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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Fenomena madrasah formal di dalam pesantren sekarang yang 

mengadopsi ilmu pengetahuan umum untuk para santrinya, tetapi masih tetap 

mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik merupakan upaya untuk 

meneruskan tujuan utama lembaga pendidikan tersebut, yaitu pendidikan 

calon ulama yang setia kepada paham Islam tradisional.1 Dengan landasan 

pemikiran semacam itu, maka KH. Muhyiddin Abdusshomad sebagai 

pengasuh pesantren Nurul Islam (Nuris) I Jember dan KH. Achmad Muzakki 

Syah sebagai pengasuh pesantren Al-Qodiri 1 Jember berinisiatif untuk 

mengembangkan kurikulum lokal pesantren secara lebih kreatif, inovatif, dan 

kompetitif. Para elite pesantren tersebut menginginkan para santrinya tidak 

hanya dibekali ilmu agama saja, namun juga ilmu dan keterampilan umum, 

serta tidak melupakan kearifan lokal yang ada sebagai kekhasan pada masing-

masing pesantren.  

Misalnya, kurikulum di MTs Unggulan Nuris 1 Jember adalah 

perpaduan dari kurikulum Al-Azhar Kairo Mesir dan kurikulum Kementerian 

Agama. Kurikulum ini disusun agar siswa-siswi MTs Unggulan Nuris 

berkompeten dalam pembelajaran agama berbasis kitab kuning, menguasai 

Sains teknologi, serta menguasai akidah dan amaliyah Ahlussunnah Wal 

Jama’ah. Selain itu, untuk menguatkan program unggulan dibentuklah 

                                                 
1 Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam (Surabaya: al-Ikhlas, 1998), 95 
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kurikulum lokal dengan bentuk MPKiS (Manajemen Pengembangan Kitab 

Kuning Santri). Manajemen ini bertugas untuk mengontrol perkembangan 

setiap peserta didik satu persatu agar mampu membaca kitab kuning. 

Diharapkan setelah lulus peserta didik mampu menguasai kitab Jurumiyah dan 

Imrithi di bidang nahwu, Amsilah Tasrifiyah di bidang shorrof, serta Safinah 

dan Taqrib di bidang fiqih.2 

Setelah MTs Unggulan Nuris 1 Jember meluluskan angkatan 

pertamanya 2010/2011 maka diperlukan suatu lembaga untuk melanjutkan 

kurikulum unggulan yang diformulasi oleh KH. Muhyiddin Abdusshomad 

bersama putranya Gus Robith Qoshidi, Lc, lulusan Al-Azhar University, 

Kairo, Mesir. Lembaga Madrasah Aliyah yang unggul di bidang kitab kuning 

dan maju di bidang Sains, serta seluruh peserta didiknya menguasai 

argumentasi akidah dan amaliah Aswaja. 

Konsep dari MA Unggulan Nuris adalah boarding school, seluruh 

siswa harus tinggal di asrama Pesantren. Untuk kurikulum lokal keagamaan 

MA Unggulan Nuris digodok dalam MPKiS NURIS (Manajemen 

Pengembangan Kitab Kuning Santri). Di bidang nahwu mempelajari kitab 

Alfiyah, di bidang Fiqh mempelajari kitab Fathul Qorib, di bidang Ushul Fiqh 

mempelajari al-Waraqat karya Imam Haramain al-Juwaini, di bidang ulumul 

hadits mempelajari Mandlumah Baiquniyah, dan di bidang Aswaja 

mempelajari al-Hujjaj al-Qath’iyyah karya Kyai Muhyiddin Abdusshomad. 

                                                 
2 Disadur dari http://pesantrennuris.net/sejarah-mts-unggulan-nuris-jember/, 03/09/2018  

http://pesantrennuris.net/2016/04/sejarah-mts-unggulan-nuris-jember/
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Untuk mengasah kemampuan Sains dibentuklah kurikulum lokal berupa 

M-Sains (Madrasah Sains) MA Unggulan Nuris yang mengembangkan ilmu 

Biologi, Kimia, Fisika, Matematika dan Robotika. Pengembangan sains ini 

dilaksanakan pada sore hari. Untuk pogram tahfidz al-Qur’an juga 

diselenggarakan di MA Unggulan Nuris, maka dibentuklah MHQ (Madrasah 

Huffadzul Qur’an) dengan tujuan utama agar siswa-siswi lebih mencintai al-

Qur’an dan bisa menghafal al-Qur’an. Lembaga MHQ membuka 2 program, 

intensif dan reguler. Di samping tujuan ukhrowiyah, tahfidzul qur’an 

diperlukan untuk meraih beasiswa kuliah di Timur Tengah seperti al-Azhar 

Mesir dan Yaman. Dan demi mengembangkan mutu Madrasah Aliyah maka 

diluncurkan program “Go International”. Hasilnya, beberapa lulusan MA 

Unggulan Nuris dikirim ke negeri Thailand (M. Ilzamunnabil dan Izza Nur 

Laila) dan Al-Ahqof University, Yaman (Ifa Afida). Program Go International 

ini dilanjutkan dengan memberangkatkan peserta NSEP (Nuris Student 

Exchange Programme) tanggal 11 Januari 2016 untuk melakukan pertukaran 

keilmuan dan kebudayaan di Thailand.3 

Sedangkan yang ada di MTs dan MA Al-Qodiri 1 Jember, seperti: (1) 

Program Kitab Kuning (Amsilati), (2) Program Al-Qur’an (Tartilul Qur’an), 

(3) Program Bahasa Inggris (IEC Program), dan (4) Program Bahasa Arab 

(PPBA). Serta ditambah dengan internalisasi Aswaja pada setiap materi 

pelajaran di semua jenjang pendidikan. 

                                                 
3 Disadur dari http://pesantrennuris.net/sejarah-ma-unggulan-nuris-jember/, 03/09/2018  

http://pesantrennuris.net/sejarah-ma-unggulan-nuris-jember/
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Akan tetapi di lain pihak dengan masuknya pesantren dalam sistem 

pendidikan modern tersebut telah melahirkan problem lain cukup ruwet yang 

berdampak, langsung atau tidak, atas pengabdian masyarakat yang selama ini 

sudah dikembangkan. Dari problem ini mengakibatkan sulitnya mencari santri 

yang ingin benar-benar belajar di pesantren karena tidak ada tendensi lain 

yang mempengaruhinya. Tendensi ini muncul, karena santri yang belajar di 

pesantren bukan untuk mempelajari ilmu, melainkan karena ingin 

mendapatkan selembar ijazah. Belum lagi dengan intervensi negara yang 

terkadang pesantren harus ikut setiap peraturan negara, demi mendapatkan 

legalitas dan tentunya bantuan finansial yang memadai. Dari ini semua, 

akhirnya mengakibatkan tidak mandirinya pesantren dalam urusan finansial 

dan juga aktivitasnya untuk mengembangkan pesantren. Meskipun dalam sisi 

yang lain, menerimanya pesantren kepada dunia modern terdapat manfaat 

yang dapat diambil demi keberlangsungan dan kemajuan pesantren. 

Realita di lapangan, madrasah formal yang ada di Kabupaten Jember 

mengalami kesulitan terkait dengan penerapan kurikulum lokal yang ada. 

Masalah tersebut berasal dari dalam pesantren sendiri, yaitu betapa sulitnya 

madrasah dalam mengatur waktu untuk menerapkan kurikulum lokal pada 

santri. Mengingat begitu banyaknya kegiatan keagamaan yang ada di 

Pesantren serta kurikulum lain yang begitu padat, sementara waktu yang 

tersedia begitu terbatas. Dengan waktu yang terbatas tersebut, madrasah 

formal juga dituntut untuk memberikan semua ilmu untuk santri, dimulai dari 
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memberikan ilmu umum, ilmu agama, serta pemberian kurikulum lokal. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Kepala MA “Unggulan” Nuris 1 Jember berikut,  

“Kegiatan yang ada di Pesantren Nuris 1 Jember secara keseluruhan ini 

bisa terbilang sangat padat. Dimulai dari dini hari ketika melakukan 

shalat Tahajjud dan Subuh berjamaah, sekolah formal, kurikulum lokal 

di setiap madrasah, madrasah diniyah, hingga diakhiri dengan mengaji 

kitab pada malam hari. Di sini, santri tidak hanya shalat berjamaah dan 

mengaji saja. Namun, mereka juga dituntut untuk mempelajari ilmu-

ilmu lain sesuai dengan kurikulum yang ada. Disisi lain, santri disini 

juga dapat merasakan pengembangan bakatnya melalui kurikulum lokal 

yang kami berikan. Bekal yang diberikan disini, salah satunya terwujud 

dengan adanya beberapa program seperti: Madrasah Sains/M-Sains; 

Seni, Keagamaan, dan Olahraga, Pengembangan Bahasa Arab dan 

Inggris, dan lain-lain.”4  

 

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang guru di MA Al-Qodiri 1 

Jember yang mengatakan,  

“Dengan adanya Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA) dan 

Program Kitab Kuning (Amsilati) itu tidak mengganggu kegiatan 

kurikuler di kelas (madrasah) dan kegiatan di pesantren, melainkan 

sebagai pendukung dan bentuk pengembangan keterampilan dasar yang 

diperoleh dari kurikulum inti. Semua program tersebut pula tidak saling 

bertentangan, karena antar guru yang mengajar saling berkoordinasi 

tentang materi, media, metode, dan evaluasi yang diterapkan.”5  

 

Berdasarkan hasil wawancara awal tersebut, tampak bahwa begitu 

padatnya jadwal yang ada di pesantren, tentunya menjadi kendala dalam 

penerapan kurikulum lokal pada santri. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

strategi yang tepat agar madrasah formal yang ada pada pesantren tersebut 

dapat menumbuhkan karakter, pengetahuan, dan keterampilan unggulan pada 

santrinya. Persoalan-persoalan yang disebutkan tersebut merupakan agenda 

yang harus diselesaikan oleh elite pesantren. Persoalan tersebut dicarikan 

                                                 
4 Wawancara awal dengan kepala MA Unggulan Nuris 1 Jember, 07/09/2019  
5 Wawancara awal dengan Ahmad Fikri (Guru di MA Al-Qodiri 1 Jember), 12/09/2018   
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solusinya melalui kekayaan yang dimiliki oleh pesantren itu sendiri yaitu 

tradisi (turats/al-qadim al-shalih).6 Warisan yang dimiliki oleh pesantren ini 

hendaknya dikaji ulang dan jangan sampai dilupakan, agar pesantren tetap 

berada pada nilai-nilai kepesantrenan. Oleh karena itu, peran elite pesantren 

sebagai tokoh sentral sangat penting sebagai penentu kebijakan dan 

pengendali dalam mengatasi problematika tersebut.  

Hubungan antara elite pesantren dengan pihak pemerintah dalam 

mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum lokal yang dirumuskan 

elite pesantren pasti mengalami berbagai kontradiksi. Dalam perspektif Teori 

Dialektika yang gagas oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery. Asumsi 

dasar yang dibangun teori tersebut yakni: (1) Hubungan tidak bersifat linear. 

Asumsi ini menyatakan bahwa sebuah hubungan terdiri atas keinginan-

keinginan yang sifatnya kontradiktif sehingga sangat sulit untuk dapat 

mengatakan bahwa sebuah hubungan bersifat linear; (2) Hidup berhubungan 

ditandai dengan adanya perubahan-perubahan. Sebuah hubungan menurut 

asumsi ini selalu bergerak baik itu mengalami kemajuan maupun kemunduran; 

(3) Kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan. 

Dalam berhubungan, kontradiksi merupakan hal yang tidak dapat dihindari 

dan akan selalu ada serta menciptakan ketegangan antara keduanya. 

Ketegangan ini membuat hubungan membutuhkan komunikasi agar 

ketegangan dapat dikelola dengan baik dalam suatu hubungan; (4) 

Komunikasi sangat penting dalam mengelola dan menegosiasikan kontradiksi-

                                                 
6 Abd. A’la, Pembaharuan Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 23 
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kontradiksi dalam hubungan. Kontradiksi yang terjadi dalam hubungan tidak 

selalu bersifat negatif melainkan akan memberikan dampak yang positif bila 

dikelola dengan baik. Komunikasi menjadi salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk mengelola kontradiksi-kontradiksi tersebut oleh sebab itu 

komunikasi menjadi sangat dibutuhkan. 

Tantangan yang ada dalam setiap hubungan adalah mengantur 

perbedaannya. Tekanan antara pengungkapan dan privasi hanyalah salah satu 

contoh perbedaan yang kita miliki untuk berhasil dalam hubungan. Banyak 

kekuatan yang bertentangan memengaruhi hubungan kita dan bukan hal yang 

mudah untuk berhadapan dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Kita sering kali 

merasa bingung tentang apakah kita harus mandiri atau bergantung, apakah 

kita harus memberikan sesuatu seperti adanya atau mengubahnya, apakah kita 

harus menjadi seorang individu atau menjadi bagian dari partner. Komunikasi 

dialektis mengupas bagaimana hubungan didefinisikan melalui pengelolaan 

pertentangan dan komunikasi dialogis mengupas cara-cara penanganan 

tekanan ini oleh pelaku komunikasi dalam sebuah hubungan.7 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang dialektika yang 

terjadi antara elite pesantren (kiai dan para pengurus pesantren) dengan pihak 

pemerintah terkait dengan pengembangan kurikulum lokal madrasah di 

Kabupaten Jember. Meskipun kurikulum nasional yang telah ditetapkan 

pemerintah wajib diselenggarakan di madrasah naungan pesantren, namun 

penulis melihat bahwa kiai sebagai pemimpin sentral serta kepala madrasah 

                                                 
7 Baxter, dalam Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss. Teori Komunikasi: Theories Of 

Human Communication. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 307  
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sebagai wakil kiai di madrasah dapat mengelola, membagi, dan 

mengembangkan kurikulum lokal yang ada secara baik, dengan tidak 

mengesampingkan kurikulum nasional. Dan dalam perkembangannya, 

lembaga-lembaga tersebut dapat mengalami perkembangan yang cukup pesat, 

baik secara kuantitas maupun kualitas.  

Berangkat dari kenyataan tersebut, kurikulum madrasah yang 

dikembangkan oleh elite pesantren Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember 

sebagai bentuk integrasi antara kurikulum lokal dan kurikulum nasional 

mampukah menjadi salah satu alternatif bagi peningkatan mutu pesantren 

melalui lembaga madrasah yang nantinya mengikis sistem salaf yang selama 

ini berkembang atau bahkan pembentukan lembaga formal yang dibentuk 

hanya sebagai bentuk formalitas belaka menjadi salah satu permasalahan 

yang menarik untuk diteliti, karena selama ini integrasi yang banyak 

dilakukan pesantren belum mampu menjadikan pesantren benar-benar sebagai 

suatu lembaga yang terbuka dan corak pemikirannya masih berdasar salafiyah 

ketimbang keterpaduan salaf dan khalaf ketika terjun di masyarakat. Selain 

itu kenyataan semakin meningkatnya animo masyarakat sekitar untuk 

menyekolahkan anaknya di madrasah Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 

Jember. Masyarakat sekitar pesantren sebelumnya lebih memilih madrasah 

yang bercorak salaf murni, tetapi dengan keberadaan madrasah di kedua 

pesantren tersebut, mereka kemudian lebih memilihnya sebagai alternatif 

pendidikan lanjutan bagi putra-putrinya. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menjadi 

penting dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menemukan 

bagaimana dialektika elite pesantren dan pemerintah dalam pengembangan 

kurikulum lokal madrasah di Kabupaten Jember. Selain itu juga diharapkan 

dapat menemukan sebuah formulasi teori terkait dengan tema tersebut guna 

memperkaya khazanah keilmuan.  

 

B. Rumusan Permasalahan  

1. Bagaimana model dialektika antara elite pesantren dan pemerintah terkait 

pengembangan kurikulum lokal madrasah di Kabupaten Jember?  

2. Apa saja faktor penghambat dialektika antara elite pesantren dan 

pemerintah terkait pengembangan kurikulum lokal madrasah di Kabupaten 

Jember?  

3. Bagaimana implikasi dari hasil dialektika dalam pengembangan kurikulum 

lokal madrasah yang ada di pesantren?   

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis model dialektika antara elite pesantren dan pemerintah 

terkait pengembangan kurikulum lokal madrasah di Kabupaten Jember.   

2. Menganalisis faktor penghambat dialektika antara elite pesantren dan 

pemerintah terkait pengembangan kurikulum lokal madrasah di Kabupaten 

Jember.   

3. Menganalisis implikasi dari hasil dialektika dalam pengembangan 

kurikulum lokal madrasah yang ada di pesantren. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan secara mendalam tentang 

dialektika elite pesantren dan pemerintah dalam pengembangan 

kurikulum lokal madrasah di Kabupaten Jember. Selain itu, juga sebagai 

tawaran rekomendasi model terkait pengembangan keilmuan Islam 

interdisipliner.  

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat penelitian praktis ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti, yaitu: (1) sebagai sarana untuk menerapkan salah satu tugas 

Tridharma Perguruan Tinggi, yakni unsur penelitian; (2) sebagai sarana 

untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan sesuai dengan mata 

kuliah yang diampu; dan (3) merupakan usaha untuk melatih diri dalam 

memecahkan permasalahan yang ada secara kritis, obyektif dan ilmiah 

tentang dialektika elite pesantren dan pemerintah dalam pengembangan 

kurikulum lokal madrasah.  

b. Bagi IAIN Jember, yaitu: (1) sebagai bahan kajian atau rujukan untuk 

pengembangan keilmuan selanjutnya, khususnya terkait dengan dialektika 

elite pesantren dan pemerintah dalam pengembangan kurikulum lokal 

madrasah; dan (b) sebagai koleksi karya ilmiah yang dapat dijadikan 

bahan referensi dan bacaan bagi dosen dan mahasiswa.  
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c. Bagi madrasah di dalam pesantren, yaitu: (1) dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menerapkan pengembangan kurikulum lokal 

madrasah; dan (2) dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

penerapannya ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. 

d. Bagi Kementerian Agama RI, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan terkait 

dengan pengembangan pendidikan Islam.  

 


