarat-syarat apapun.

Oleh karena itu, maka dalam penyiarannya, Wahidiyah mengikuti fungsi

Rosulullah SAW yang Rahmatan lil ‘alamin – Kaafatan linnas.

Shalawat Wahidiyah bukan jam’iyah thariqat dan tidak dapat

dipersamakan atau dikategorikan dengan jam’iyah thariqot. Shalawat

Wahidiyah juga bukan merupakan aliran kepercayaan atau aliran

kebatinan. Shalawat Wahidiyah bukan suatu aliran dalam Islam. Shalawat

Wahidiyah tidak memberikan ajaran atau amalan yang bertentangan

dengan akidah dan syariat Islam.

Hadrotul Mukarrom KH. Abdul Madjid Ma’roef QS wa RA telah

mengijazahkan secara mutlak Shalawat Wahidiyah bagi orang-orang

mengamalkannya.

“Aku ijazahkan kepadamu Shalawat Wahidiyah ini untuk

diamalkan, disiarkan dan diijazahkan kepada yang lain.”

Demikian ijazah “mutlak” Muallif Shalawat Wahidiyah. Ijazah

mutlak dan bersifat umum, luas dan dipermudah dengan dasar “ikhlas



54

tanpa pamrih”. Penyiarannya dilakukan dengan hikmah dan bijaksana serta

didukung dengan mujahadah.

Dalam Majalah Aham Edisi 66/Rajab 1427 juga dipaparkan bahwa

Shalawat Wahidiyah merupakan fadhol dari Allah yang sangat besar

karena disamping merupakan rangkaian doa-doa shalawat untuk Nabi

Besar Muhammad SAW, banyak sekali manfaatnya bagi seseorang yang

telah mengamalkannya. Yaitu dikaruniai kejernihan hati, ketenangan batin

dan ketentraman jiwa, sehingga bisa sampai pada tingkat sadar kepada

Allah wa Rosuulihii SAW, disamping masih banyak manfaat lain yang

diperoleh, baik manfaat lahiriah maupun manfaat batiniah.

Kesulitan-kesulitan hidup seperti masalah ekonomi, masalah

kesehatan, masalah keluarga dan rumah tangga, soal pekerjaan, soal

pendidikan dan sebagainya banyak memperoleh jalan keluar bahkan

mengalami perbaikan dan kemajuan, baik melalui jalan yang dapat

diperhitungkan ataupun lewat jalan yang tidak dapat diperhitungkan.

3. Ajaran Wahidiyah

Disamping menaklif Shalawat Wahidiyah dan memberikan

bimbingan adab-adab dan tata cara pengamalannya, Hadrotul Mukarrom

KH. Abdul Madjid Ma’roef QS wa RA juga memberikan tuntunan dan

bimbingan praktis didalam melaksanakan dan menerapkan Ajaran Islam,

tuntunan Rosulullah SAW, meliputi bidang syariat dan hakikat. Mencakup

penerapan iman, pelaksanaan Islam dan perwujudan ihsan yang
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merupakan hasil penggalian beliau dari sumber Al Qur’an dan Al Hadist

serta Kutubus Salaf.

Bimbingan praktis tersebut dirumuskan dalam suatu rumusan yang

simpel tetapi mendasar dan mencakup keseluruhan; praktis, mudah

diterapkan oleh setiap orang dari berbagai kalangan, lingkungan,

kelompok masyarakat, dan bangsa manapun. Bimbingan praktis itulah

yang dikenal sebagai Ajaran Wahidiyah.

Di dalam lembaran Shalawat Wahidiyah yang diedarkan luas ke

masyarakat, dicantumkan penjelasan mengenai Ajaran Wahidiyah.

Dijelaskan bahwa disamping mengamalkan Shalawat Wahidiyah, supaya

berusaha melatih hati dengan Lillah Billah dan Lirrasul Birrasul dan

berusaha melaksanakan “Yukti Kulladzi Haqqin Haqqoh” dengan prinsip

“Taqdiimul Aham Fal Aham Tsummal Anfa’ Fal Anfa’”.

a. Lillah; berarti segala amal perbuatan apa saja, baik yang

berhubungan langsung kepada Allah dan Rasul-Nya SAW, maupun

yang hubungannya didalam masyarakat, dengan sesama makhluk pada

umumnya, baik yang wajib, yang sunnah atau yang wenang, asal

bukan perbuatan yang merugikan / bukan perbuatan yang tidak

diridloi Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan ikhlas tanpa pamrih!

Lillahi Ta’ala! Laa Ilaaha IllaAllah (tiada tempat mengabdi selain

kepada Allah). Wamaa kholaqtul jinna wal insa illaa liya’ buduuni

(tiadalah AKU menciptakan jin dan manusia melainkan supaya

mereka beribadah kepada-KU), (QS: Al-Dzaariyat, 56).
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b. Billah; berarti menyadari dan merasa senantiasa kapan dan

dimanapun berada, bahwa segala sesuatu termasuk gerak-gerik dirinya

lahir batin adalah Allah Tuhan Maha Pencipta yang menciptakan dan

menitahkannya. Jangan sekali-kali merasa, lebih-lebih mengaku

bahwa diri kita ini memiliki kekuatan dan kemampuan Laa haulaa

walaa quwwata illaa Billah (tiada daya dan kekuatan melainkan atas

titah Allah-Billah).

c. Lirrasul; berarti disamping niat mengabdikan diri / beribadah kepada

Allah-Lillah seperti diatas, didalam segala tindakan dan perbuatan apa

saja, asal bukan perbuatan yang tidak diridloi Allah, bukan perbuatan

yang merugikan, supaya juga disertai niat mengikuti jejak tuntunan

Rosuulallloh SAW, “Yaa ayyuhal ladziina aamanuu athii ullooha wa

athii ur-Rasuula walaa tubthiluu a’maalakum” (Hai orang-orang yang

beriman (Billah), taatlah kepada Allah (lillah) dan taatlah kepada

Rasul (Lirrasul), dan janganlah kamu merusakkan amal-amalmu

sekalian (QS: Muhammad, 33).

d. Birrasul; berarti disamping sadar Billah seperti diatas, supaya juga

menyadari dan merasa bahwa segala sesuatu termasuk gerak-gerik

dirinya lahir dan batin (yang diridloi Allah) adalah sebab jasa

Rasuulalloh SAW. “Wama arsalnaaka illa rahmatan lil ‘aalamiin”

(dan tiada AKU mengutus Engkau Muhammad melainkan rahmat bagi

seluruh alam), (QS:Al-Anbiya,107). Penerapan Lillah-Billah dan

Lirrasul-Birrasul seperti diatas adalah merupakan realisasi dalam
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praktik hati dari dua kalimat syahadat: “Asyhadu an laa ilaaha illallah

wa asyhadu anna Muhammadar Rasuulallah” SAW.

e. Yukti Kulladzi Haqqin Haqqoh: Mengisi dan memenuhi segala bidang

kewajiban. Melaksanakan kewajiban di segala bidang tanpa menuntut

hak. Baik kewajiban-kewajiban terhadap Allah wa Rosuulihii SAW,

maupun kewajiban-kewajiban dalam hubungannya di dalam

masyarakat di segala bidang dan terhadap makhluk pada umumnya.

f. Taqdimul Aham Fal Aham Tsummal Anfa’ Fal Anfa’: Didalam

melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut supaya mendahulukan

yang lebih penting (Ahammu). Jika sama-sama pentingnya supaya

dipilih yang lebih besar manfaatnya (Anfa’u). Hal-hal yang

berhubungan kepada Allah wa Rosuulihii SAW, terutama yang wajib,

pada umumnya harus dipandang “Ahammu” (lebih penting). Dan hal-

hal yang manfaatnya dirasakan juga oleh orang lain atau umat

masyarakat pada umumnya harus dipandang “Anfa’u” (lebih

bermanfaat).

4. Mujahadah

Sebagaimana disebutkan tentang unit-unit pendidikan yang

diselenggarakan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh, bahwa

mujahadah-mujahadah Wahidiyah menjadi salah satu unit pendidikan.

Mujahadah merupakan istilah yang mengacu pada pembacaan Shalawat

Wahidiyah baik secara berjamaah maupun dilaksanakan sendirian.
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Setiap pengamal Shalawat Wahidiyah –untuk selanjutnya disebut

pengamal Wahidiyah– dibimbing untuk melaksanakan mujahadah

waktiyah, antara lain:

a. Mujahadah Yaumiyah; mujahadah yang dilaksanakan setiap hari.

Jumlah bacaan Shalawat Wahidiyah (aurod mujahadah) sesuai

tuntunan dari Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren

Kedunglo Al-Munadhdhoroh sebagaimana tercantum di buku

Bimbingan Praktis Mujahadah yang diterbitkan oleh Yayasan

Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-

Munadhdhoroh.

b. Mujahadah Usbu’iyah; mujahadah yang dilaksanakan secara

berjamaah setiap minggu sekali di lingkungan suatu desa. Tujuannya

adalah mendoakan seluruh makhluk hidup dan makhluk tak-hidup

yang berada di lingkungan desa tersebut.Jumlah bacaan Shalawat

Wahidiyah (aurod mujahadah) sesuai tuntunan dari Yayasan

Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-

Munadhdhoroh sebagaimana tercantum di buku Bimbingan Praktis

Mujahadah yang diterbitkan oleh Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan

Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh.

c. Mujahadah Syahriyah; mujahadah yang dilaksanakan secara

berjamaah setiap bulan sekali di lingkungan suatu kecamatan.

Tujuannya adalah mendoakan seluruh makhluk hidup dan makhluk

tak-hidup yang berada di lingkungan kecamatan tersebut.Jumlah
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bacaan Shalawat Wahidiyah (aurod mujahadah) sesuai tuntunan dari

Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-

Munadhdhoroh sebagaimana tercantum di buku Bimbingan Praktis

Mujahadah yang diterbitkan oleh Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan

Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh.

d. Mujahadah Rubu’ussanah; mujahadah yang dilaksanakan secara

berjamaah setiap minggu sekali di lingkungan suatu kabupaten.

Tujuannya adalah mendoakan seluruh makhluk hidup dan makhluk

tak-hidup yang berada di lingkungan kabupaten tersebut.Jumlah

bacaan Shalawat Wahidiyah (aurod mujahadah) sesuai tuntunan dari

Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-

Munadhdhoroh sebagaimana tercantum di buku Bimbingan Praktis

Mujahadah yang diterbitkan oleh Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan

Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh.

e. Mujahadah Nisfussanah; mujahadah yang dilaksanakan secara

berjamaah setiap minggu sekali di lingkungan suatu provinsi.

Tujuannya adalah mendoakan seluruh makhluk hidup dan makhluk

tak-hidup yang berada di lingkungan provinsi tersebut.Jumlah bacaan

Shalawat Wahidiyah (aurod mujahadah) sesuai tuntunan dari Yayasan

Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-

Munadhdhoroh sebagaimana tercantum di buku Bimbingan Praktis

Mujahadah yang diterbitkan oleh Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan

Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh.
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Setelah melaksanakan mujahadah-mujahadah tersebut, pengamal

Wahidiyah mengikuti Mujahadah Kubro yang dilaksanakan dua kali dalam

setahun, tepatnya pada bulan Rajab dan Muharrom. Pelaksanaan

Mujahadah Kubro dihadiri seluruh pengamal Shalawat Wahidiyah dari

seluruh Indonesia, bahkan ada juga yang hadir dari luar negeri seperti

Malaysia, Hongkong, Singapura, Arab Saudi, Rusia dan lainnya.

Latar belakang peserta Mujahadah Kubro berasal dari beragam

suku. Diantaranya dari suku Jawa, Madura, Sunda, Betawi, Bugis,

Tionghoa, Syiria, dan lain-lain. Mereka tak hanya pengamal Wahidiyah

yang beragama Islam, ada juga beragama selain Islam, seperti Kristen dan

Hindu.

Disamping mujahadah waktiyah tersebut diatas, setiap pengamal

Shalawat Wahidiyah juga dibimbing untuk mengikuti dan melaksanakan

berbagai macam mujahadah antara lain:, mujahadah keuangan, mujahadah

penyongsongan Kubro, nonstop Mujahadah Kubro, mujahadah penerimaan

murid baru atau santri baru, mujahadah pembangunan, mujahadah wukuf,

mujahadah bagi pengamal Wahidiyah yang telah wafat, penyongsongan

mujahadah Nisfussanah, mujahadah Khususil Khusus, mujahadah

Syawalan, mujahadah Tahun Baru Hijriyah / Masehi, mujahadah

menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia / Hari Pahlawan,

mujahadah khusus menjelang Pemilu, mujahadah Gerhana Matahari Total,

mujahadah khusus Peningkatan Fafirru 5000, mujahadah Awal Bulan /

Nisfu Sya’ban, mujahadah pertanian, mujahadah kecerdasan, dan



61

membaca bacaan tahlil bila ada pengamal Wahidiyah wafat. Dalam situasi

tertentu, pengamal Wahidiyah sewaktu-waktu melaksanakan mujahadah

sesuai instruksi dari pusat.

5. Al-Ghauts

Di dalam mujahadah-mujahadah tersebut diatas, pengamal

Shalawat Wahidiyah diajak untuk mendekat kepada Al-Ghauts atau

disebut juga sebagai ber-istighautsah. Kalimat doa istighautsah ini juga

tercantum dalam rangkaian Shalawat Wahidiyah sebagaimana tercantum

dalam lembaran fotokopi yang diedarkan dan senantiasa dibaca oleh para

pengamal Wahidiyah.

Para guru, murid, orang tua murid, dan orang-orang yang terlibat

dalam kegiatan TK Plus Wahidiyah Desa Curah Bamban, Kecamatan

Tanggul, Kabupaten Jember juga ber-istighautsah sebagaimana tuntunan

dari Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid RA.

KH. Ahmad Baidhowi di dalam majalah Aham edisi 81/Th.

X/Muharram 1430 menjelaskan bahwa Ghauts secara harfiyah berarti

penolong. Menurut ulama tasawuf adalah pemimpin para waliyullah di

muka bumi. Tugasnya adalah sebagai penuntun, pembimbing kepada

keselamatan dan kebahagiaan yang diridhai Allah wa Rosuulihii SAW.

Beliau mengutip buku ‘Kuliah Wahidiyah’ halaman 140 yang

mengungkap sebuah hadist yang artinya kurang lebih:

“Sesungguhnya Allah mempunyai 300 wali di muka
bumi ini yang hatinya seperti Nabi Adam AS., 40 wali yang
hatinya seperti Nabi Musa AS., 7 wali yang hatinya seperti
Nabi Ibrahim AS., 5 wali yang hatinya seperti Malaikat Jibril,
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3 wali yang hatinya sebagaimana hati Malaikat Mikail,
kemudian satu wali yang hatinya seperti Malaikat Isrofil.
Apabila wali yang satu itu wafat, Allah mengganti atau
mengangkat salah satu dari wali yang tiga.

Apabila salah satu wali yang tiga wafat, Allah
mengangkat salah satu dari wali yang lima. Apabila salah satu
dari wali yang lima wafat, Allah mengangkat salah satu dari
wali yang tujuh. Apabila salah satu dari wali yang tujuh wafat,
Allah mengangkat salah satu dari wali yang empat puluh.
Apabila salah satu dari wali yang empat puluh wafat, Allah
mengganti salah satu dari wali yang jumlahnya tiga ratus.
Dan apabila salah satu dari wali yang tiga ratus wafat, maka
Allah mengangkat salah satu dari sekian manusia beriman
yang paling baik dalam segala bidangnya.”

KH. Ahmad Baidhowi menambahkan, meski hadist tersebut tidak

menyinggung kata-kata Ghauts, namun ba’dul arifin (ulama tasawuf)

mengatakan: “Wali atau yang disebut dalam hadist ini, ialah Wali Quthub

dan dialah Ghauts.”

Dia juga menjelaskan bahwa Ghauts adalah mujaddid tahqiq.

Mujaddid berarti reformis atau pembaharu. Menurut hadist Rosulullah

SAW, lanjut KH. Ahmad Baidhowi, Mujaddid adalah orang yang diutus

oleh Allah SWT pada setiap penghujung 100 tahun untuk memperbaiki

(memperbaharui) persoalan agama umat. Mujaddid ini datang setelah

Rosulullah SAW wafat.

Menurut KH. Ahmad Baidhowi, terdapat dua golongan mujaddid.

Pertama, mujaddid sebelum Rosulullah SAW. Mujaddid ini dipegang oleh

Rasul Ulul ‘Azmi, yang selanjutnya disebut Mujaddid Tasyri’ (pembawa

syariat) yang di dalamnya juga meliputi bidang tahqiq (tasawuf). Dimulai

oleh Nabiyullah Nuh AS. Dan ditutup oleh beliau Sayyidul Anbiya’wal
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Mursalin SAW. Adapun Nabi dan Rasul selain Ulul ‘Azmi bertugas

meneruskan misi Rasul Ulul ‘Azmi tersebut.

Kedua, Mujaddid setelah Rosulullah SAW. Mujaddid setelah

Rosulullah SAW ini secara garis besar ada dua, yaitu:

a. Mujaddid Tahqiq, yaitu seseorang yang diutus oleh Allah SWT untuk

membangun dan menghidupkan kembali ajaran dan tuntunan

Rosulullah SAW untuk wushul makrifat kepada Allah SWT. Mujaddid

Tahqiq disini adalah pemimpin para waliyullah (Sulthanul Auliya’).

Bila seorang Mujaddid Tahqiq wafat, secara otomatis

diteruskan oleh Ghauts yang bertugas diantara Mujaddid Tahqiq yang

meninggal dan Mujaddid Tahqiq yang berikutnya. Dengan demikian,

maka setiap Mujaddid pasti Ghauts, tetapi kalau Ghauts belum tentu

Mujaddid. Setiap Ghauts itu pasti Wali dan setiap Wali belum tentu

Ghauts.

b. Mujaddid Ghoiru Tahqiq atau tasyri’ (fiqih) dan lain-lain. Mujaddid

Tasyri’ disini bukanlah tasyri’ pembawa syariat sebagaimana Rasul

Ulul ‘Azmi, melainkan Mujaddid yang bertugas membangun dan

mengembalikan syariat Rasuulalloh SAW sebagaimana mestinya.
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B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Penyajian Data

a. PW Kecamatan Tanggul dan TK Plus Wahidiyah

TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul

Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember melaksanakan

kegiatannya di Jalan Darungan, Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul

Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

Pendirian TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa

Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tidak dapat

dilepaskan keberadaannya dengan pengurus Perjuangan Wahidiyah

(PW) Kecamatan Tanggul. Sesuai dengan tata aturan organisasi di

internal Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren

Kedunglo Al-Munadhdhoroh Kediri, Jawa Timur, maka pendirian TK

Plus Wahidiyah harus diajukan oleh PW Kecamatan atau Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Wahidiyah (Depdikbudwa) Kecamatan

melalui Depdikbudwa Kabupaten.

“PW Kecamatan Tanggul melaksanakan kegiatan
Mujahadah Usbu’iyah Bapak-bapak, Mujahadah
Usbu’iyah ibu-ibu, Mujahadah Usbu’iyah remaja,
Mujahadah Usbu’iyah kanak-kanak. Disamping itu juga
melaksanakan mujahadah-mujahadah lainnya sesuai
tuntunan dari YPW pusat, seperti Mujahadah Syahriah,
Mujahadah Rubu’ussanah, Mujahadah Nisfussanah,
Mujahadah Kubro dan lain-lain.” (Ustad Mahmud,
wawancara, 5 November 2015)

Sementara kegiatan usaha di lingkungan TK Plus Wahidiyah

Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul,
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Kabupaten Jember antara lain Koperasi Wahidiyah Al- Munawaroh,

percetakan, sablon, dan usaha pembuatan meubel.

Program kegiatan di lingkungan TK Plus Wahidiyah Dusun

Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul,

Kabupaten Jember sebagaimana PW Kecamatan Tanggul mengikuti

tuntutan dari Yayasan Perjuangan Wahidiyah (YPW) pusat.

Pada tahun 2012, PW Kecamatan Tanggul mengajukan

proposal pendirian TK Plus Wahidiyah kepada Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Wahidiyah (Depdikbudwa) yang

berpusat langsung di Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh

Kediri, Jawa Timur. Dalam pengajuan tersebut PW Kecamatan

Tanggul mendapat arahan dan bimbingan dari Depdikbudwa

Kabupaten Jember dan PW Kabupaten Jember.

“Di Kabupaten Jember telah berdiri 5 (lima) TK Plus
Wahidiyah yang berada di Kecamatan Ambulu,
Kecamatan Gumuk Mas, Kecamatan Rambipuji,
Kecamatan Wuluhan, dan Kecamatan Tanggul.
Selanjutnya, telah berdiri pula 3 (tiga) Kelompok
Bermain (KB) di Kecamatan Ambulu, Kecamatan
Wuluhan, dan Kecamatan Rambipuji.” (Wardatul
Qomariyah, wawancara, 3 Oktober 2015)

Pada tahap awal, PW Kecamatan Tanggul memproses

pendirian TK Plus Wahidiyah memperoleh bimbingan dari

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wahidiyah (Depdikbudwa)

Kabupaten Jember. Depdikbudwa Kabupaten Jember mengumpulkan

para pengurus (khodimul wahidiyah) PW Kecamatan Tanggul dan

selanjutnya memberikan arahan-arahan sesuai tata aturan dan standar
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dari Depdikbudwa Pusat. Pada saat bersamaan, gedung TK Plus

Wahidiyah dipersiapkan sesuai daya PW Kecamatan Tanggul beserta

para pengamal Shalawat Wahidiyah Kecamatan Tanggul dan para

simpatisan.

Pada tahap selanjutnya calon Kepala Sekolah dan guru TK

Plus Wahidiyah diberangkatkan ke Pondok Pesantren Kedunglo Al-

Munadhdhoroh Kediri guna mengikuti pelatihan sistem pendidikan

dan pembelajaran selama satu minggu. Calon Kepala Sekolah dan

calon guru dilatih cara mendidik peserta didik dan menghadapi

masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

Sepulang dari pelatihan, TK Plus Wahidiyah berjalan secara

operasional. Dimulai dari menghimpun calon murid dari keluarga-

keluarga pengamal Shalawat Wahidiyah dan para simpatisan.

Mulanya sulit membangun kepercayaan masyarakat. Bahkan pada saat

mencari murid, para pengurus difitnah dengan berbagai macam isu.

Namun Kepala Sekolah beserta para guru tidak berputus asa.

Mereka terus mendapat dorongan motivasi dan semangat dari

Depdikbudwa Kabupaten Jember. Mereka juga melaksanakan

Mujahadah Pendaftaran Siswa Baru sebagaimana tuntunan dari

Depdikbudwa pusat. Sementara ikhtiar lahiriah dilaksanakan Kepala

Sekolah dan guru dengan terus menjalin silaturrahmi dengan

masyarakat sampai akhirnya membuahkan hasil dengan jumlah awal

murid pertama pada saat itu sebanyak 12 anak.



67

Ikhtiar batiniah melalui Mujahadah Pendaftaran Siswa bBaru

ini juga dilaksanakan setiap tahun pada penerimaan siswa baru.

Pelaksanaan mujahadah ini diikuti oleh Kepala Sekolah, guru, dan

sejumlah pengurus PW Kecamatan Tanggul.

Dalam hal operasional, TK Plus Wahidiyah Dusun Curah

Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten

Jember didukung oleh berbagai fasilitas. Fasilitas-fasilitas tersebut

antara lain :

1) Kantor TK

2) Ruang Guru

3) Ruang Kepala sekolah

4) Ruang Kelas A dan B

5) Musholla

6) Toilet guru dan siswa

7) Permainan anak; antara lain ayunan, seluncuran, dan lain-lain.

8) Koperasi sekolah

9) Percetakan dan sablon

“Guna menutup biaya operasional, TK Plus Wahidiyah
hanya mengandalkan pendanaan dari kas PW Kecamatan
Tanggul dan donatur tetap. Dana penopang lainnya yaitu
SPP dari wali murid sebesar Rp10.000 per bulan.
Pengurus berusaha keras agar orang tua siswa tidak
terbebani dengan biaya-biaya yang berlebihan. Biaya
seragam ditetapkan sangat ringan. Wali murid hanya
dibebani ongkos jahit seragam, sementara biaya
pembelian kain bahan seragam ditanggung pihak
sekolah. Bahkan untuk seragam olahraga ditetapkan
dibagikan secara gratis kepada siswa.” (Ustad Mahmud,
wawancara, 5 November 2015)
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b. Data Struktur Organisasi Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan

Tanggul, Kabupaten Jember

Ketua : Ustadz Mahmud

Wakil                    : Aliman

Sekretaris : H Fahri

Bendahara : Misbahul Huda

Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah : Ustd. Supriyadi

Departemen Pembina Wanita Wahidiyah : Susiati

Departemen Pembina Remaja Wahidiyah : Zainal Abidin

Departemen Pembina Kanak-kanak Wahidiyah : Wardatul Qomariyah

Departemen Keuangan Wahidiyah : Ustd. Jazuli

c. Data Struktur Organisasi TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban,

Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember

Kepala Sekolah : Wardatul Qomariyah

Wakil Kepala : H. Fahri

Sekretaris : Musyahri

Bendahara : H Bukhori

Humas : Agus Supriyadi

Seksi Perlengkapan : Aliman

Seksi Mujahadah : Jazuli

d. Data Guru

1) Wardatul Qomariyah; Jabatan: Kepala Sekolah, Tanggul Wetan,

MA
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2) Siti Nur Mahmudah; Jabatan: Guru, Tanggul Wetan, MA

3) Siti Lailatul Q; Jabatan: Guru Pendamping, Tanggul Wetan, SD

4) Trisnawati; Jabatan: Guru Pendamping,Tanggul Wetan, SD

e. Data Siswa

Tabel 4.1
Data Siswa TK Plus Wahidiyah

Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul
Kabupaten Jember

Tahun Pelajaran 2015/2016

No Nama Jenis Kelamin Alamat

1 Ahmad Musyaffa’ Laki-laki Curah Bamban
2 Ahmad Rofiqi Laki-laki Curah Bamban
3 Alia Syahrini Putri Perempuan Curah Bamban
4 Firdaus Nada Irani Perempuan Curah Bamban
5 Muhammad Hidayah Laki-laki Curah Bamban
6 Muhammad Farel Laki-laki Curah Bamban

7
Muhammad Ramdan
Alfarisi

Laki-laki Tanggul Wetan

8 Bayu Firmansyah Laki-laki Darungan
9 Inez Azania Rahma Perempuan Curah Bamban
10 Tanzilatis salsabila Perempuan Kemendungan

11
Syifa Arifatul
Maulidiyah

Perempuan Darungan

12 Syafa Adelia Perempuan Darungan
13 Harum Risma Irani Perempuan Curah Bamban
14 Fahri Ardiansyah Laki-laki Tanggul Wetan

f. Tata Tertib Kepala Sekolah dan Guru

1) Tata Tertib Kepala Sekolah

i. Datang lebih awal dari guru

ii. Mengontrol kelengkapan kelas setiap hari

iii. Mengontrol rencana kegiatan mingguan (RKM)dan rencana

kegiatan harian (RKH)

iv. Mengabsen guru

v. Pulang lebih akhir dari guru
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vi. Mengayomi guru

vii. Mujahadah sepulang sekolah

2) Tata Tertib Guru

i. Datang 30 menit lebih awal sebelum murid

ii. menyetorkan rencana kegiatan harian (RKH) kepada Kepala

Sekolah

iii. Mengisi daftar hadir

iv. Menyetorkan penilaian

v. Mengisi absen murid

vi. Mujahadah sepulang sekolah

g. Kegiatan Belajar Mengajar

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang dilaksanakan di TK

Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan,

Kecamatan Tanggul, Kabupaten JemberTahun Pelajaran 2015/2016

dilaksanakan mulai jam 07.30 WIB sampai dengan jam 10.15 WIB,

disela dengan masa istirahat pada jam 09.15 WIB sampai dengan

10.00 WIB.

Pelaksanaan KBM di TK Plus Wahidiyah menggunakan

Sistem Area. Sistem Area ini mengacu pada Rencana Kegiatan

Mingguan (RKM) yang oleh guru. Terdapat 10 Area yang

direncanakan dalam RKM, yaitu: Area Musik, Area Drama Peran,

Area Berhitung, Area Sains / IPA, Area Agama, Area Pasir dan Air,

Area Balok, Area Bahasa, Area Baca Tulis.
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Setiap hari, guru menetapkan 4 Area yang dilaksanakan di

dalam ataupun luar kelas. Dengan menggunakan sistem ini, siswa

dibagi dalam kelompok-kelompok.

Urutan kegiatan dalam KBM di TK Plus Wahidiyah Curah

Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten

Jember adalah sebagai berikut:

 Siswa berbaris di depan kelas. Setelah rapi dalam barisan, siswa

berdoa dengan membaca Doa Masuk Kelas.

 Siswa mengucap salam, dilanjutkan menyanyikan lagu “Mars TK

Wahidiyah” bersama dengan guru.

 Mujahadah Ilmu Laduni; sebelum melaksanakan mujahadah,

siswa menyiapkan air minum dalam wadah yang dibawa dari

rumah masing-masing untuk didoakan dengan bacaan Mujahadah

Ilmu Laduni. Kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan

mujahadah, siswa bersama guru membaca Shalawat Wahidiyah

dengan aurod Mujahadah Ilmu Laduni. Usai mujahadah, para

siswa meminum air yang telah disiapkan sebelumnya.

 Absensi.

 Bercakap-cakap tentang Tema Pembelajaran.

 Kegiatan Inti; siswa dan guru melakukan kegiatan dengan tema 4

(empat) Area yang telah direncanakan dalam RKH dan RKM.
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 Sorogan; yakni belajar membaca dan mengaji. Siswa mengantri

untuk belajar membaca. Seusai mengantri belajar membaca, siswa

kembali mengantri untuk belajar mengaji.

 Istirahat.

 Cuci tangan, dilanjutkan makan.

 Masuk kelas kembali, melanjutkan Kegiatan Inti.

 Sorogan; siswa kembali melaksanakan sorogan sebelum pulang.

 Dikte; siswa merangkai huruf dengan didikte oleh guru. Selain

huruf, guru kadang-kadang mendiktekan rangkaian angka.

 Guru menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan keesokan

harinya.

 Mujahadah Kecerdasan; siswa bersama guru membaca Shalawat

Wahidiyah dengan doa Mujahadah Kecerdasan.

 Penutup.

h. Pendidikan Agama Islam

TK Plus Wahidiyah sangat mementingkan pembentukan

karakter anak melalui penanaman keimanan. Shalawat Wahidiyah

menjadi sarana dalam penanaman keimanan tersebut. Upaya tersebut

tampak mulai dari tahapan penerimaan siswa baru hingga tahap

evaluasinya. Semua pihak dilibatkan dalam upaya penanaman

keimanan tersebut, mulai pengurus PW Kecamatan Tanggul,

pengamal Shalawat Wahidiyah di lingkungan Kecamatan Tanggul,
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Kepala Sekolah, guru, hingga wali murid. Mereka semua dilibatkan

dalam ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah.

Ikhtiar lahir diwujudkan dalam perencanaan yang ditetapkan

dalam Program Semester (Prosem) yang ditetapkan Depdikbudwa

pusat. Terdapat 11 tema dalam penanaman nilai-nilai agama dan

moral. Tema pada Semester I, meliputi:

1) Aku dan Tuhanku

2) Lingkunganku

3) Tanah Air dan Perjuanganku

4) Kebutuhanku

5) Binatang

Sementara tema pada Semester II, meliputi :

1) Rekreasi

2) Tanaman

3) Pekerjaan

4) Air, Udara, Api

5) Alat Komunikasi

6) Alam Semesta

Adapun lingkup perkembangan dan indikator anak didik TK

Plus Wahidiyah dijabarkan dalam 65 kegiatan sebagaimana tercantum

dalam Prosem TK Plus Wahidiyah yang ditetapkan Depdikbudwa

pusat. Berikut ini lingkup perkembangan atau indikator yang

ditetapkan dalam Prosem.
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Tabel 4.2

Lingkup Perkembangan / Indikator

Nilai-nilai Agama dan Moral

1. Berdoa sebelum dan sesudah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan
keyakinannya.

2. Menghafal doa-doa pendek.
3. Menyebutkan nama-nama agama yang

ada di Indonesia.
4. Menyebutkan agama yang dianut.
5. Menyanyi lagu-lagu keagamaan.
6. Bersyair bernafaskan agama
7. Menyanyikan lagu wajib Alloh
8. Menghafal 5 arti sifat wajib Alloh
9. Menghafal Sholawat Wahidiyah

(Ahadiyah/ Tauhid)
10. Menghafal Asma’ul Husna
11. Mewarna Kaligrafi
12. Menyanyikan lagu 25 Nabi
13. Menghafal Rukun Islam
14. Menyanyi Rukun Islam
15. Menghafal Rukun Iman
16. Menyanyi Rukun Iman
17. Mengenal Rosulallooh
18. Mengenal Nida’ Rosul
19. Menghafal Sholawat Wahidiyah
20. Menyebutkan tempat-tempat ibadah
21. Menyebutkan macam-macam kitab

suci
22. Menyebutkan kitab suci yang dianut
23. Mengenal Rosul Alloh
24. Membaca Iqro’
25. Menebali huruf Hijaiyah
26. Menghafal surat-surat pendek
27. Melaksanakan kegiatan ibadah

sesuai aturan menurut keyakinan
28. Mengenal Lillah Billah
29. Mengenal Lirrosul Birrosul
30. Mengenal Lilghouts Bilghouts
31. Berbuat baik terhadap semua

makhluk Tuhan
32. Berbicara dengan sopan
33. Menyapa teman dan orang lain

40. Menghormati guru, orang tua, dan
orang yang lebih tua.

41. Mendengarkan dan
memperhatikan teman berbicara

42. Mau memohon dan memberi
maaf

43. Senang bermain dengan teman
44. Bersikap jujur
45. Suka menolong
46. Berdana box
47. Membedakan mana yang benar

dan salah pada suatu persoalan
48. Menunjukkan perbuatan-

perbuatan yang benar dan yang
salah

49. Menyebutkan perbuatan yang
baik dan buruk

50. Melakukan perbuatan-perbuatan
yang baik pada saat bermain

51. Melakukan kegiatan yang
bermanfaat pada saat dibutuhkan

52. Memelihara kebersihan
lingkungan, misal: tidak
mencorat-coret tembok,
membuang sampah pada
tempatnya, dll.

53. Berperilaku hidup hemat air,
listrik, peralatan sendiri.

54. Mengenal Taqdimul Aham fal
Aham, Tsummal Anfa’ fal Anfa’

55. Menyebutkan hari-hari besar
keagamaan

56. Terlibat dalam acara keagamaan
57. Mujahadah Yaumiyah
58. Mujahadah Usbu’iyah
59. Mujahadah Syahriyah
60. Mujahadah Rubu’ussanah
61. Mujahadah Nisfussanah
62. Mujahadah Kubro
63. Menghormati teman yang sedang
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34. Berperilaku ikhlas
35. Berperilaku Siddiq
36. Berperilaku Tabligh
37. Berperilaku Amanah
38. Berperilaku Fathonah
39. Selalu mengucapkan terima kasih

jika memperoleh sesuatu.

melakukan ibadah
64. Dapat hidup berdampingan

dengan teman agama lain
65. Menghormati perayaan hari besar

agama lain

Tabel 4.3
Rangkuman Temuan Penelitian

No Fokus Temuan
1 2 3

1 Bagaimana perencanaan
pembelajaran Pendidikan Agama
Islam di TK Plus Wahidiyah
Dusun Curah Bamban, Desa
Tanggul Wetan, Kecamatan
Tanggul, Kabupaten Jember
Tahun Pelajaran 2015/2016.

Berdasarkan hasil wawancara dan
observasi ditemukan Jadwal Hari
Efektif Sekolah, Hari Efektif Fakultatif,
dan Hari Libur Sekolah untuk KB, TK,
SD dan SMP Wahidiyah Kabupaten
Jember Tahun Pelajaran 2015/2016.
Pengurus TK Plus Wahidiyah
menyusun Rencana Kegiatan Mingguan
(RKM) dan Rencana Kegiatan Harian
(RKH) yang mengacu pada Program
Semester dan Tema Kurikulum yang
ditetapkan oleh Depdikbudwa pusat.

2 Pelaksanaan kegiatan
pembelajaran Pendidikan Agama
Islam di TK Plus Wahidiyah
Dusun Curah Bamban, Desa
Tanggul Wetan, Kecamatan
Tanggul, Kabupaten Jember
Tahun Pelajaran 2015/2016

Berdasarkan hasil wawancara dan
observasi ditemukan Kepala Sekolah,
guru, dan guru pembantu melaksanakan
kegiatan pembelajaran PAI sesuai
Program Semester, Tema Kurikulum,
RKM, dan RKH. Setiap 2 minggu
sekali, siswa diajak jalan-jalan dalam
rangka mengenal lingkungan sekitar
mereka.Wali murid terlibat dalam
kegiatan pendukung berupa Mujahadah
Usbuiyah yang dilaksanakan tiap hari
Jumat pagi. Guru dan Kepala Sekolah
rutin melaksanakan mujahadah demi
kelancaran dalam menunaikan tugas-
tugasnya.

3 Evaluasi pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di TK
Plus Wahidiyah Dusun Curah
Bamban, Desa Tanggul Wetan,

Berdasarkan hasil wawancara dan
observasi ditemukan guru memberikan
buku Laporan Perkembangan Anak
Didik Taman Kanak-kanak kepada wali
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Kecamatan Tanggul, Kabupaten
Jember Tahun Pelajaran
2015/2016

murid. Buku tersebut menjadi
penghubung komunikasi guru dengan
wali murid guna mengevaluasi
perkembangan murid. Alumnus TK
Plus Wahidiyah rata-rata meraih
ranking 1-3 saat melanjutkan
pendidikan di Sekolah Dasar atau
Madrasah Ibtidaiyah.

2. Analisis

a. Standar Proses PAUD

Standar Proses PAUD yang ditetapkan dalam Permendikbud

Nomor 137 Tahun 2014 pada BAB V, Pasal 11 , 12, 13, 14, 15, 16,

dan 17 menjelaskan tentang: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengawasan pembelajaran.

i. Perencanaan Pembelajaran;

Perencanaan pembelajaran yang disusun oleh pendidik

pada satuan atau program PAUD, dilakukan dengan pendekatan

dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan,

karakteristik anak, dan budaya lokal.Perencanaan pembelajaran

meliputi:

1) Program Semester (Prosem);

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM); dan

3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH).

ii. Pelaksanaan Pembelajaran;

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui bermain

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan

berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif sertamemberikan
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keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis

anak.

Interaktif yang dimaksud yaitu proses pembelajaran yang

mengutamakan interaksi antara anak dan anak, anakdan

pendidik, serta anak dan lingkungannya. Sedangkan inspiratif

yang dimaksud yaitu proses pembelajaran yang mendorong

perkembangan daya imajinasi anak.

Menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 14 Permendikbud 137 Tahun 2014 yaitu proses

pembelajaran yang dilakukan dalam suasana bebas dan nyaman

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang

dimaksud dengan kontekstual yaitu proses pembelajaran yang

terkait dengan tuntutan lingkungan alam dan sosial budaya.

Sedangkan yang dimaksud berpusat pada anak yaitu proses

pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan karakteristik, minat,

potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak.

Permendikbud tersebut juga menjelaskan bahwa

pelaksanaan pembelajaran harus menerapkan prinsip:

1) Kecukupan jumlah dan keragaman jenis bahan ajar serta

alat permainan edukatif dengan peserta didik; dan

2) Kecukupan waktu pelaksanaan pembelajaran.
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Selanjutnya, Permendikbud juga mengatur tentang

pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana

pelaksanaan pembelajaran harian. Pelaksanaan pembelajaran

mencakup:

1) Kegiatan Pembukaan; kegiatan pembukaan pembelajaran

merupakan upaya mempersiapkan peserta didik secara psikis

dan fisik untuk melakukan berbagai aktivitas belajar.

2) Kegiatan Inti; kegiatan inti merupakan upaya pembelajaran

yang dilakukan melalui kegiatan bermain yang memberikan

pengalaman belajar secara langsung kepada anak sebagaidasar

pembentukan sikap, perolehan pengetahuan dan keterampilan.

3) Kegiatan Penutup. Kegiatan penutup merupakan upaya

menggali kembali pengalaman bermain anak yang telah

dilakukan dalam satu hari, serta mendorong anak mengikuti

kegiatan pembelajaran berikutnya.

iii. Evaluasi Pembelajaran;

Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi proses dan

hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai

keterlaksanaan rencana pembelajaran. Evaluasi hasil

pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik

denganmembandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran.

Hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut

pelaksanaan pengembangan selanjutnya.



79

Dalam Pasal 18, Permendikbud tersebut selanjutnya juga

mengatur tentang standar penilaian sebagai implementasi dari

evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Standar Penilaian

merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil

pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat

pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya.

Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak

sebagaimana dimaksud meliputi:

1) Prinsip Penilaian; Prinsip penilaian mencakup prinsip

edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang

dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan

memiliki kebermaknaan. Prinsip edukatif yaitu penilaian

yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang

optimal. Prinsip otentik merupakan penilaian yang

berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan

dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat

melaksanakan kegiatan belajar. Prinsip objektif merupakan

penilaian yang didasarkan pada indikator capaian

perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas

penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan

pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria

yang jelas, serta ditetapkan pada awal pembelajaran. Prinsip

transparan merupakan penilaian prosedur dan hasil
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penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku

kepentingan.

2) Teknik dan Instrumen Penilaian; teknik penilaian harus

disesuaikan dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.

Sedangkan instrumen penilaian terdiri atas instrumen

penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan

anekdot, rubrik dan/atau instrumen penilaian hasil

kemampuan anak. Hasil akhir penilaian merupakan

integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian

yang digunakan.

3) Mekanisme Penilaian; terdiri atas:

a) Menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan

instrumen penilaian sertamenetapkan indikator capaian

perkembangan anak;

b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap,

teknik, dan instrumen penilaian;

c) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar

anak secara akuntabel dan transparan; dan

d) Melaporkan capaian perkembangan anak pada orang

tua.

4) Pelaksanaan Penilaian; Pelaksanaan penilaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan menggunakan
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mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian dan

dilakukan oleh pendidik PAUD/Guru.

5) Pelaporan Hasil Penilaian;Pelaporan hasil penilaian berupa

deskripsi capaian perkembangan anak. Deskripsi capaian

perkembangan anak sebagaimana dimaksud berisi tentang

keistimewaan anak, kemajuan dan keberhasilan anak dalam

belajar, serta hal-hal penting yang memerlukan perhatian

dalam pengembangan diri anak selanjutnya. Pelaporan

penilaian disusun secara tertulis sebagai bentuk laporan

perkembangan belajar anak. Hasil penilaian dalam bentuk

laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua

dalam kurun waktu semester. Hasil penilaian ditindaklanjuti

dalam kegiatan berikutnya.

iv. Pengawasan Pembelajaran.

Pengawasan pembelajaran merupakan proses penilaian

dan/atau pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembelajaran. Pengawasan pembelajaran dilakukan dengan

teknik supervisi pendidikan. Pengawasan pembelajaran

dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap

Guru PAUD/Guru Pendamping/Guru Pendamping Muda secara

berkala minimum satu kali dalam satu bulan.
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b. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di TK Plus Wahidiyah Dusun

Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul,

Kabupaten Jember

i. Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di TK

Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul

Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember

Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul

Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Tahun Pelajaran

2015/2016 mengacu kepada Program Semester dan Tema

Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Depdikbudwa pusat.

Program Semester tersebut sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

(Permendikbud) Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SNPAUD).

SNPAUD menjabarkan bahwa perencanaan

pembelajaran yang disusun oleh pendidik pada satuan atau

program PAUD, dilakukan dengan pendekatan dan model

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak,

dan budaya lokal. Perencanaan pembelajaran meliputi:

1). Program semester (Prosem);

2). Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM); dan

3). Rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH).
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Rencana Kegiatan Mingguan (RKM). RKM merupakan

perencanaan sebagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran

mingguan (RPPM). RKM selanjutnya dijabarkan lebih lanjut

menjadi Rencana Kegiatan Harian (RKH). RKM dan RKH

merupakan sebutan yang digunakan di lingkungan TK Plus

Wahidiyah yang sama dengan konsep RPPM dan rencana

pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH). Sama dengan RPPM

dan RPPH, RKM dan RKH dikontrol oleh Kepala Sekolah.

RKM disusun oleh guru masing- masing kelas yang

meliputi pembelajaran dalam 10 Area. Area yang telah

ditetapkan Depdikbudwa pusat antara lain:

1) Area Agama

2) Area Seni

3) Area Pasir dan Air

4) Area Balok

5) Area Bahasa

6) Area Baca Tulis

7) Area Musik

8) Area Drama Peran

9) Area Berhitung

10) Area Sains / IPA

Sementara RKH yang dikontrol Kepala Sekolah

diperoleh dari guru yang setiap hari menyetorkan RKH kepada
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Kepala Sekolah. Dalam hal ini, RKM dan RKH disusun

berdasarkan pedoman dari Depdikbudwa pusat. Pelaksanaan

atas RKM dan RKH tersebut nantinya akan diawasi oleh

Depdikbudwa pusat melalui Depdikbudwa Kabupaten Jember.

Depdikbudwa Kabupaten Jember melaksanakan rapat bersama

seluruh pengurus TK Plus Wahidiyah di lingkungan Kabupaten

Jember setiap satu bulan sekali.

ii. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa

Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa

Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Tahun

Pelajaran 2015/2016 berlangsung setiap hari Senin sampai

dengan Sabtu melalui pembacaan doa saat masuk dan pulang

dari sekolah, mujahadah kecerdasan dan mujahadah ilmu

Ladunni, serta dalam kegiatan inti sesuai jadwal dan tema yang

telah ditetapkan dan Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan

Rencana Kegiatan Harian (RKH).

Siswa dan guru melaksanakan KBM secara klasikal di

ruang kelas A dan B. Diawali dengan Mujahadah Kecerdasan,

guru mendampingi siswa dalam pembacaan Mujahadah
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Kecerdasan tersebut. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan

kegiatan inti sesuai RKH.

Kegiatan Inti dan rangkaian kegiatan lainnya di TK Plus

Wahidiyah menjadi rangkaian kegiatan penanaman nilai-nilai

agama atau Pendidikan Agama Islam dalam membentuk

karakter anak didik. Hasil dari upaya pendidikan tersebut

tampak dalam Laporan Perkembangan Anak Didik Taman

Kanak-kanak yang diberikan oleh guru kepada wali murid setiap

hari Sabtu. Informasi dalam buku laporan tersebut dijelaskan

oleh guru kepada wali murid mengenai perkembangan anak

didik sehingga wali murid bisa menindaklanjuti dalam mendidik

anak di lingkungan rumah.

Indikasi lain dari hasil pembelajaran Pendidikan Agama

Islam dalam juga tampak dari alumni-alumni TK Plus

Wahidiyah Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan

Tanggul, Kabupaten Jember yang meraih ranking 1 (satu) atau 2

(dua) atau 3 (tiga) saat melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar

Negeri (SDN) 02 Tanggul Wetan dan Madrasah Ibtidaiyah di

Tanggul Wetan. Para alumni tersebut tetap meneruskan

kebiasaan mereka semasa mereka menempuh pendidikan di TK

Plus Wahidiyah.

Pelaksanaan pembelajaran di TK Plus Wahidiyah tak

dapat dilepaskan dari ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah. Ikhtiar
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lahiriah berupa realisasi dari rangkaian Prosem, RKM, dan RKH

yang dilaksanakan anak didik,guru, dan wali murid.

Sementara ikhtiar batiniah dilaksanakan dalam bentuk

kegiatan mujahadah (pembacaan Shalawat Wahidiyah) dan doa

yang dilaksanakan oleh guru, Kepala Sekolah, siswa, wali

murid, pengamal Shalawat Wahidiyah Kecamatan Tanggul dan

pengurus PW Kecamatan Tanggul.

“Salah satu contoh dari ikhtiar batiniah yang
dijalani para guru yakni ketika menjumpai siswa
yang sangat aktif (hiperaktif). Guru diamanahi oleh
Depdikbudwa pusat untuk mendoakan siswa yang
hiperaktif tersebut dengan membaca surah Al-
Fatihah sebanyak 7 (tujuh) kali setiap malam.
Siswa hiperaktif tersebut berangsur menurun
tingkah hiperaktifnya setelah guru secara istiqomah
membacakan surah Al-Fatihah khusus bagi siswa
tersebut.
Guru dan Kepala Sekolah merasakan sekali
dampak dari pengamalan Shalawat Wahidiyah
dalam KBM. Kepala Sekolah pernah membuktikan
sendiri. Suatu saat dia tidak melaksanakan
mujahadah sesuai tata tertib Kepala Sekolah dan
Guru. Ternyata para siswa menjadi sulit diatur,
mereka rewel dan tidak mau masuk kelas. Malam
harinya, dia kembali melaksanakan mujahadah
sesuai tuntunan dari dan pada keesokan harinya
terbukti siswa-siswa menjadi mudah diatur seperti
biasanya.” (Wardatul Qomariyah, wawancara, 5
Oktober 2015)

Pengalaman guru dan siswa tersebut merupakan potret

dari iman musyahadah atau iman dzauqiyah. Melalui

pengamalan Shalawat Wahidiyah dan berbagai tuntunannya,

mereka bukan sekedar tahu dan paham (iman bil ilmi atau iman

bil aqli), tetapi lebih dari itu, yakni merasakan iman secara



87

batiniah atau dirasakan di hati, dan bukan secara ilmiah atau

secara nalar saja.

Melalui pengamalan Shalawat Wahidiyah, siswa TK Plus

Wahidiyah Dusun Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan,

Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember senantiasa diajak oleh

para guru untuk mencintai dan mencontoh akhlak Rosulallah

SAW. Dengan mencontoh akhlak Rosulallah SAW, diharapkan

para siswa akan menerapkan akhlakul karimah di kehidupan

sehari-harinya di lingkungan sekolah, keluarga, dan tetangga.

Salah satu contohnya yaitu ketika guru mengajari siswa

untuk tidak berbohong dan rajin melaksanakan sholat, selang

beberapa hari kemudian guru akan bertanya kepada para siswa

apakah mereka melaksanakan sholat di rumah.

“Ada siswa laki-laki menjawab jujur bahwa
mereka tidak melaksanakan sholat Jumat, karena
bapaknya tidak berangkat sholat Jumat ke masjid.
Guru menanggapi penuturan siswa dengan
mengarahkan agar siswa tersebut agar mencontoh
Rosulallah SAW yang selalu menegakkan sholat.
Guru juga memberi saran agar siswa tersebut tetap
berangkat sholat Jumat ke masjid bersama anggota
keluarga lainnya sehingga tetap bisa sholat di
masjid. Guru juga menyarankan murid tersebut
untuk mengajak bapaknya untuk ikut sholat Jumat
di masjid. Saran guru tersebut dilaksanakan oleh
siswa tersebut di rumah. Dia mengajak bapaknya
untuk sholat jumat dan berangkat bersama ke
masjid. (Siti Nur Mahmudah, wawancara, 8
Desember 2015)
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Ajakan untuk melaksanakan kegiatan yang dicontohkan

Rosulallah SAW itu tak hanya kegiatan intelektual, tetapi juga

kegiatan sosial.

“Rata-rata siswa di TK Plus Wahidiyah memiliki
perilaku yang sopan dan santun terhadap orang,
baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat
umum. Salah satu contoh perubahan positif dalam
perilaku tersebut dialami salah siswa pindahan.
Siswa yang sebelumnya memiliki perilaku yang
nakal, setelah menempuh pendidikan di TK Plus
Wahidiyah, dia bisa mengalami perubahan perilaku
yang menunjukkan akhlak karimah.” (H. Fahri,
wawancara, 8 Desember 2015)

Kecerdasan siswa TK Plus Wahidiyah sudah banyak

disaksikan dan dirasakan oleh wali murid dan keluarga mereka.

Dari sisi intelektualitas, mereka telah sanggup membaca huruf

latin dan membaca ayat-ayat al-Qur’an. Siswa juga memiliki

rasa ingin tahu yang besar dan suka belajar secara mandiri di

rumah masing-masing.

Namun kecerdasan itu masih belum lengkap bila tidak

disertai perilaku siswa yang tidak baik. Maka dari itu, sesuai

pedoman pendidikan dari Depdikbudwa pusat, para guru

mendidik para siswa untuk menerapkan akhlakul karimah

dimanapun dan kapanpun dengan mencontoh akhlak Rosulallah

SAW.

“Orang tua siswa yang sekolah di TK Plus
Wahidiyah juga diberi nasehat-nasehat oleh ustad
atau pengurus Wahidiyah. Jadi menambah
pengetahuan tentang cara mendidik anak. Setiap
Jumat wali murid ikut mujahadah usbuiyah dan
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syahriyah di mushola sekolah. Disitu ada
pembinaan dari Ustad Mahmud untuk wali murid.”
(Husnul Khotimah, wawancara, 5 November
2015)

Suasana belajar yang kondusif tidak hanya dirasakan

oleh siswa yang sedang menempuh pendidikan di TK Plus

Wahidiyah, namun juga dirasakan oleh anak-anak yang dari

luar, yang baru memasuki lingkungan TK Plus Wahidiyah.

“Ada anak yang diajak salah satu orang tua siswa
disini. Kebetulan itu anak tetangganya, anak itu
sebelumnya sudah pernah ikut-ikutan ke TK yang
lain. Anak itu langsung bilang kalau dia lebih suka
ikut sekolah di TK Plus Wahidiyah daripada TK
yang lain. Anak-anak di TK yang lain banyak yang
nakal. Anak itu mau daftar sekolah disini.”
(Suparmi Rahmawati, wawancara, 6
November2015)

iii. Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di TK Plus

Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan,

Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa

Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Tahun

Pelajaran 2015/2016 digelar setiap minggu berupa buku Laporan

Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak yang disebut

sebagi buku penghubung guru dengan orang tua. Berisi tentang

pencapaian siswa selama satu minggu. Melalui buku laporan

tersebut, perkembangan anak dapat terpantau secara sistematis.
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Evaluasi juga dilaksanakan setiap saat oleh guru dengan

berkomunikasi secara lisan dengan siswa dan wali murid

sebagaimana disebutkan pada temuan penelitian tentang salah

satu siswa yang mengajak bapaknya untuk turut menunaikan

ibadah sholat Jumat di masjid, padahal bapak tersebut pada

Jumat-jumat sebelumnya tidak melaksanakan sholat Jumat yang

disebabkan kesibukan kerja.

Sementara untuk mengawasi penyelenggaraan PAUD di

TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul

Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Ketua

Depdikbudwa Kabupaten Jember menjelaskan bahwa pihaknya

melaksanakan rapat setiap bulan sekali bersama Kepala Sekolah

seluruh TK Plus Wahidiyah di Kabupaten Jember yang

seluruhnya berjumlah 5 (lima) TK Plus Wahidiyah dan 2 (dua)

Kelompok Bermain (KB). Pelaksanaan rapat tersebut

dilaksanakan guna mengawasi dan memberi arahan-arahan

sehingga TK Plus Wahidiyah yang berdiri di Kabupaten Jember

terus melaksanakan kegiatan sesuai tuntunan dari pusat, yakni

dari Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren

Kedunglo Al-Munadhdhoroh, Kediri.

Dengan pengawasan yang sistematis tersebut, TK Plus

Wahidiyah Curah Bamban, Kecamatan Tanggul, Kabupaten

Jember bisa terus operasional sesuai standar dari pusat.
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Sedangkan kegiatan wisuda dilaksanakan secara

bersama-sama dengan TK Plus Wahidiyah lainnya di Kabupaten

Jember. Tujuan penyelenggaraan wisuda bersama adalah

menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa alumnus TK Plus

Wahidiyah tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten

Jember.

Berdasarkan penuturan Kepala Sekolah:

“Sempat ada kunjungan dari guru TK lain di
sekitar Kecamatan Tanggul yang mengakui bahwa
alumnus TK Plus Wahidiyah lebih cerdas
dibandingkan teman-teman seusianya. Selain itu
juga ada pengakuan dari guru Sekolah Dasar (SD)
yang mengajar alumnus TK Plus Wahidiyah Dusun
Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan
Tanggul, Kabupaten Jember. Dia mengakui
alumnus TK Plus Wahidiyah Dusun Curah
Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan
Tanggul, Kabupaten Jember tampak lebih khusuk
ketika berdoa bersama-sama teman sekelasnya
yang merupakan alumnus TK yang berbeda.”
(wawancara, 3 Oktober 2015)

Pengakuan serupa juga diungkapkan oleh wali murid.

Ketua Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah

(DPPW) Kecamatan Tanggul Ustad Mahmud menuturkan:

“Wali murid membandingkan anaknya dengan
anak-anak lain yang menempuh pendidikan di TK
lain. Ternyata anak mereka lebih unggul secara
intelektual dan perilakunya lebih santun. Mereka
menyimpulkan karakter anak-anak mereka
terbentuk dengan baik setelah bersekolah di TK
Plus Wahidiyah.” (Wardatul Qomariyah,
Wawancara, 5 Oktober 2015)
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C. Pembahasan Temuan

Penyelenggaraan PAUD di TK Plus Wahidiyah Dusun Curah

Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember telah

menerapkan sebagian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan

sebagian dari Kurikulum 2013 (K13).

Dalam konteks TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa

Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Pendidikan Agama

Islam selain mengacu pada tata aturan perundangan resmi pemerintah

Republik Indonesia juga mengacu kepada tuntunan penaklif Shalawat

Wahidiyah Hadrotul Mukarrom KH. Abdul Madjid Ma’roef QS wa RA

sebagaimana ditentukan dalam Yayasan Perjuangan Wahidiyah yang

memayungi TK Plus Wahidiyah.

Dalam melaksanakan Pendidikan Agama Islam (PAI), siswa-siswa TK

Plus Wahidiyah tidak hanya diasah secara intelektual dan mental, melainkan

juga secara spiritual. Siswa diperkenalkan sejak dini dengan aktifitas-aktifitas

spiritual yakni mujahadah. Siswa diajak untuk membiasakan diri

melaksanakan riyadhoh melalui pengamalan Shalawat Wahidiyah

sebagaimana telah dicontohkan oleh Rosulullah tersebut diatas.

Sebagaimana telah disebutkan dalam temuan penelitian, misalnya

tentang seorang siswa yang mengajak bapaknya untuk turut menunaikan

ibadah sholat Jumat. Dampak dari pendidikan di TK Plus Wahidiyah tak

hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga dirasakan keluarga di lingkungan

rumah dan tetangga.
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Dampak jangka panjang dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam

yang diterapkan di TK Plus Wahidiyah ini masih membutuhkan penelitian

lebih lanjut yang membutuhkan jangka waktu hingga puluhan tahun. Namun

dalam jangka pendek, sebagaimana telah dijabarkan dari temuan penelitian

bahwa hasil dari sistem pendidikan di TK Plus Wahidiyah menunjukkan

karakteristik alumnus yang berbeda dengan alumnus TK lainnya.

Kelebihan-kelebihan yang melekat pada alumni-alumni Pondok

Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh sebagaimana disebutkan sebelumnya,

berusaha agar dimiliki pula oleh alumni lembaga-lembaga pendidikan

Yayasan Perjuangan Wahidiyah yang dibentuk di berbagai daerah. Oleh

karena itu TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan,

Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember melaksanakan program-program

pendidikannya sesuai pedoman dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Wahidiyah (DPKW) pusat. Diantaranya melalui pengamalan Shalawat

Wahidiyah sejak usia dini (TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa

Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember).

Penyelenggaraan lembaga pendidikan yang bernaung dibawah

Yayasan Perjuangan Wahidiyah tidak dapat dilepaskan dari pengamalan

Shalawat Wahidiyah. Pengamalan tersebut diantaranya ditujukan agar anak

didik dikaruniai kecerdasan ruhani sebagaimana dijabarkan dalam Majalah

Aham (Edisi 66, Rajab 1427).

Sedikit penjelasan tentang kecerdasan ruhani,bahwa kecerdasan

ruhaniah adalah kebeningan batin akibat pancaran nur-nur Ilahiah yang
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menyinari hati seorang hamba yang dikehendaki-Nya. Pancaran nur tersebut

selanjutnya akan menuntun hatinya menggerakkan lahiriah; untuk berbuat,

berkreasi, beramal dan beribadah kepada Tuhannya dengan sebenar-benarnya.

Untuk meraih kebeningan batin (kejernihan hati) yang notabene syarat

utama menghadap Allah, di akhir zaman ini, tidaklah semudah membalik

telapak tangan. Apalagi kalau tidak ada seorang guru kamil mukamil yang

menuntun. Sementara, untuk menemukan guru penuntun pun sangat sulit.

Karena sangat sulit, dalam sejarah para sufi, mereka kemudian melakukan

uzlah, bertapa, riyadhah, dan sebagainya.

Ini menunjukkan, bahwa kecerdasan ruhaniah tidak bisa dicapai

dengan main-main. Agar ruhani cerdas, batin menjadi bening sehingga bisa

mencapai wushul(peningkatan ingat dan sadar)kepada Allah di akhir zaman

ini, khususnya bagi orang banyak dosa, bagi orang yang bodoh secara

ruhaniah, menurut kalangan sufi, salah satunya adalah dengan membaca

shalawat.

Shalawat banyak sekali macamnya, maka sesuai dengan situasi dan

tuntutan zaman, sudah seharusnya kita mengamalkan shalawat yang dapat

memberikan faedah bagi kebeningan batin dan ketentraman jiwa. Atau

shalawat yang mendatangkan kecerdasan ruhaniah yang mendorong pada

peningkatan iman dan takwa, wushul kepada Allah wa Rosuulihii SAW.

(Majalah Aham Edisi 66/Rajab 1427, halaman 10)

Secara umum, membaca shalawat kepada Nabi SAW memang dapat

mengantarkan wushul. Tetapi hal itu pada dasarnya tidak lepas dari niat
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awalnya, bahwa kita membaca shalawat ini bertujuan sebagai thariqah (jalan)

menuju Allah SWT.

Shalawat Wahidiyah dikaruniai faedah menjernihkan hati dan makrifat

billah. Shalawat Wahidiyah menjadikan hati bening, membuat ruhani cerdas

dan mengantarkan wushul kepada Allah. Shalawat Wahidiyah, dimana setiap

hurufnya mengandung nadhrah (pancaran batiniah), apabila diamalkan

dengan sungguh-sungguh dan mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah

diterapkan, baik cara membacanya, adab-adabnya, penerapan ajarannya,

apalagi jika disertai dengan riyadhah qalbiyah, maka akan mampu membuka

pintu fadhol Allah serta mengekang pengaruh nafsu sehingga hati selalu

yathufullaha daiman atau thawaf bergerak sowan dan sadar ke hadirat Allah

SWT.

Jika seseorang telah sadar kepada Allah, maka dalam hatinya akan

timbul kesadaran-kesadaran yang lain. Kesadaran bermasyarakat, kesadaran

berbangsa, kesadaran bernegara, dan kesadaran-kesadaran lain sesuai bidang

masing-masing. Dan ini merupakan buah dari ruhani yang cerdas.

Dengan kata lain, ruhani yang cerdas memiliki pengaruh yang besar

bagi kecerdasan lahir. Sebaliknya akal yang cerdas (lahir), belum tentu bisa

membuat ruhani menjadi cerdas. Bahkan mungkin sebaliknya. Sebagaimana

kata Nabi dalam haditsnya, riwayat Ad Dailamiy RA,

“Siapa yang hanya bertambah ilmunya (kecerdasannya)
tetapi tidak bertambah hidayahnya (keimanan/kecerdasan
ruhaninya), maka ia bukan semakin bertambah dekat kepada
Allah, melainkan justru semakin jauh dari Allah.”


