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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan penelusuran selama ini, penulis temukan beberapa 

penelitian yang memiliki kemiripan dengan tema penelitian ini. Pertama, 

Tesis yang ditulis Moh. Affan (2016) dengan judul: “Persepsi dan Peran Elite 

(Kiai) Pesantren terhadap Globalisasi (Studi Kasus atas Persepsi dan Peran 

Elite Pesantren Karay, Ganding, Sumenep, Madura)”. Hasil penelitian ini 

adalah mengungkapkan bahwa elite Pesantren Karay mempunyai persepsi 

positif terhadap globalisasi. Elite dalam strategi memilah dan memilih 

globalisasi menggunkan adagium: “Memelihara nilai-nilai lama yang masih 

baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”. Elite (kiai) Pesantren 

Karay mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan 

pesantren. Elite bukan hanya mengajar santri tetapi juga membiayai semua 

kebutuhan pesantren, karena pesantren tidak ada Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan (SPP) dan bantuan dari manapun, sebab pesantren tidak berada di 

bawah naungan pemerintah dan donatur manapun. 

Kedua, oleh Mohammad Takdir Ilahi dalam Jurnal Nasional IBDA: 

Jurnal Kebudayaan Islam (Vol. 12, No. 2, 2014) dengan judul “Kiai: Figur 

Elite Pesantren.” Hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa kiai di Jawa 

beranggapan bahwa pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil. 

Meskipun kiai di Jawa tinggal di pedesaan, mereka merupakan bagian dari 

kelompok elite dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Jawa. 



12 

Para kiai yang memimpin pesantren besar telah berhasil memperluas pengaruh 

mereka di wilayah negara, hasilnya mereka banyak yang diterima di elit 

nasional. Tanpa figur kiai, sebuah lembaga pesantren tidak mungkin bisa 

bertahan dan berkembang dalam mengarungi percaturan sistem pendidikan 

Islam. Figur kiai adalah tokoh sentral yang memegang kekuasaan mutlak 

tanpa bisa diganggu gugat. Ketokohan kiai dalam dunia pesantren sangatlah 

beralasan, karena ia menempati posisi strategis untuk membina moralitas dan 

akhlak santri agar menjadi generasi muslim yang berkualitas dan berdaya 

saing. 

Ketiga, Tesis oleh Heriyanto yang berjudul “Strategi Kyai dalam 

Pengembangan Pendidikan di Pesantren (Studi Kasus di Pesantren Modern 

Arrisalah Islamic Internasional collage Slahung Ponorogo Jawa Timur)”. 

Dari penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa strategi pendidikan agama 

Islam di pondok modern Arrisalah adalah dengan cara mengembangkan sarana 

dan fasilitas pendidikan dan sarana penunjang. Sedangkan strategi yang 

digunakan Kyai dalam mengembangkan pendidikan agama Islam di Pondok 

modern Arrisalah dengan menentukan do’a arah dan tujuan serta wawasan 

kurikulum pondok dan sistem pendidikan di Pondok. Penelitian tersebut 

kajiannya tentang strategi kyai dalam pengembangan pendidikan di Pesantren, 

dalam penelitian di atas obyek penelitiannya lebih difokuskan pada 

mengembangkan sarana dan fasilitas pendidikan, sarana penunjang dan 

dengan menentukan do’a arah dan tujuan serta wawasan kurikulum pondok 

dan sistem pendidikan di pondok.  
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Keempat, tulisan Dwi Priyanto yang berjudul “Inovasi Kurikulum 

Pesantren (Memproyeksikan Model Pendidikan Alternatif Masa Depan)” 

dalam Jurnal IBDA’ Vol. 4 No. 1, 2006. Dari hasil kajian tersebut 

merekomendasikan agar potensi yang dimiliki pesantren benar-benar 

teraktualisasi menjadi kekuatan nyata, maka pesantren harus berbenah diri 

dalam melaksanakan fungsi kependidikannya, terutama dalam hal yang 

berkaitan dengan pengembangan/inovasi kurikulum pendidikan pesantren. 

Salah satu model pengembangan kurikulum pesantren yang dapat 

dipertimbangkan implementasinya adalah bertumpu pada tujuan, 

pengembangan bahan pelajaran, peningkatan proses pembelajaran, dan 

pengembangan sistem penilaian yang komprehensif. Adapun model 

pembelajaran dengan metode sorogan dan bandongan sebagai tradisi 

akademik di pesantren masih tetap relevan, namun perlu dikembangkan 

menjadi model sorogan dan bandongan yang dialogis. 

Kelima, tulisan Ahmad Saifuddin yang berjudul, “Eksistensi Kurikulum 

Pesantren dan Kebijakan Pendidikan” dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam 

(Journal of Islamic Education Studies) Vol. 3 No. 1, 2015. Hasil kajian ini 

mengungkapkan, lingkungan kebijakan pendidikan adalah ruang lingkup yang 

berada pada lingkungan dari sistem pendidikan tersebut, baik terpusat maupun 

bersifat lokal. Masalah dan agenda kebijakan pendidikan terdiri dari isu-isu 

yang sedang dibahas serius dalam hubungan domain kebijakan di bidang 

pendidikan. Sistem dan prosedur perumusan kebijakan pendidikan meliputi 

fungsi alokasi, fungsi inquiri dan fungsi komunikasi. Kajian metodologi dalam 

http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/index
http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/index
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kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai 

subtansi pendidikan itu sendiri. Pondok pesantren, meskipun merupakan 

model pendidikan asli pribumi, namun dalam dinamikanya selalu tidak dapat 

lepas dari kebijakan pendidikan secara nasional.  

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, masih terfokus pada 

otoritas kiai sebagai pemimpin pesantren, model hubungan antara kiai dan 

santri, serta usaha inovasi yang dilakukan pesantren untuk mempertahankan 

eksistensinya di tengah masyarakat. Namun, belum ada yang memfokuskan 

dialektika elite pesantren dan pemerintah dalam pengembangan kurikulum 

lokal madrasah. Oleh karena itu, untuk mengkaji fokus penelitian tersebut 

penulis menggunakan teori Dialektika Relasional Baxter dan Montgomery, 

Teori Elite Suzanne Keller, serta beberapa teori pendukung lain.  

 

B. Kajian Teoritik  

1. Teori Dialektika Relasional 

Penelitian ini berada pada level jaringan hubungan yang saling 

berhubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi 

lingkungan yang tidak pasti dan selalu berubah-ubah, didalamnya terdapat 

interaksi antara individu-individu yang lebih lanjut akan diteliti dengan 

menggunakan teori pada level komunikasi antar pribadi atau komunikasi 

interpersonal. Teori Dialektika Relasional merupakan salah satu teori 

komunikasi yang berada pada level komunikasi antar pribadi dan kelompok 

serta membahas mengenai pengembangan hubungan. Teori ini dikembangkan 

oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery. Menurut teori ini, hidup 
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berhubungan dicirikan oleh ketegangan-ketegangan yang berkelanjutan antara 

impuls-impuls yang kontradiktif.  

Asumsi dasar teori Dialektika Relasional dikemukakan oleh Leslie 

Baxter ini bahwa ketika kita berhubungan dengan orang lain pasti ada 

ketegangan-ketegangan atau konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi 

ketika seseorang mencoba memaksakan  keinginannya  satu  terhadap  yang  

lain  atau disebut dengan hubungan mengalami kontradiksi dialektis.8 

Kemudian, dari asumsi dasar tersebut dikembangkan lagi, yakni:  

a. 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 

b. Hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan. Sebuah 

hubungan menurut asumsi ini selalu bergerak baik itu mengalami 

kemunduran maupun kemajuan.  Apa  yang dialami oleh kedua orang 

yang saling berhubungan pada tahun yang lalu akan berbeda dengan 

hubungan yang mereka alami pada tahun ini, hal ini menunjukan bahwa 

sebuah hubungan mengalami perubahan. 

c. Kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan. 

Dalam berhubungan, kontradiksi merupakan hal yang tidak dapat dihindari 

dan akan selalu ada dan akan menciptakan ketegangan antara keduanya. 

                                                 
8 Baxter, dalam Littlejohn dan Foss. Teori Komunikasi, 302 
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Ketegangan ini membuat hubungan membutuhkan komunikasi agar 

ketegangan dapat dikelola dengan baik dalam suatu hubungan. 

d. Komunikasi sangat penting dalam mengelola dan menegosiasikan 

kontradiksi-kontradiksi dalam hubungan. Seperti yang telah disinggung 

sebelumnya bahwa kontradiksi dan ketegangan akan selalu ada dalam 

suatu hubungan. Kontradiksi dan ketegangan tidak selalu membawa 

dampak yang negatif dalam suatu hubungan hanya saja perlu dibarengi 

dengan berlangsungnya komunikasi yang baik agar dapat mengelola 

kontradiksi dan ketegangan tersebut menjadi positif bagi hubungan. 

Beberapa asumsi inilah merupakan asumsi yang mendukung penelitian 

ini karena berkaitan dengan komunikasi yang diterapkan antara elite 

pesantren dan pemerintah dalam pengembangan kurikulum lokal madrasah di 

bawah naungan pesantren, sebagai upaya meredakan konflik antara dua 

pihak yang terlibat karena komunikasi dianggap mampu untuk mengelola 

dan menegosiasikan kontradiksi yang terjadi.  

Teori Dialektika Relational dari Baxter ini mengandung dimensi 

dialektis dan dialogis. Jika menyebutkan kata dialektis tidak dapat lepas dari 

dialektika Hegel yang berisi thesis (pro), antithesis (kontra), dan sintesis 

(solusi). Baxter dan Montgomery mengungkapkan bahwa pendekatan 

monologis, dualistik dan dialektik dapat digunakan untuk memahami visi dari 

perilaku manusia. Pendekatan monologis adalah pendekatan yang membingkai 

kontradiksi sebagai hanya/atau sedangkan pendekatan dualistik adalah 

pendekatan yang membingkai kontradiksi sebagai dua bagian yang terpisah 
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dan yang terakhir pendekatan dialektik adalah pendekatan yang membingkai 

kontradiksi.9 

Baxter memperkenalkan empat elemen dasar dalam perspektif dialektis, 

yaitu: (1) totalitas (totality), mengakui adanya saling ketergantungan antara 

orang-orang dalam sebuah hubungan; (2) kontradiksi (contradiction), merujuk 

pada oposisi, dua elemen yang bertentangan; (3) perubahan (change), merujuk 

pada sifat berproses dan hubungan dan perubahan yang terjadi pada hubungan itu 

seiring dengan berjalannya waktu; (4) praksis (praxis), merujuk pada kapasitas 

manusia sebagai pembuat pilihan.10 

Dialektika dapat muncul karena banyak hal yang dapat mempengaruhi 

hubungan. Beberapa jenis dialektika antara lain adalah: (1) Dialektika 

interaksional. Sama seperti namanya dialektika interaksional lahir dari interaksi 

antara pelaku hubungan. Ketegangan antara keduanya dalam dialektika 

interaksional ini muncul dari dan dibangun oleh komunikasi antara keduanya; (2) 

Dialektika kontekstual. Selain muncul karena komunikasi dari para pelaku 

hubungan, kategangan dalam sebuah hubungan juga dapat muncul dari tempat 

suatu hubungan dalam budaya; (3) Dialektika publik dan privat. Ketegangan dari 

dialektika publik dan privat ini muncul dari hubungan privat dan kehidupan 

publik.11 

Ketegangan atau kontradiksi tidak dapat dihindari dalam sebuah 

hubungan, beberapa cara yang dapat ditempuh untuk merepon dialektika 

                                                 
9 Richard West dan Lynn H. Turner. Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi, 

(Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 234-235 
10 Littlejohn dan Foss. Teori Komunikasi, 304 
11 Littlejohn dan Foss. Teori Komunikasi, 305 
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yakni: (1) Segmentasi. Segmentasi adalah salah satu respon terhadap 

ketegangan dengan memisahkan beberapa arena untuk menekankan tiap-tiap 

dari dua hal yang berlawanan; (2) Seleksi. Respon lain yang dapat ditempuh 

selain segmentasi adalah dengan melakukan seleksi yakni memilih satu atau 

membuat keputusan dari dua hal yang berlawanan; (3) Integrasi. Upaya 

terakhir dalam  merespon  dialektika  adalah dengan melakukan integrasi 

yakni melibatkan suatu sintesis dari kedua hal yang berlawanan. 

2. Teori Elite Pesantren  

a. Teori Elite  

Studi tentang elite dalam ilmu sosial termasuk bidang studi yang 

menarik dan menghimpun para pemikir dari pelbagai disiplin, kendati disadari 

bahwa teori elite memiliki kelemahan tertentu sebagaimana teori-teori sosial 

lainnya.12 Studi tentang elite sebenarnya telah tumbuh sejak zaman 

Aristoteles, tetapi menjadi sebuah kajian ilmiah yang mendalam dimulai 

terutama sejak era Vilfredo Pareto (1848-1923), Gaetano Mosca (1858-1941) 

dan C. Wright Mills (1916-1962) ketika masing-masing membahas mengenai 

“circulation of elites”, “the rulling class” dan “the power elite”. Teori elite 

dibangun di atas pandangan atau anggapan bahwa keberadaan elite, lebih-

lebih elite politik, tidak dapat dielakkan dalam kehidupan masyarakat modern 

yang kompleks.13 

Dalam pandangan Keller, studi tentang elite dapat memusatkan 

perhatian pada empat hal. Pertama, anatomi elite berkenaan dengan siapa, 

                                                 
12 Keller, Penguasa dan Kelompok Elite, 5 
13 David Jary & Julia Jary, Collins Dictionary of Sociology (Glasgow: Harper Collin 

Publisher, 1991), 188 
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berapa banyak dan bagaimana para elite itu muncul. Kedua, fungsi elite 

berkenaan dengan apa tanggungjawab sosial elite. Ketiga, pembinaan elite 

menyangkut tentang siapa yang mendapatkan kesempatan menjadi elite, 

imbalan apa yang mereka terima dan kewajiban-kewajiban apa yang 

menunggu mereka. Dan keempat, keberlangsungan elite berkenaan dengan 

bagaimana dan kenapa para elite itu dapat bertahan serta bagaimana dan 

kenapa di antara mereka hancur atau tidak dapat bertahan.14 

Elite menurut Keller, berasal dari kata elligere, yang berarti memilih, 

dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga 

suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki 

posisi sosial yang tinggi. Dalam arti umum elite menunjuk pada sekelompok 

orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. 

Dengan kata lain, elite adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki 

kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan 

sosial di atas warga masyarakat lainnya. 15 

Istilah elite telah digunakan pada abad ke tujuh belas untuk menyebut 

barang-barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus, yang kemudian 

digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok sosial tinggi seperti 

kesatuan-kesatuan militer atau kalangan bangsawan atas.16 

                                                 
14 Maurice Duverger, Sosiologi Politik (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 31 
15 Keller, Penguasa dan Kelompok Elite, 5 
16 T.B. Bottomore, “Kelompok Elit Dalam Masyarakat”, dalam Sartono Kartodirdjo (ed) 

Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial (Jakarta: LP3ES, 1990), 24 
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Menurut Etzioni sebagaimana dikutip Keller, elite adalah kelompok 

aktor yang mempunyai kekuasaan.17 Sehingga elite dikatakan sebagai orang 

atau sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu 

masyarakat. Kehadiran elite dalam kehidupan masyarakat menurut Mosca 

sebagaimana dipaparkan Bellamy melekat dengan watak sosial manusia, 

bahwa keunggulan watak moral biasanya menang dalam jangka panjang atas 

keunggulan jumlah dan kekuatan.18  

Keller menambahkan bahwa terdapat empat proses sosial utama yang 

mendorong perkembangan elite, yakni: (1) pertumbuhan penduduk, (2) 

pertumbuhan spesialisasi jabatan, (3) pertumbuhan organisasi formal atau 

birokrasi, (4) perkembangan keagamaan moral. Konsekuensinya, kaum elite 

pun semakin banyak, semakin beragam, dan lebih bersifat otonom.19 

Perbedaan yang tidak mungkin terelakkan di antara anggota masyarakat 

yang satu dengan yang lainnya dapat dinyatakan sebagai titik awal bagi 

munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai keunggulan apabila 

dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya dalam masyarakat 

yang sama. Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut pada 

gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan 

kelompok elite. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring 

mereka tergabung dalam kelompok elite yang mempunyai perbedaan dengan 

anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan. 

Sebutan elite atau terminologi elite, sebagaimana diungkapkan oleh Vilfredo 

                                                 
17 Keller, Penguasa dan Kelompok Elite, 3 
18 Richard Bellamy, Teori Sosial Modern: Perspektif Italy (Jakarta: LP3ES, 1990), 9 
19 Keller, Penguasa dan Kelompok Elite, 87 
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Pareto, Gaetano Mosca, Suzanne Keller dan pemikir yang tergolong dalam 

Elite Theorits, memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada 

di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila 

dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya.20  

Pandangan yang luwes dikemukakan oleh Dwaine Marvick. 

Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang elite. Pertama, dalam tradisi 

yang lebih tua, elite diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi 

historis, memenuhi kebuthan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, atau 

menampilkan kualitas tersendiri. Elite dipandang sebagai kelompok pencipta 

tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Kedua, dalam tradisi yang 

lebih baru, elite dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun 

yang menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai 

sektor dan tempat. Pengertian elite dipadankan dengan pemimpin, pembuat 

keputusan, atau pihak berpengaruh yang selalu menjadi figur sentral.21 

Lipset dan Solari menunjukkan bahwa elite adalah mereka yang 

menempati posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang 

terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi pemerintahan, aparat 

kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan. Pernyataan 

seiring dikemukakan oleh Czudnowski bahwa elite adalah mereka yang 

mengatur segala sesuatunya, ataua aktor-aktor kunci yang memainkan peran 

                                                 
20 Haryanto, Kekuasaan Elit; Suatu Bahasan Pengantar, (Yogyakarta: PLOD-JIP Fisipol 

UGM), 2005), 66 
21 Robert Van Niel, Munculnya Elite Modern Indonesia, (Pustaka jaya, Jakarta, 1984), 12 
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utama yang fungsional dan terstruktur dalam berbagai lingkup institusional, 

keagamaan,  militer, akademis, industri, komunikasi dan sebagainya.22  

Field dan Higley menyederhanakan dengan mengemukakan bahwa elite 

adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam dipandang 

sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang 

satu sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya. Menurut 

Marvick, meskipun elite sering dipandang sebagai satu kelompok yang 

terpadu, tetapi sesungguhnya di antara anggota-anggota elite itu sendiri, apa 

lagi dengan elite yang lain sering bersaing dan berbeda kepentingan. 

Persaingan dan perbedaan kepentingan antar elite itu kerap kali terjadi dalam 

perebutan kekuasaan atau sirkulasi elite.  

Dalam konteks elite, ada beberapa pandangan dalam melihat elite, 

yakni pandangan psikologis dan organisasi. Pandangan psikologis terhadap 

elite dikemukakan oleh Vilfredo Pareto. Menurut Pareto, setiap masyarakat 

diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang 

diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. 

Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan selalu merupakan aktor yang 

terbaik, dan merekalah yang disebut elite. Elite merupakan orang yang 

berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam masyarakat. Mereka 

terdiri atas para pengacara, ilmuwan tokoh agama, mekanik atau bahkan mafia 

yang umumnya dikenal pandai dan kaya.23 

                                                 
22 Ibid., 36 
23 Arnold K. Sherman & Aliza Kolker, The Sosial Bases of Politics (California: Worsworth 

Publishing Company 1987), 142   
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Elite dilihat dari sudut pandang organisasi dikemukakan oleh Mosca 

dan Michels. Menurut Gaetano Mosca, orang hanya dikelompokkan ke dalam 

dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan “penting” dan mereka 

yang tidak memilikinya. Gaetano Mosca menggambarkan masyarakat sebagai 

berikut:  

In all societies, two class of people, a class that rules and that class is 

ruled. The first class always the less numerous, performs and political 

functions, monopolizes po-wer and enjoy the advantages that power 

brings, whereas the second, the more numerous class, is directed and 

controlled by the first, in manner that is now more or less legal, now 

more or less arbitrary and violent, and supplies the first.24 

 

Artinya, dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu 

kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama, yang 

jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli 

kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu. 

Sedangkan kelas kedua yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan 

dikendalikan oleh kelas pertama itu. 

Kaum elite menurut Putnam digambarkan sebagai berikut: pertama, 

secara eksternal, elite bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran 

kelompok. Elite bukan merupakan kumpulan individu saling terpisah-pisah, 

tetapi individu yang ada dalam kelompok elite saling mengenal dengan baik, 

memiliki latar belakang yang mirip, dan (kadang memiliki pandangan yang 

berbeda), memiliki nilai-nilai kesetiaan dan kepentingan yang sama. 

                                                 
24 Robert D. Putnam, “Studi Perbandingan Elite Politik”, dalam Mohtar Masoed dan Colin 

MacAndrews (ed). Perbandingan Sistem Politik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2006), 77.   



24 

Kedua, kaum elite mengatur sendiri kelangsungan hidupnya (self 

perpetuating) dan keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang 

sangat terbatas. Pemimpin selalu memilih sendiri dari kalangan istimewa yang 

hanya terdiri atas beberapa orang. 

Ketiga, kaum elite pada hakikatnya bersifat otonom, kebal gugatan dari 

siapa pun di luar kelompoknya mengenai keputusan yang dibuatnya. Semua 

persoalan penting diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan 

kelompoknya.25 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan elite pesantren yaitu kiai 

itu sendiri. Kiai disebut sebagai “elite agama” atau “elite pesantren.” Elite 

merupakan aktor utama yang mempunyai kekuasaan sehingga elite tersebut 

dikatakan sebagai kelompok yang memegang posisi terkemuka dalam 

kehidupan masyarakat.26 Dalam analisis Wahid, peran kiai yang strategis 

tersebut adalah sebagai agen budaya (cultural broker), bukan berarti sebagai 

makelar budaya. Peran kiai sebagai agen budaya memiliki peran ganda, satu 

sisi sebagai pengasuh, pemilik pesantren, pengayom ummat dan peneliti, di 

sisi lain, kiai sebagai asimilator kebudayaan luar yang masuk ke pesantren.27 

Itulah mengapa, Abdurrahman Wahid menyitir pendapat Hiroko Horikoshi 

bahwa peran sosial kiai menunjukkan daya dorong dan perubahan yang datang 

dari pemikiran keagamaan yang diiringi interaksi panjang dengan 

modernisasi.28 

                                                 
25 Ibid., 79 
26 Keller, Penguasa dan Kelompok Elite, 5 
27 Wahid, Pesantren sebagai Subkultur, 46 
28 Wahid, Pengantar, ix 
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Jika dikaitkan dengan elite di pesantren, Mastuhu mengatakan bahwa 

setiap pesantren memiliki struktur organisasi sendiri-sendiri yang berbeda-

beda satu terhadap yang lain, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

Meskipun demikian, dapat disimpulkan adanya kesamaan-kesamaan yang 

menjadi ciri-ciri umum struktur organisasi pesantren, dan tanpa adanya 

kecenderungan perubahan yang sama di dalam menatap masa depannya, 

sebagai berikut:  

1) Pada dasarnya struktur organisasi pesantren dapat digolongkan menjadi 

dua sayap sesuai dengan pembagian jenis nilai yang mendasarinya, yaitu 

nilai agama dengan kebenaran absolut dan nilai agama dengan kebenaran 

relatif. Sayap-1 menjaga nilai kebenaran absolut, dan Sayap-2 menjaga 

nilai kebenaran relatif, jadi bertanggung jawab pada pengamalan nilai 

kebenaran absolut, baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren; 

sedang sayap-1 bertanggung jawab pada kebenaran atau kemurnian ajaran 

agama.  

2) Sesuai dengan hierarki pembagian jenis nilai sebagaimana tersebut maka 

Sayap-1 mempunyai supremasi terhadap Sayap-2, dan oleh karena itu 

Sayap-2 tidak boleh bertentangan dengan Sayap-1, apalagi kalau sampai 

melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar akidah-syari’ah agama 

dan sunnah pondok. Sayap-1 merupakan sumber informsi dan konfirmasi 

bagi Sayap-2 dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Ajaran kiai, ustad, 

dan kitab-kitab agama yang diajarkan di pesantren diyakini sebagai 
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memiliki kebenaran absolut oleh santri, karena itu tidak perlu 

dipertanyakan lagi kebenarannya, hanya perlu dipahami maksudnya.  

3) Sayap-1 dijaga oleh kiai utama dengan dibantu oleh kiai-kiai dan ustad 

yang telah dinilai kemampuan ilmu agamanya oleh kiai utama. Para 

pembantu kiai utama ini adalah juga santri-santri dari kiai utama. Sayap-2 

dijaga oleh kiai-kiai muda, ustad dan santri. Semua kerja Sayap-2, bahkan 

semua perilaku warga pesantren harus memperoleh restu kiai utama, atau 

setidak-tidaknya diperbolehkan atau tidak dilarang oleh kiai utama.29  

Dengan demikian, yang dimaksud penelitian ini adalah kelompok 

pemimpin, pembuat keputusan/kebijakan umum, pihak berpengaruh yang 

selalu menjadi sentral, dan yang satu sama lain melakukan koordinasi untuk 

menonjolkan perannya. Elite pesantren dalam penelitian ini yaitu kiai sebagai 

elite utama (Sayap 1) serta keluarga kiai, pengurus, dan kepala madrasah 

sebagai elite pendukung (Sayap 2) yang juga memiliki kekuasaan atas 

pesantren tersebut. 

b. Konsep Elite Pesantren  

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan elit pesantren yaitu kiai 

sebagai elite utama (Sayap 1) serta keluarga kiai, pengurus, dan kepala 

madrasah sebagai elite pendukung (Sayap 2). Elite merupakan aktor utama 

yang mempunyai kekuasaan sehingga elite tersebut dikatakan sebagai 

kelompok yang memegang posisi terkemuka dalam kehidupan masyarakat.30 

Dalam analisis Wahid, peran kiai yang strategis tersebut adalah sebagai agen 

                                                 
29 Mastuhu, Dinamika Pesantren, 74 
30 Keller, Penguasa dan Kelompok Elite, 5 
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budaya (cultural broker), bukan berarti sebagai makelar budaya. Peran kiai 

sebagai agen budaya memiliki peran ganda, satu sisi sebagai pengasuh, 

pemilik pesantren, pengayom ummat dan peneliti, di sisi lain, kiai sebagai 

asimilator kebudayaan luar yang masuk ke pesantren.31 Itulah mengapa, 

Abdurrahman Wahid menyitir pendapat Hiroko Horikoshi bahwa peran sosial 

kiai menunjukkan daya dorong dan perubahan yang datang dari pemikiran 

keagamaan yang diiringi interaksi panjang dengan modernisasi.32 

Kiai sebagai elite utama merupakan elemen yang sangat esensial bagi 

suatu pesantren. Rata-rata pesantren yang berkembang di Jawa dan Madura 

sosok kiai begitu sangat berpengaruh kharismatik dan berwibawa, sehingga 

amat disegani oleh masyarakat dilingkungan pesantren. Menurut asal 

muasalnya, perkataan kiai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar 

yang saling berbeda. Pertama, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang 

yang dianggap sakti dan kramat misalnya kiai garuda kencana dipakai untuk 

sebutan untuk kereta emas yang ada di keraton Yogyakarta. Kedua, sebagai 

gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya. Ketiga, sebagai gelar 

yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama islam yang 

memiliki atau menjadi pimpinan pesantren.33 

Putnam mengemukakan azas-azas umum tentang elit yaitu34:  

                                                 
31 Wahid, Pesantren sebagai Subkultur, 46 
32 Wahid, Pengantar, ix 
33 Amin Haedari & Abdullah hanif, Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas 

Dan Tantangan Kompleksitas Global, (Jakarta: IRD Press, 2004), 28 
34 Mas’oed dan McAndrews, Perbandingan Sistem Politik. (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1993), 78-79 
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1) Pada hakikatnya, orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu 

mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka yang tidak 

memilikinya.  

2) Secara internal, elit itu bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran 

kelompok.   

3) Elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal 

dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas.   

4) Kelompok elit pada hakikatnya bersifat otonom, kebal dari gugatan dari 

siapapun diluar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang 

dibuatnya. 

Para kiai memiliki beragam kecondongan dalam menjalankan peranya 

ditengah-tengah masyarakat sehingga sebutan kiai pun tidak hanya ditujukan 

pada mereka yang membimbing santri-santrinya didalam pesantren. Mas'ud 

memasukkan kiai kedalam lima tipologi:35 

1) Kiai (ulama) dan multidisipliner yang mengkonsentrasikan diri dalam 

dunia ilmu; belajar, mengajar, menulis, dan menghasilkan banyak kitab 

seperti Nawawi Al Bantani.   

2) Kiai yang ahli dalam salah satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan 

Islam. Karena keahlian mereka dalam berbagai lapangan ilmu 

pengetahuan, pesantren mereka terkadang dinamai sesuai dengan 

spesialisasi mereka, misalnya pesantren al-Qur'an.  

                                                 
35 Mas'ud, Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 

236  
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3) Kiai kharismatik yang memperoleh kharismanya dari ilmu pengetahuan 

keagamaan, khususnya dari sufismenya, seperti KH. Kholil Bangkalan 

Madura.  

4) Kiai Dai keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui 

ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan 

publik bersamaan dengan misi sunnisme atau aswaja dengan bahasa 

retorikal yang efektif.   

5) Kiai pergerakan, karena peran dan skill kepemimpinanya yang luar biasa, 

baik dalam masyarakat maupun organisasi yang di dirikannya, serta 

kedalaman ilmu keagamaan yang dimilikinya, sehingga menjadi pemimpin 

yang paling menonjol seperti KH. Hasyim Asy’ari.   

3. Teori Kurikulum Lokal  

a. Konsep Kurikulum  

Kurikulum berasal dari bahasa Latin “curriculum”, semula berarti “a 

running course, specialy a chariot race course” dan terdapat pula dalam 

bahasa Perancis “courir” artinya “to run” artinya “berlari” istilah ini 

digunakan untuk sejumlah “course” atau mata pelajaran yang harus ditempuh 

untuk mencapai gelar atau ijazah. Secara tradisional kurikulum diartikan 

sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah untuk kenaikan kelas 

(mendapat ijazah).36 

Kurikulum dalam dunia pendidikan seperti kata Ronald C. Doll, 

kurikulum adalah muatan proses, baik formal maupun informal yang 

                                                 
36 Hendrat Soetopo & Wasty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: 

Bina Aksara, 1986), 12 
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diperuntukkan bagi pelajar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, 

mengembangkan keahlian dan mengubah apresiasi sikap dan nilai dengan 

bantuan sekolah. Sedangkan Maurice Dulton mengatakan, kurikulum 

dipahami sebagai pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh pembelajar 

di bawah naungan sekolah.37 Dari beberapa definisi tersebut kurikulum dapat 

dimaknai dalam tiga konteks, yaitu sebagai sejumlah mata pelajaran yang 

harus ditempuh oleh santri, sebagai pengalaman belajar, dan sebagai rencana 

program belajar. 

Pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus 

ditempuh oleh santri merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini 

banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan. Dalam makna ini 

kurikulum sering dikaitkan dengan usaha untuk memperoleh ijazah, 

sedangkan ijazah itu sendiri adalah keterangan yang menggambarkan 

kemampuan siswa yang mendapatkan ijazah tersebut. 

Pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar mengandung makna 

bahwa kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anak didik baik 

di dalam sekolah maupun di luar sekolah, asalkan kegiatan tersebut di bawah 

tanggung jawab dan monitoring sekolah. 

Kurikulum sebagai sebuah program/rencana pembelajaran, tidaklah 

hanya berisi tentang program kegiatan, tetapi juga berisi tentang tujuan yang 

harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan 

pencapaian tujuan, disamping itu juga berisi tentang alat atau media yang 

                                                 
37 Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan 

Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), 1 
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diharapkan mampu menunjang pencapaian tujuan tersebut. Kurikulum sebagai 

suatu rencana disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah 

bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan beserta pengajarnya.38 

Kurikulum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dikemukakan bahwa, “kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tertentu”.39 Kurikulum mengandung muatan akademis, 

namun dalam penerapannya berdasarkan teknis dan membutuhkan banyak 

pengalaman. Kurikulum menjadi pedoman yang akan memandu dan 

membawa kearah mana pendidikan itu dilaksanakan.  

Kurikulum merupakan rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan 

gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum. Rencana 

tertulis itu kemudian menjadi dokumen-dokumen yang membentuk suatu 

sistem kurikulum yang teridiri komponen-komponen yang saling berkaitan 

dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen yang 

membentuk sistem kurikulum, selanjutnya melahirkan sistem pengajaran yang 

menjadi pedoman bagi guru dalam pengelolaan proses pembelajaran di dalam 

kelas.40 

Dengan demikian, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang 

berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, 

                                                 
38 Ibid., 3 
39 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Badung: CV. Alfabeta, 2003), 233 
40 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Prenandamedia Group, 2015), 16. 
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direncanakan dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang 

berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga 

kependidikan dan santri untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dan 

pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan walaupun keduanya 

memiliki posisi yang berbeda. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang 

memberikan arah, tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari, sedangkan 

pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar-mengajar 

antara guru dan peserta didik. 

b. Kurikulum Lokal di Pesantren  

Kurikulum lokal pesantren sangat erat berkaitan dengan kearifan lokal. 

Kearifan lokal lebih sering diartikan sebagai kebijakan lokal (local wisdom) 

yang dimiliki, dihormati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat atau komunitas setempat.  

Kearifan lokal dalam disiplin Antropologi dikenal juga dengan istilah 

local genius. Local genius ini merupakan istilah yang mula pertama 

dikenalkan oleh Quaritch Wales.41 Para Antropolog membahas secara panjang 

lebar pengertian local genius ini. Sementara Moendardjito mengatakan bahwa 

unsur budaya daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji 

kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-ciri kearifan lokal 

tersebut adalah: (1) Mampu bertahan terhadap budaya luar; (2) Memiliki 

kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; (3) Mempunyai 

kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli; (4) 

                                                 
41 Ayat Rohaedi, Kepribadian Budaya Bangsa, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), 39 
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Mempunyai kemampuan mengendalikan; dan (5) Mampu memberi arah pada 

perkembangan budaya.42 

Menurut Kongprasertamorn, kearifan lokal merupakan pengetahuan 

yang berasal dari pengalaman masyarakat yang diwariskan melalui tradisi dari 

generasi ke generasi. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai kumpulan 

pengetahuan lokal yang dapat ditemukan di lingkungan masyarakat, 

komunitas maupun individu. Pengetahuan tersebut digunakan sebagai panduan 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam interaksinya dengan keluarga 

dan lingkungan sekitarnya. Kearifan lokal dapat tercermin dalam banyak hal, 

diantaranya melalui cara berpikir, pekerjaan, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial. 

Kearifan lokal ini tidak terlihat secara langsung, sebagai konsekuensinya 

kearifan lokal tidak akan dengan mudah diidentifikasi oleh masyarakat luar.43 

Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan John Haba sebagaimana 

dikutip Irwan Abdullah dkk, setidaknya terdapat 6 (enam) signifikansi serta 

fungsi kearifan lokal. Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas 

yang membedakannya dengan komunitas lain. Kedua, menjadi elemen perekat 

lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. Kearifan lokal dianggap mampu 

mempersatukan perbedaan yang ada di masyarakat. Ketiga, kearifan lokal 

tidak bersifat memaksa, tetapi ada dan hidup bersama masyarakat. Kesadaran 

diri dan ketulusan menjadi kunci dalam menerima dan mengikuti kearifan 

lokal. Keempat, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan dalam 

                                                 
42 Ibid., 40-41 
43 Kongprasertamorn, “Local Wisdom, Environmental Protection And Community 

Development: The Clam Farmers In Tabon Bangkhusai”, Phetchaburi Province, Thailand. 

Manusya: Journal of Humanities, 2007, 45-46  
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komunitas. Tentu saja kebersamaan yang harmonis atas dasar kesadaran diri. 

Kelima, kearifan lokal mampu mengubah pola pikir dan hubungan timbal-

balik individu dan kelompok. Proses interaksi dalam komunitas telah 

berpengaruh terhadap pola perilaku individunya. Keenam, kearifan lokal dapat 

berfungsi mendorong terbangunnya apresiasi sekaligus menjadi sebuah 

mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir 

atau bahkan merusak solidaritas.44 

Dengan kata lain kearifan lokal merupakan landasan pijak yang 

memberi jawaban kreatif dari suatu komunitas atas berbagai permasalahan 

hidup yang bersifat lokal. Nilai dan kebijakan itu lahir dan berkembang dalam 

proses kehidupan bermasyarakat komunitas tersebut berdasarkan kesepakatan 

bersama. Tak jarang komunitas setempat lebih mematuhi dan taat kepada 

peraturan dan norma adat daripada hukum formal. Kearifan lokal tersebut 

terbentuk dari tradisi lokal dan ajaran agama yang diterapkan oleh komunitas 

setempat. Tradisi yang berlaku menjadi landasan moral dalam berperilaku, 

sedangkan ajaran agama menjadi pedoman hidup agar sesuai dengan tuntunan 

Allah. 

Kesimpulannya, kearifan lokal yang digali, dipoles, dikemas dan 

dipelihara dan dilaksanakan dengan baik bisa berfungsi sebagai alternatif 

pedoman hidup manusia Indonesia dewasa ini. Nilai-nilai itu dapat digunakan 

untuk menyaring nilai-nilai baru atau asing agar tidak bertentangan dengan 

kepribadian bangsa dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan 

                                                 
44 Irwan Abdullah, et.al, Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), 7-8 
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Sang Khalik, alam sekitar, dan sesamanya. Dan sebagai bangsa besar pemilik 

dan pewaris sah kebudayaan, kearifan lokal dapat menjadi benteng kokoh 

menanggapi modernitas dengan tidak kehilangan nilai-nilai tradisi lokal yang 

telah mengakar. 

Pemanfaatan kearifan lokal yang dilakukan oleh pondok pesantren 

berdampak positif dalam membangun eksistensi pesantren itu sendiri. Jika 

dihubungankan dengan dunia public relation, hal tersebut sangat positif dalam 

membangun citra pesantren dikalangan masyarakat dan dunia di luar 

pesantren. Kearifan lokal tidak membuat pesantren menjadi statis atau dicap 

tradisional atau kuno, tapi bisa membuat pesantren tetap relevan dan aktual 

sesuai zaman. 

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang ciri-cirinya dipengaruhi dan 

ditentukan oleh pribadi para pendiri dan pemimpinnya, dan cenderung untuk 

tidak mengikuti suatu pola jenis tertentu.45 Ciri-ciri pesantren perkotaan bisa 

dilihat secara geografis, sistem pengajaran, dan dari perubahan kurikulum 

yang biasa diterapkan oleh pesantren pada umumnya.46 

Pesantren merupakan sebuah masyarakat kecil yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat yang besar. Maka tidaklah mengherankan jika 

interaksi sosial yang dibangun dalam lingkungan pesantren tidak jauh berbeda 

dengan interaksi sosial yang ada dalam masyrakat pada umumnya. Dalam 

masyarakat pesantren telah terbangun suatu karekteristik yang khas. Ada lima 

                                                 
45 Manfred Ziemik, Pesantren dalam Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M, 1995), 97 
46 E. Shobirin Nadj, “Perspektif Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren”, dalam M. 

Dawam Rahardjo, Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah, (Jakarta: LP3ES, 

1985), 116 
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elemen dasar yang menjadikan pesantren sebagagi sebuah lembaga yang khas: 

pondok (asrama), masjid, santri (santri), pengajaran kitab-kitab Islam klasik 

dan kiai yang menjadi tradisi peasantren.47 Namun seiring dengan 

perkembangan zaman kelima elemen tersebut tidak menjadi mutlak, bahkan 

ada beberapa pembenahan-pembenahan dan penyesuaian dengan keadaan dan 

kebutuhan masyarakat. 

Nilai kearifan lokal di pesantren merupakan wujud dari proses interaksi 

yang panjang antara agama Islam yang diyakini dan budaya, kemudian 

terwujud dalam bentuk adat istiadat, kebiasaan, bahasa, sistem 

kemasyarakatan, budaya guyub, saling menghormati, menghargai, toleransi, 

jujur, dan sederhana. Pesantren dengan kearifan lokal yang berbentuk sistem 

nilai dan interaksi sosial yang dimilikinya merupakan ruang yang sarat makna 

karena terbentuk oleh kekuatan masyarakat pesantren sendiri dan bersumber 

dari agama. Kalua digambar pola interaksi antara agama, budaya, dan kearifan 

lokal pesantren adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Pola Interaksi Agama, Budaya, dan 

Kearifan Lokal di Pesantren48 

 

                                                 
47 Dhofier, Tradisi Pesantren, 13 
48 Diadaptasi dari Nadine Engel (2008:4), Principal in School Culture with Positive School 

Culture, yang dimodifikasi oleh Syamsul Ma’arif, Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal, 

(Yogyakarta: Kauba Dipantara, 2015), hal. 35 
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Menurut Jaja Jahari, manajemen kurikulum lebih menekankan pada 

pengelolaan terhadap unsur-unsur dalam kurikulum sehingga bias berfungsi 

secara integratif dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang tertuang dalam 

kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum ini meliputi: perencanaan 

kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.49 

Istilah kurikulum sebagaimana halnya lembaga pendidikan formal, 

tidak di dapat pada pondok pesantren, kecuali jika yang dimaksud sebagai 

manhaj (arah pembelajaran tertentu), maka pondok pesantren telah memiliki 

“kurikulum” melalui funun kitab-kitab yang diajarkan pada para santri.50 

Menurut Amir Hamzah, seperti dikutip Hasbullah, muatan manhaj pesantren 

lebih terkonsentrasi pada ilmu-ilmu agama, semisal sintaksis Arab, morfologi 

Arab, hukum Islam, sistem yurisprodensi Islam, hadits, tafsir, Al-Qur’an, 

teologi Islam, tasawuf, tarikh dan retorika.51 Senada dengan itu, Nurcholish 

Madjid menyatakan bahwa istilah kurikulum tidak dikenal di dunia pesantren, 

terutama masa pra kemerdekaan, walaupun sebenarnya materi pendidikan 

sudah ada dan keterampilan itu ada dan diajarkan di pesantren. Kebanyakan 

pesantren tidak merumuskan dasar dan tujuan pesantren secara eksplisit dalam 

bentuk kurikulum. Tujuan pendidikan pesantren ditentukan oleh kebijakan 

Kiai, sesuai dengan perkembangan pesantren tersebut.52 

                                                 
49 Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, Manajemen Madrasah: Teori, Strategi, dan 

Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), 56 
50 Departemen Agama, Pola Pengembangan Pondok Pesantren, (Jakarta: Ditjen 

Kelembagaan Agama Islam, 2001), 43 
51 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan 

Perkembangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 26-27 
52 Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 

1997), 59 
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Secara umum, pondok pesantren bisa dibedakan atas pesantren 

salafiyah dan pesantren khalafiyah. Dalam konteks keilmuan, pondok 

pesantren salafiyah merupakan jenis pesantren yang tetap mempertahankan 

pengajaran kitab-kitab klasik, sebagai inti pendidikannya.53 Disiplin ilmu yang 

tidak berkaitan dengan agama (pengetahuan umum) tidak diajarkan. Selain itu, 

sistem pengajaran yang digunakan masih dengan metode klasik. Metode ini 

dikenal dengan istilah sorogan atau layanan individual (individual learning 

process), dan wetonan (berkelompok), yaitu para santri membentuk halaqah 

dan kiai berada di tengah untuk menjelaskan materi agama yang disampaikan. 

Kegiatan belajar mengajar ini berlangsung tanpa penjenjangan kelas dan 

kurikulum yang ketat, dan biasanya dengan memisahkan kelompok santri 

berdasarkan jenis kelamin.54  

Kurikulum yang berkembang di pesantren selama ini memperlihatkan 

sebuah pola yang tetap. Pola itu dapat diringkas ke dalam pokok-pokok 

berikut: (1) kurikulum ditunjukkan untuk ‘mencetak’ ulama di kemudian hari; 

(2) struktur dasar kurikulum itu adalah pengajaran pengetahuan agama dalam 

segenap tingkatannya dan pemberian pendidikan dalam bentuk bimbingan 

kepada santri secara pribadi oleh kiai/guru; (3) secara keseluruhan kurikulum 

yang ada berwatak lentur atau fleksibel, dalam artian setiap santri 

berkesempatan menyusun kurikulumnya sendiri sepenuhnya atau sebagian 

                                                 
53 Yasmadi, Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam 

Tradisional, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 70 
54 Sulthon Masyhud, et.al, Manajemen Pondok Pesantren, ed. Mundzier Suparta, (Jakarta: 

Diva Pustaka, 2005), 3 
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sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, bahkan pada pesantren yang 

memiliki sistem pendidikan berbentuk sekolah/ madrasah sekalipun.55 

Kurikulum pendidikan pesantren cukup beragam, sesuai dengan tujuan 

pendidikan dan karakteristik pondok pesantren, proses belajar mengajarnya 

berlangsung dalam waktu 24 jam. Namun demikian, fungsi yang diembannya 

sama, yaitu mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, sebagai upaya 

mewujudkan manusia yang benar dan kaffah. Kesamaan tersebut dapat dilihat 

dari jenis-jenis materi pendidikan yang diajarkan di pondok pesantren. Hampir 

seluruh pondok pesantren di seluruh tanah air mengajarkan mata pelajaran 

yang sama,56 yang dikenal dengan ilmu-ilmu keislaman, yang meliputi: al-

Qur’an (tajwid, tafsir dan ilmu tafsir), Al-Hadist, Aqidah/Tauhid, 

Akhlak/Tasawuf, Fiqh dan Ushul Fiqh, Bahasa Arab (Nahwu, Sorof, Mantiq 

dan Balaghah) serta Tarikh (Sejarah Islam).57 Materi pendidikan ini diajarkan 

di pondok pesantren melalui kitab. Kitab standard yang disebut Al-Kutub Al-

mu’tabarah, ada juga yang menyebutnya sebagai Al-Kutub Al-Safra’ atau 

“Kitab Kuning”. Kitab-kitab tersebut tidak menggunakan tanda baca yang 

lazim. Dengan berbahasa Arab atau lebih dikenal dengan istilah “Arab 

gandul,” sehingga keberhasilan menemukan harakat-harakat yang benar 

merupakan salah satu indikator keberhasilan pembelajaran di pondok 

pesantren. 

                                                 
55 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 

2010), 145 
56 Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Islam, Pola Pembelajaran di Pesantren, (Jakarta: 

Depag RI, 2003), 31 
57 Mastuhu. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai 

Sistem Pendidikan Pesantren). (Jakarta: INIS, 1994), 142 
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Dengan demikian, bertahannya pondok pesantren sebagai lembaga 

pendidikan di masyarakat dikarenakan pondok pesantren dapat memberikan 

nuansa baru dalam masyarakat tanpa mendobrak nilai-nilai Islam dan di sisi 

lain bisa relevan dengan zaman tanpa merusak budaya dan kearifan lokal. 

Integritas dan reputasi yang dibangun oleh kiai sebagai pimpinan di pondok 

pesantren yang dibantu oleh ustadz (guru) kemudian diturunkan kepada para 

santri dengan sistem yang dibangun berdasarkan falsafah dan nilai yang 

mendasari kehidupan di pondok pesantren merupakan kearifan lokal tersendiri 

yang bisa menjadi bagian dalam strategi dalam pencitraan pondok pesantren 

sebagai lembaga pendidikan. 

c. Bentuk Kurikulum Lokal Madrasah di Pesantren  

Madrasah memiliki ciri khas yang berbeda dari sekolah umum. Dengan 

populasi madrasah swasta yang lebih banyak (91,4%) dibandingkan dengan 

madrasah negeri, pendidikan di madrasah dipastikan memiliki banyak varian 

seputar instrumentalnya dan kualitas lulusannya. Misalnya, sarana prasarana, 

kurikulum, dan manajemen antar satu madrasah dengan yang lain cukup 

bervariasi. Bagitu pula, muatan kurikulum dan kultur keagamaan cenderung 

berbeda sesuai dengan afiliasi Ormas keislaman yang menjadi induknya. 

Keragamaan mutu madrasah sebenarnya menandakan madrasah masih 

membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah sekaligus berfungsi sebagai 

kontrol atas kemungkinan perkembangan pembelajaran agama yang 

menyesatkan.58 

                                                 
58 Rohmat Mulyana, Spektrum Pembangunan Madrasah, (Semarang: Aneka Ilmu, 2009), 27 
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Sesungguhnya pesantren itu memiliki lembaga pendidikan madrasah 

yang sangat pesat perkembangannya, sejalan dengan dinamika historisitas 

pendidikan secara umum di Indonesia. Meskipun dinamika pola 

perkembangannya sudah barang tentu diwarnai oleh berbagai kebijakan yang 

seringkali kurang berpihak dan menguntungkan kepada pengembangan 

pendidikan di dunia pesantren, lebih-lebih pada masa orde baru yang berkuasa 

di negeri ini. Perkembangan ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Payung Hukum Pendidikan Madrasah59 

Berdasarkan fragmentasi skematis di atas, bahwa lembaga pendidikan 

di pondok pesantren ini memiliki payung hukum sangat kuat dalam 

operasionalnya, sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 55 tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan. Akan tetapi, kajian lembaga pendidikan 

yang ada di pondok pesantren yang berkaitan dengan PP tersebut hanyalah 

difokuskan pada kawasan pendidikan keagamaan.  

                                                 
59 Diadopsi dari Mohammad Asrori, Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab di Pesantren, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2013), 129  
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Walaupun secara de jure madrasah cukup diakui, legitimasi de facto 

masyarakat luas terhadap eksistensi madrasah masih perlu diperjuangkan. 

Ikatan emosional masyarakat terhadap madrasah semakin melemah seiring 

dengan menguatnya pertimbangan rasional masyarakat kita dalam menentukan 

preferensi pendidikan bagi anaknya. Kini anggapan lama yang selalu 

mengedepankan kuatnya ikatan emosional masyarakat terhadap madrasah 

dapat dikatakan dihadapkan pada tantangan yang makin sulit dalam merebut 

simpati masyarakat luas, terlebih pada masyarakat perkotaan.60 

Oleh karena itu, lembaga madrasah perlu berbagai pemikiran dan 

melakukan pembaharuan pendidikan dari dalam. Begitu juga yang dilakukan 

oleh madrasah formal yang ada di pondok pesantren Nuris 1 Jember telah 

memformulasikan beberapa pembaharuan berupa kurikulum lokal, misalnya: 

(1) Madrasah Sains/M-Sains, (2) Seni, Keagamaan, dan Olahraga, dan (3) 

Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris, (4) MHQ (Madrasah Huffadzul 

Qur’an), dan (5) MPKIS (Manajemen Pengembangan Kitab Kuning); dan (6) 

Program Go International dan NSEP (Nuris Student Exchange Programme). 

Serta ditambah dengan memasukkan muatan Aswaja pada setiap materi 

pelajaran di semua jenjang pendidikan.  

d. Pengembangan Kurikulum Madrasah di Pesantren  

Menurut Muhaimin, dalam proses pengembangan kurikulum pada 

intinya dibagi menjadi tiga bagian proses, yaitu pertama akan menghasilkan 

kurikulum sebagai ide, dari kurikulum sebagai ide inilah kemudian berlanjut 

                                                 
60 Rohmat Mulyana, Spektrum Pembangunan Madrasah, 40  
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pada bagian kedua yang diwujudkan dalam sebuah dokumen perencanaan, dan 

dari dokumen perencanaan tersebut kemudian diimplementasikan dalam 

pelaksanaan kegiatan akademik, dari proses implementasi tersebut kemudian 

dilakukan pengembangan.61 Keseluruhan pengembangan kurikulum tersebut 

digambarkan dalam gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Proses Pengembangan Kurikulum 

                                                 
61 Muhaimin, et.al, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

pada Sekolah & Madrasah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 24 
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Kurikulum sebagai ide merupakan suatu proses yang dihasilkan dari 

proses analisis yang berasal dari berbagai masukan. Masukan-masukan yang 

membentuk kurikulum sebagai ide tersebut adalah: Pertama, visi dan misi 

lembaga. Visi dan misi sebagai arah lembaga pendidikan maka harus 

diterjemahkan lebih detail ke dalam bentuk perencanaan. Salah satu 

perencanaan yang paling penting dalam lembaga pendidikan adalah kurikulum. 

Sehingga kurikulum harus dijiwai oleh semangat untuk dapat mencapai visi 

lembaga tersebut.62 

Kedua, adalah faktor idealisme yang dimiliki oleh pemimpin dari 

lembaga pendidikan tersebut. Konsep idealisme yang dianut oleh seorang 

pemimpin akan dapat mempengaruhi berbagai perencanaan dalam suatu 

lembaga, termasuk dalam kurikulum. Konsep idealisme seorang pemimpin 

terhadap nilai-nilai keagamaan misalnya, akan sangat mewarnai berbagai 

rumusan tentang kurikulum yang ada dalam lembaga tersebut, yang pada 

akhirnya juga akan memengaruhi operasional dari kurikulum tersebut. 

Ketiga, adalah adanya kebutuhan dari stakeholder lembaga pendidikan 

tersebut. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kegiatan utama 

menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, maka lembaga pendidikan 

harus selalu melihat tuntutan kompetensi yang dipersyaratkan oleh lembaga 

pengguna. Namun demikian, stakeholder lembaga pendidikan tidak hanya 

berkaitan dengan pengguna lulusan saja, tetapi stakeholder yang terpenting dari 

lembaga pendidikan adalah masyarakat. Secara umum, masyarakat selalu 

                                                 
62 Ibid., 25. 
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berharap bahwa madrasah misalnya, harus mampu memberikan keseimbangan 

antara kompetensi lulusan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia. Kondisi ini menuntut 

kurikulum madrasah harus mampu membuat rancangan untuk peningkatan 

aspek ilmu pengetahuan dan teknologi dan aspek iman, takwa dan akhlak mulia 

secara seimbang.63 

Keempat, adalah adanya ketersediaan sumber daya akan mempengaruhi 

kurikulum di madrasah. Sumber daya yang paling penting adalah sumber daya 

manusia. Adanya guru-guru yang memiliki kompetensi tentu akan 

memengaruhi kurikulum sebagai ide, demikian pula kondisi lingkungan 

madrasah dapat memengaruhi kurikulum sebagai ide di madrasah tersebut. 

Kelima, adalah faktor karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta 

didik dapat ditinjau dari usia, kondisi ekonomi, pendidikan yang sudah dialami, 

ataupun kondisi sosial keluarga.64  

Hal senada juga diungkapkan Oemar Hamalik bahwa kurikulum disusun 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap 

perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan 

pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. 65 

Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum memerlukan kondisi dan 

suasana madrasah sebagai lingkungan ilmiah, yakni penciptan lingkungan 

                                                 
63 Ibid., 26. 
64 Ibid., 27. 
65 Oemar Hamalik, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran; Dasar dan Strategi 

Pelaksanaannya di Perguruan Tinggi, (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 41-42. 
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madrasah berdasarkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan 

otonomi keilmuan. 

Berbagai masukan tersebut kemudian dilakukan analisis oleh pimpinan 

madrasah yang akan menghasilkan kurikulum sebagai ide. Secara nyata 

kurikulum sebagai ide tersebut akan diwujudkan dalam cita-cita dari 

kompetensi lulusan yang akan dihasilkan. Berdasarkan pernyataan tersebut 

untuk mewujudkan cita-cita dari lulusan yang akan dihasilkan tersebut 

kurikulum sebagai ide saja tidak cukup, diperlukan rencana tertulis untuk 

mewujudkannya, dari sinilah kurikulum sebagai ide tersebut diwujudkan dalam 

bentuk dokumen. Namun, untuk merealisasikan kurikulum sebagai ide ke dalam 

kurikulum sebagai dokumen diperlukan beberapa input tertentu. Input-input 

tersebut adalah standar nasional, dan komposisi tim pengembang. 66  

Berdasarkan penyataan tersebut, dalam mengimplementasikan 

kurikulum sebagai ide ke dalam kurikulum sebagai dokumen harus 

memerhatikan standar nasional, pedoman pembuatan kurikulum yang 

dipersyaratkan secara nasional, dan harus melibatkan seluruh komponen yang 

ada di madrasah. Selain itu kurikulum juga harus memiliki rencana-rencana 

teknis, misalnya penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Untuk penyusunan silabus dan RPP tersebut perlu melibatkan seluruh 

guru bidang studi sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing.67 

Rangkaian proses pengembangan kurikulum sebagai ide tersebut ke 

dalam kurikulum sebagai dokumen akan menghasilkan produk struktur dan 

                                                 
66 Muhaimin, Pengembangan Model Kurikulum, 28. 
67 Ibid., 28. 
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organisasi kurikulum yang diharapkan untuk mampu mencapai kompetensi 

lulusan yang diinginkan dan merupakan produk dari kurikulum sebagai ide.  

Dokumen kurikulum tersebut akan menjadi tidak berguna jika hanya 

berhenti sebagai “dokumen mati”, yaitu dokumen yang tidak dapat 

diimplementasikan. Itulah sebabnya maka seluruh komponen madrasah harus 

mampu mendorong untuk dapat mengimplementasikan dokumen kurikulum ke 

dalam proses akademik di madrasah.  

Pengembangan pembelajaran merupakan ketrampilan-ketrampilan 

dalam proses belajar mengajar yang dapat dipelajari dan dikembangkan melalui 

pelatihan-pelatihan karena ia merupakan seni dari ilmu. Semakin banyak belajar 

tentang pengembangan kurikulum dan pembelajaran, maka semakin banyak 

memperoleh informasi tentang seperangkat tindakan yang harus dilakukan 

dalam proses pembelajaran sebagaimana pendapat Reigeluth yang dikutip oleh 

Surya bahwa pengembangan kurikulum dan pembelajaran berkenaan dengan 

pemahaman, peningkatan dan pelaksanaan dari pengelolaan program pengajaran 

yang dilakukan.68 

Ahmad Rohani berpendapat bahwa pengembangan pembelajaran 

mengacu pada suatu upaya mengatur aktivitas pembelajaran berdasarkan 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan 

pembelajaran agar tercapai serta efektif, efisien dan produktif yang diawali 

dengan penentuan strategi dan perencanaan, diakhiri dengan penilaian.69 

                                                 
68Mohammad Surya, Psikologi pembelajaran dan Pengajaran (Yogyakarta: Pustaka Bani 

Quraisy, 2004), 9. 
69 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran ( Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 2. 
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Penilaian tersebut pada akhirnya akan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik 

bagi perbaikan pembelajaran lebih lanjut. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan 

kurikulum dan pembelajaran menekankan pada cara agar tercapai tujuan 

tersebut, dan dalam kaitan ini hal-hal yang tidak boleh dilupakan untuk 

mencapai tujuan adalah bagaimana cara merencanakan pembelajaran, 

mengorganisasikan pembelajaran, menyampaikan isi pembelajaran, dan 

bagaimana menata interaksi antara sumber-sumber belajar yang ada agar dapat 

berfungsi secara optimal.  

Syafruddin dan Irwan Nasution mengemukakan, sebagai seorang 

manajer dalam organisasi kelas pembelajaran, guru setidaknya melakukan hal 

sebagai berikut: (1) merencanakan yaitu menyusun tujuan pembelajaran; (2) 

mengorganisasikan, yaitu menghubungkan atau menggabungkan seluruh 

sumber daya belajar mengajar dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien; 

(3) memimpin yaitu memotivasi para peserta didik untuk siap mengikuti 

pelajaran; (4) mengawasi yaitu apakah pekerjaan atau kegiatan belajar mengajar 

mencapai tujuan pembelajaran. Karena itu harus ada proses evaluasi pengajaran 

sehingga diketahui hasil yang dicapai.70 

Model pengembangan kurikulum dan pembelajaran ada dua, yaitu: 

model sistemik dan model Prosedur Pengembangan Sistem Intruksional 

(PPSI).71 Pertama, model sistemik terdiri dari beberapa langkah yaitu: (1) 

mengidentifikasi tugas-tugas, (2) analisis tugas, (3) penetapan kemampuan, (4) 

                                                 
70 Syafruddin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Quantum Teaching, 

2005) , 77. 
71 Rohani, Pengelolaan,, hlm. 101. 
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spesifikasi pengetahuan, (5) identifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan, (6) 

perumusan tujuan, (7) kriteria keberhasilan program, (8) organisasi sumber-

sumber belajar, (9) pemilihan strategi pengajaran; uji lapangan program; (10) 

pengukuran reliabilitas program, (11) perbaikan dan penyesuaian, (12) 

pelaksanaan program, (13) monitoring program. 

Kedua, model PPSI sebagai suatu pedoman yang disusun oleh guru 

untuk menyusun perangkat pembelajaran bagi guru memiliki langkah-langkah 

yaitu: (1) menetapkan tujuan pengajaran, (2) menetapkan bahan pelajaran atau 

pokok bahasan, (3) menetapkan metode/alat pelajaran, (4) menetapkan alat 

evaluasi, (5) menetapkan sumber bahan pelajaran/kuliah.   

Jerrold E. Kemp menyebutkan empat unsur dasar dalam proses 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran yaitu: (1) peserta didik; (2) 

tujuan; (3) metode; dan (4) evaluasi. Keempat unsur ini saling terkait dan 

dapat dianggap sebagai rencana perancangan pembelajaran menyeluruh.72 

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah penting untuk mencapai 

keberhasilan pembelajaran. Apabila rencana pembelajaran disusun secara baik 

akan menjadikan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efktif dan efisien. 

Manfaat pembelajaran yaitu sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan 

masalah, mengarahkan proses pembelajaran, sebagai dasar dalam 

memanfaatkan sumber daya secara efektif dan alat untuk meramalkan hasil 

yang akan dicapai.73 

                                                 
72 Jerrold E Kemp, Proses Perancangan Pengajaran, terj. Asril Marjohan, (Bandung: ITB, 

1994), 13. 
73 Suwardi, Manajemen Pembelajaran, Mencipta Guru Kreatif dan Berkompetensi, (Salatiga: 

STAIN Salatiga Press, 2007), 29-30 
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Pengembangan pembelajaran yang dibuat merupakan antisipasi dan 

perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga 

tercipta situasi yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang 

mengantrakan peserta didik mencapai tujuan yang diharapkan. Pengembangan 

pembelajaran meliputi tujuan apa yang hendak dicapai, bahan pembelajaran 

yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan, bagaimana proses 

pembelajaran yang akan diciptakan, dan bagaimana menciptakan dan 

menggunakan alat untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran.74 

Desain kurikulum dan pembelajaran model Kemp ini  dirancang untuk 

menjawab tiga pertanyaan, yakni: (1) apa yang harus dipelajari siswa (tujuan 

pembelajaran); (2) bagaimana prosedur, dan sumber-sumber belajar apa yang 

tepat untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan (keinginan, media, dan 

sumber belajar yang digunakan); (3) bagaimana mengetahui hasil belajar yang 

diharpakan telah tercapai (evaluasi). Menurut Kemp, desain pembelajaran 

terdiri dari banyak bagian dan fungsi yang saling berhubungan dan harus 

dikerjakan secara logis agar mencapai apa yang dinginkan.75 

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran model Kemp (1977) atau 

yang disebut Rancangan Instructional, terdiri dari 8 langkah, yaitu:  

1) Langkah Pertama: menentukan tujuan umum (Kurikulum 1994 disebut 

TIU, Kurikulum 2004 dan 2006 disebut dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi dasar, sedangkan dalam Kurikulum 2013 disebut dengan 

                                                 
74 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2001), 5 
75 Lihat dalam Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme 

Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 167 
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Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar). Tujuan umum ini adalah tujuan 

yang ingin dicapai pada masing-masing pokok bahasan.  

2) Langkah Kedua: membuat analisa tentang karakteristik siswa. Analisa ini 

diperlukan antara lain untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan, 

dan sosial budaya siswa memungkinkan untuk mengikuti program dan 

langkah-langkah apa yang perlu diambil  

3) Langkah Ketiga: menentukan Indikator (tujuan instructional secara 

spesifik), yang opersional dan terukur. Dengan demikian siswa akan tahu 

apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya dan apa ukurannya 

bahwa dia telah berhasil. Dari segi pembelajar rumusan itu akan berguna 

dalam menyusun tes keberhasilan, dan pemilihan materi yang sesuai.   

4) Langkah Keempat: menentukan materi atau bahan pelajaran yang sesuai 

dengan indikator yang telah dikembangkan.  

5) Langkah Kelima: menetapkan tes awal (pre tes) ini diperlukan untuk 

mengetahui sejauh mana mahasiwa telah memenuhi prasyarat belajar yang 

dituntut untuk mengikuti program yang bersangkutan. Dengan demikian 

pembelajar dapat memilih materi yang diperlukan tanpa harus menyajikan 

yang tidak perlu.  

6) Langkah Keenam: menentukan strategi belajar mengajar yang sesuai. 

Kriteria umum untuk pemilihan strategi belajar mengajar yang sesuai 

dengan tujuan instructional khusus tersebut adalah: efisiensi, efektivitas, 

ekonomis, dan kepraktisan, melalui suatu analisa alternatif.   
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7) Langkah Ketujuh: mengkoordidasi sarana penunjang yang diperlukan, 

meliputi biaya, fasilitas, peralatan, waktu, dan tenaga pengajar.  

8) Langkah Kedelapan: mengadakan evaluasi. Evaluasi ini sangat diperlukan 

untuk mengontrol dan mengkaji keberhasilan program secara keseluruhan, 

yaitu: siswa, program instructional, instrumen evaluasi, dan metode.  

Dalam diagram, bentuk desain instructional Kemp tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.4. Pengembangan Kurikulum dan 

Pembelajaran Model Kemp76 

 

Kelebihan dalam model Kemp ini, adalah disetiap melakukan langkah atau 

prosedur terdapat revisi terlebih dahulu gunanya untuk menuju ketahap 

berikutnya. Tujuannya adalah apabila terdapat kekurangan atau kesalahan di tahap 

tersebut, dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap 

                                                 
76 Rusman, Model-Model Pembelajaran, 171 
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berikutnya. Selain itu juga ada beberapa kelebihan lain, diantaranya: (1) Kerangka 

dari beberapa tujuan program pembelajaran dibuat atas kompetensi dasar, dimana 

siswa mengausai pembelajaranmerupakan sebuah harapan untuk dapat menjadi 

dampak kemudian hari; (2) Tujuan mengimformasikan siswa apa yang akan 

dituntut atau diminta dari mereka; (3) Tujuan membantu perancang program 

pembelajaran untuk berpikir secara jelas dan mengatur serta mengurutkan sesuatu; 

(4) Tujuan mengidentifikasi tipe dan meningkatkan aktivitas yang diperperlukan 

untuk menyukseskan pembelajaran; (5) Tujuan menyediakan dasar 

pengevaluasiandengaan pembelajaran siswa; dan (6) Tujuan menyedian dengan 

sesuatu yang baik untuk berkomunikasi.  

Meskipun demikian, tak menutup kemungkinan terdapat pula kekurangan 

dalam model Kemp ini, diantaranya model ini agak condong ke pembelajaran 

klasikal atau pembelajaran kelas. Oleh karena itu, peran guru di sini mempunyai 

pengaruh besar, karena mereka dintuntut dalam rangka program gengajaran, 

intrumen evaluasi, dan strategi pengajaran. Karena mereka dituntut. Berikut juga 

beberapa kekurangan dari model ini, yaitu: (1) Hampir semua tujuan berhubungan 

dengan aspek kognitif tingkat rendah; (2) Prosedur digunakan untuk menetapkan 

penerapan tujuan yang baik untuk kognitif dan psikomotor namun efektif tidak 

demikian; (3) Guru sulit menentukan semua dampak kemajuan dari program 

pembelajaran; (4) Membuat pelajaran terlalu bersifat mekanik dan perorangan.77  

 

                                                 
77 Rusman, Model-Model Pembelajaran, 183-184 
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Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut maka yang dimaksud 

pengembangan kurikulum lokal adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanakan tindakan-tindakan supaya pembelajaran dapat dilaksanakan secara 

lebih efektif dan efisien serta menghasilkan kualitas yang lebih baik dan sesuai 

dengan kebutuhan siswa, lembaga, pemerintah, kebutuhan stakeholders, serta 

memperhatikan kemajuan teknologi. Pengelola dalam mengembangan kurikulum 

harus memiliki latar belakang yang jelas, menentukan sumber ide untuk 

mengonsep, menetapkan landasan serta prinsip-prinsip dalam mengembangkan 

kurikulum lokal.  

 

 

 


