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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perubahan di pesantren salaf dan 
model pendidikan multikultural di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif dengan setting empat pesantren salaf di Jawa, yaitu Pesantren Al-
Qodir Cangkringan, Dar al-Tauhid Cirebon, Roudlatut Thalibin Rembang, dan 
Tebuireng Jombang. Teknik pengumpulan datanya dengan pengamatan, wawancara, 
FGD, dan dokumentasi. Untuk pemeriksaan keabsahan data digunakan teknik cross 
check dan untuk analisis data digunakan teknik analisis induktif. Hasil penelitian 
menunjukkan: 1) Terjadi perubahan bentuk pendidikan di pesantren salaf yang tidak 
bisa lagi dikatakan bercorak salaf  (tradisional) sama sekali, tetapi sudah merupakan 
campuran antara tradisional dan modern, begitu juga dalam hal pemikiran para kiai dan 
santrinya; 2) Islam yang dimiliki kalangan pesantren salaf adalah Islam yang inklusif, 
ramah, tidak kaku, moderat, yakni Islam yang bernuansa perbedaan dan sarat dengan 
nilai-nilai multikultural. Mendakwahkan Islam yang seperti inilah yang menjadikan 
Islam bisa bersentuhan dengan multikultur. 
 

Abstract 

This study aimed to identify the form of a change in traditional Islamic boarding 
school (pesantren) and multicultural education model in it. This is a qualitative 
descriptive research with settings of four traditional pesantren in Java, the Pesantren 
al-Qadir Cangkringan, Dar al-Tawheed Cirebon, Roudlatut Thalibin Rembang, and 
Tebuireng Jombang. The technique of data collecting is by observation, interview, focus 
group discussion, and documentation. The validity of data checking is used a cross 
check technique, and the data analysis used an inductive analysis technique. The results 
showed: 1) There is change in the form of education in tradisional pesantren which can 
no longer be said a traditional one, but it is a mix between traditional and modern, as 
well as in the case of the thought of scholars and their students; 2) Islam brought in the 
Islamic boarding schools is inclusive, friendly, not stiff, moderate one, namely Islam 
with differences and multicultural values. Preaching Islam like this makes Islam can 
tauch with the multicultural values. 
 

Kata Kunci: Pesantren salaf, perubahan, dan pendidikan multikultural. 

 
Pendahuluan 

Untuk konteks Indonesia, pendidikan multikultural, pendidikan yang dapat 

mencetak peserta didik mempunyai kearifan lokal, mempunyai jiwa toleransi, atau 
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menghasilkan peserta didik yang berpandangan inklusif, penting untuk diwujudkan. 

Pendidikan multikultural inilah yang akan mengantarkan dan membangun manusia 

Indonesia mempunyai jiwa nasionalisme dan akhirnya dapat mempertahankan keutuhan 

bangsa dari ancaman disintegrasi. Apabila diwujudkan oleh pendidikan bercorak 

keagamaan, maka pendidikan multikultural diyakini dapat mengantarkan peserta didik 

berpaham moderat dan inklusif. Menciptakan masyarakat semacam ini merupakan hal 

penting bagi bangsa Indonesia yang diketahui penduduknya multi-etnis, multi-agama, 

dan plural. 

Sementara itu, Pondok Pesantren Salaf atau pesantren yang masih 

mempertahankan nilai-nilai tradisional, menyimpan potensi kesadaran multikultural. 

Wacana lokal dan rasionalitas lokal selama ini sudah diyakini menjadi custom atau 

tradisi pesantren. Demikian pula, konsep kemajuan bagi pesantren ini juga bertitik tolak 

dari tradisi, sehingga tidak mengalami keterputusan sejarah (Jamaluddin Mohammad, 

2007: 1). Pesantren yang dikenal dengan sebutan salaf atau tradisional inilah yang 

sebenarnya melanjutkan tradisi Walisongo yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dalam 

ajaran Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua maslaah pokok, yaitu bagaimana 

bentuk perubahan-perubahan di pesantren salaf dan bagaimana model pendidikan 

multikultural yang diterapkan dalam pembelajaran di pesantren salaf. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

ilmu pengetahuan, khususnya bagi bidang pendidikan multikultural. Secara praktis, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan 

dapat dijadikan pijakan bagi para pendidik atau lembaga pendidikan untuk menekankan 

nilai-nilai multikultural dalam pengajaran agama Islam agar produknya, peserta didik 

tidak terjebak pada pandangan yang ekstrim dan kaku dalam berpaham. 

 

Kajian Pustaka 

1. Tipologi Pesantren Salaf 

Pesantren (pondok pesantren) merupakan institusi sosial keagamaan yang menjadi 

wahana pendidikan bagi umat Islam yang ingin mendalami ilmu-ilmu keagamaan (Rafiq 

Zainul Mun’im, 2009). Secara umum, pesantren memiliki tipologi yang sama, yaitu 
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sebuah lembaga yang dipimpin dan diasuh oleh kiai dalam satu komplek yang 

bercirikan: adanya masjid atau surau sebagai pusat pengajaran dan asrama sebagai 

tempat tinggal santri, di samping rumah tempat tinggal kiai, dengan “kitab kuning” 

sebagai buku pegangan. Menurut Mustofa Bisri (2007: 11) di samping ciri lahiriah 

tersebut, masih ada ciri umum yang menandai karakteristik pesantren, yaitu 

kemandirian dan ketaatan santri kepada kiai yang sering disinisi sebagai pengkultusan.  

Pesantren salaf adalah  pesantren yang memiliki karakteristik khusus, yakni salaf 

(tradisional). Menurut Zamakhsyari Dhofier (1994: 50), ada beberapa ciri pesantren 

salaf atau tradisional, terutama dalam hal sistem pengajaran dan materi yang diajarkan. 

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik atau sering disebut dengan “kitab kuning”, karena 

kertasnya berwarna kuning, terutama karangan-karangan ulama yang menganut faham 

Syafi’iyah. Semua ini merupakan pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan 

pesantren tradisional. Abdurrahman Wahid (2010: 71) mencatat bahwa ciri utama dari 

pengajian pesantren tradisional ini adalah cara pemberian pengajarannya yang 

ditekankan pada penangkapan harfiah (litterlijk ) atas suatu kitab (teks) tertentu. 

Pendekatan yang digunakan adalah menyelesaikan pembacaan kitab (teks) tersebut, 

untuk kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab (teks) lain  

Sistem individual dalam sistem pendidikan Islam tradisional disebut sistem 

sorogan yang diberikan dalam pengajian kepada murid-murid yang telah menguasai 

pembacaan Al-Quran. Metode utama sistem pengajaran di lingkungan pesantren 

tradisional adalah sistem bandongan atau seringkali juga disebut sistem weton. Dalam 

sistem ini sekelompok murid (antara 5 sampai 500 orang) mendengarkan seorang guru 

membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan seringkali mengulas buku-buku Islam 

dalam bahasa Arab. Setiap murid memerhatikan bukunya atau kitabnya sendiri dan 

membuat catatan-catatan (baik arti maupun keterangan) tentang kata-kata atau buah 

pikiran yang sulit. Kelompok kelas dari sistem bandongan ini disebut halaqah yang arti 

bahasanya lingkaran murid, atau sekelompok siswa yang belajar di bawah bimbingan 

seorang guru (Zamakhsyari Dhofier, 1994: 28). 

Ciri lain yang didapati di pesantren salaf adalah mulai dari budaya penghormatan 

dan rasa ta’zhim pada guru dan kiai, kegigihan belajar yang disertai sejumlah ritual 

tirakat: puasa, wirid, dan lainnya, hingga kepercayaan pada barakah (Rodli, 2007). Hal 

inilah yang memunculkan anggapan bahwa kepatuhan santri kepada kiai terlalu 
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berlebih-lebihan, berbau feodal, pengkultusan, dan lain sebagainya. Namun, anggapan 

ini, menurut Mustofa Bisri (2007: 13), terlalu sederhana, gebyah uyah, generalisasi yang 

kurang tepat, dan secara tidak langsung mendiskriditkan kiai-kiai yang mukhlis (ikhlas) 

yang menganggap tabu beramal lighairillah , beramal tidak karena Allah tetapi agar 

dihormati orang. Pesantren salaf, menurut Mustofa Bisri (2007: 13), umumnya benar-

benar milik kiainya. Santri hanya datang dengan bekal untuk hidup sendiri di pesantren. 

Bahkan ada atau banyak yang untuk hidupnya pun nunut kianya. Boleh dikatakan, kiai 

pesantren salaf seperti itu, ibaratnya mewakafkan diri dan miliknya untuk para santri. 

Beliau memikirkan, mendidik, mengajar, dan mendoakan santri tanpa pamrih. Bukan 

saja saat para santri itu mondok di pesantrennya, tetapi juga ketika mereka sudah terjun 

di masyarakat. 

 
2. Pendidikan Multukultural  

Akar kata multikulturaslisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, 

multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme 

(aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat 

manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang 

unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung 

jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap 

kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang 

kehidupan (Choirul Mahfud, 2009: 75).  

Pendidikan multukultural berkaitan dengan isu-isu politik, sosial, kultural, 

edukasional, dan agama (Tilaar, 2009: 106). Ada empat nilai atau core values dari 

pendidikan multikultural, yaitu apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya 

dalam masyarakat, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia, 

pengembangan tangung jawab masyarakat dunia, dan pengembangan tanggung jawab 

manusia terhadap planet bumi (Tilaar, 2009: 210). Pendidikan multikultural diartikan 

sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami 

oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam 

secara kultural, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, 

etnisitas, agama, status sosial, dan ekonomi. Secara luas pendidikan multikultural itu 
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mencakup seluruh siswa tanpa membeda-bedakan kelompok-kelompoknya seperti 

gender, etnik, ras, budaya, strata sosial, dan agama (Choirul Mahfud, 2009: 176-177).  

Pendidikan multikultural, menurut Tilaar, sebaiknya tidak diberikan dalam satu 

mata pelajaran yang terpisah, tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran-mata pelajaran 

yang relevan. Misalnya, dengan mata pelajaran ilmu-ilmu sosial dan mata pelajaran 

bahasa, demikian pula, mata pelajaran kewarganegaraan ataupun pendidikan moral yang 

merupakan wadah untuk menampung program-program pendidikan multikultural. 

Pendidikan multikultural lebih tepat disebut sebagai suatu proses mata pelajaran. Atau 

dengan kata lain, dalam lingkungan sekolah pendidikan multikultural merupakan 

pengembangan budaya pluralisme dalam kehidupan sekolah sebagai lembaga 

masyarakat (Tilaar, 2009: 218). 

Pendidikan multikultural, dalam perspektif Islam, tidak dapat dilepaskan dengan 

konsep pluralis, sehingga muncul istilah Pendidikan Islam Pluralis-Multikultural. 

Konstruksi pendidikan semacam ini berorientasi pada proses penyadaran yang 

berwawasan pluralis secara agama, sekaligus berwawasan multikultural. Dalam 

kerangka yang lebih jauh, konstruksi pendidikan Islam pluralis-multikultural dapat 

diposisikan sebagai bagian dari upaya secara komprehensif dan sistematis untuk 

mencegah dan menanggulangi konflik etnis agama, radikalisme agama, separatisme, 

dan integrasi bangsa. Nilai dasar dari konsep pendidikan ini adalah toleransi (Ngainun 

Naim dan Achmad Sauqi, 2008: 52). 

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaaan kultur 

atau sebuah keyakinan yang mengakui pluralisme kultur sebagai corak kehidupan 

masyarakat. Multikulturalisme akan menjadi jembatan yang mengakomodasi perbedaan 

etnik dan budaya dalam masyarakat yang plural (Anjrah Lelono Broto, 2010). Plural 

atau keragaman dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang sunnatullah. Dari awal 

diakui bahwa fenomena keragaman agama dan budaya di kalangan umat manusia dari 

zaman dahulu kala sampai hari ini adalah fakta yang tidak mungkin diingkari. 

Keragaman agama dan budaya dapat juga diungkapkan dalam formula pluralisme 

agama dan budaya. Sementara itu, al-Quran adalah kitab suci yang sejak dini 

membeberkan keragaman ini berdasarkan kasat mata, karena hal itu merupakan bagian 

yang sudah menyatu dengan hakikat ciptaan Allah (Ahmad Syafi’i Ma’arif, 2009: 166). 

Dalam Islam, rujukan beragama memang satu, yaitu al-Quran dan Hadis, namun 
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fenomena menunjukkan bahwa wajah Islam adalah banyak. Ada berbagai golongan 

Islam yang memang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dalam praktik dan amaliah 

keagamaan.  

Islam inklusif adalah paham keberagamaan yang didasarkan pada pandangan 

bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini sebagai yang mengandung kebenaran 

dan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi penganutnya. Di samping itu, ia 

tidak semata-mata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, 

melainkan keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan. Sebaliknya, eksklusif 

merupakan sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip 

diri sendirilah yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran, pikiran, dan 

prinsip yang dianut orang lain adalah salah, sesat, dan harus dijauhi (Ade Wijdan SZ. 

Dkk., 2007: 137-138). 

Di Indonesia, pasca reformasi ini tampak gerakan keagamaan yang cendrung 

radikal seperti momentum yang sangat kuat untuk berkembang. Sebaliknya, jika melihat 

praktik keagamaan golongan yang sering disebut dengan tradisional Islam, yang berakar 

di pesantren salaf, terkadang dekat dengan sikap inklusif, walaupun tidak semuanya. 

Bahkan wacana inklusif ini tengah berkembang di kalangan ini, khususnya dalam 

pemikiran kaum mudanya yang mempunyai latar belakang pendidikan pesantren dan 

akademik. Inklusif, dikarenakan secara umum golongan yang sering disebut Islam 

tradisional ini dalam praktik keagamaan menjadikan Wali Songo sebagai model. Wali 

Songo yang berkiblat kepada Nabi Muhammad saw., dijadikan kiblat oleh para santri 

(Abdurrahman Mas’ud, 2007: xix).  

Masyarakat Islam tradisional identik dengan masyarakat NU (Nahdlatul Ulama) 

yang tentu saja tidak dapat dilepaskan dari pesantren ”salaf” sebagai rujukan praktik 

beragama. Sikap golongan Islam tradisional yang diwakili NU, pada dasarnya tidak 

terlepas dari akidah Ahlusunnah waljama'ah (Aswaja) yang dapat disebut paham 

moderat (Mujamil Qomar, 2002: 62). Pemikiran Aswaja sangat toleransi terhadap 

pluralisme pemikiran. Berbagai pikiran yang tumbuh dalam masyarakat muslim 

mendapatkan pengakuan yang apresiatif. Dalam hal ini Aswaja sangat responsif 

terhadap hasil pemikiran berbagai madzhab, bukan saja yang masih eksis di tengah-

tengah masyarakat (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), melainkan juga 

terhadap madzhab-madzhab yang pernah lahir, seperti imam Daud al-Zhahiri, Imam 
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Abdurrahman al-Auza’i, Imam Sufyan al-Tsauri, dan lain-lain (Husein Muhammad, 

1999: 40).  

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karenai bermaksud 

menggambarkan, mengungkap, dan menjelaskan model pesantren salaf.  Dikatakan 

deskriptif, karena penelitian bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau 

kejadian (Moh. Nazir, 2005: 55). Subjek penelitiannya ini adalah pengasuh, ustadz, para 

santri pesantren salaf di empat Pondok Pesantren di Jawa, dan beberapa tokoh 

intelektual yang berlatar belakang pendidikan pesantren yang masih mempertahankan 

bentuk ke-salaf-an. Mengingat begitu banyaknya lembaga pendidikan pesantren yang 

tersebar di pulau Jawa, maka dalam penelitian ini hanya diambil satu lembaga 

pendidikan pesantren di setiap propinsi yang dipandang dapat mewakili. Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta  diambil Pesantren Al-Qadir Tanjung Wukirsari Cangkringan 

Sleman Yogyakarta, di Jawa Timur adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, di 

Jawa Barat diambil Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Cirebon, dan di Jawa Tengah 

adalah Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Focus 

Group Discussion (FGD), observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan 

data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka data-data yang telah 

terkumpul terlebih dahulu diperiksa keabsahannya dengan teknik cross check. Adapun 

teknik analisis datanya adalah teknik analisis induktif, yaitu analisis yang bertolak dari 

data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Kesimpulan umum itu bisa berupa 

kategorisasi maupun proposisi (Burhan Bungin, 2001: 209). 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Dinamika Pendidikan di Pesantren Salaf 

Pondok Pesantren Al-Qodir di Tanjung Wukirsari, Cangkringan, Sleman, 

Yogyakarta didirikan pada tahun 1990 oleh K.H. Masrur Akhmad MZ. Selain 

memposisikan diri sebagai pondok pesantren salafiyah, Pondok Pesantren Al-Qodir 

memiliki visi dan tanggung jawab ikut membangun karakter dan moral masyarakat agar 

menjadi lebih Islami. Sistem pendidikan di pesantren ini masih mempertahankan bentuk 
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salaf. Pesantren ini belum membuka jenis pendidikan formal, baik yang mengikuti 

kurikulum dari Depag (sekarang: Kemenag) maupun dari Depdiknas (sekarang: 

Kemendiknas). Bahkan pesantren ini tidak akan pernah membuka sekolah formal 

dengan alasan di sekitar lingkungan pesantren sudah banyak berdiri sekolah formal, 

baik SD, MTs, SMP, Aliyah, SMA, bahkan Perguruan Tinggi. Walaupun tidak 

membuka sekolah formal, santri Pondok Pesantren Al-Qodir kebanyakan adalah mereka 

yang sedang menempuh pendidikan formal. Artinya, santri di pesantren ini di samping 

mesantren (ngaji ilmu-ilmu agama yang disediakan di pesantren Al-Qodir) juga 

mengikuti sekolah formal di luar pesantren. Pendidikan formal para santri ini beragam, 

ada yang di tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi (seperti di UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, dan UGM Yogyakarta). 

Sebagaimana ciri salaf pada umumnya, kitab kuning dari berbagai jenis pokok bahasan 

dan tingkatan adalah materi yang diajarkan di pesantren ini. Di samping pengajaran 

kitab kuning, Pesantren Al-Qodir juga menyelenggarakan pengajian al-Quran 

(menghafal al-Quran). Semua kitab tersebut diajarkan dengan menggunakan sistem 

sorogan dan bandongan. Sistem bandongan sementara ini masih diampu langsung oleh 

pengasuhnya, K. Masrur Ahmad MZ., pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Praktik 

sistem bandongan adalah dalam suatu halaqah atau ruang perkumpulan.  

Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Cirebon didirikan oleh K.H. Sanawi bin 

Abdullah bin Muhammad Salabi yang selanjutnya diteruskan oleh putranya, K.H.A. 

Syathori yang dibantu oleh bebrapa kiai seperti K.H. Husen Muhammad dan K.H. 

Marzuki Wahid. Pesantren ini  di samping menyelenggarakan pendidikan agama dengan 

sistem salafi, juga membuka sekolah-sekolah formal. Dalam praktinya pendidikan 

sistem salafi pun di bagi dua, yaitu model sorogan dan bandongan serta model klasikal 

(berkelas-kelas) atau madrasah dengan jenjang-jenjang tertentu dan juga kurikulum 

yang telah ditentukan. Walaupun pengajaran sistem madrasah sudah berkelas-kelas akan 

tetapi tetap disebut salafi, dikarenakan yang diajarkan adalah materi yang terdapat di 

dalam kitab kuning. Hanya saja, sistem madrasah ini memang sudah mengadopsi bentuk 

modern, yaitu berkelas-kelas dengan kurikulum yang terarah. Mungkin saja untuk yang 

satu ini lebih tepat disebut dengan sistem campuran (salaf dan modern). Beberapa 

sistem pendidikan Pondok Pesantren Dar al-Tauhid secara rinci dapatlah dijelaskan, 

pertama sistem salafi murni, yaitu pembelajaran yang hanya dilakukan dengan cara 
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sorogan dan bandongan. Kedua, sistem salafi klasikal atau sistem campuran salaf dan 

modern, yaitu khusus pengajaran agama dan khususnya lagi pengkajian kitab kuning 

yang diselenggarakan dengan jenjang atau tingkat kelas tertentu. Sistem kedua ini 

meliputi Madrasah Diniyyah tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan Ma’had ‘Aly. 

Ketiga, sistem pendidikan formal, meliputi Madrasah Aliyah Nusantara (kurikulum 

Depag), SMP-Plus (kurikulum Depdiknas), Taman Kanak-kanak Islam Wathaniyah, 

TKA/TPA Dar al-Tauhid, Sekolah Luar Biasa sub-A (Tuna Netra) dan sub-B (Tuna 

Rungu). 

Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin didirikan oleh K.H. Bisri Mustofa pada 

tahun 1945. Sekarang pesantren ini diasuh oleh putera beliau, K.H.A. Mustofa Bisri. 

Ciri-ciri ke-salaf-an Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin Rembang masih melekat 

hingga sekarang. Hanya saja dalam sistem pembelajarannya sedikit mengadopsi sistem 

modern, di samping sistem  sorogan dan bandongan yang tetap berjalan. Modern di sini 

bukannya Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin membuka pendidikan formal, akan 

tetapi pembelajaran kitab-kitab kuning diselenggarakan dengan model berjenjang, 

kelas-kelas tertentu, dan dengan kurikulum yang telah ditentukan pula. Model 

pembelajaran kelas-kelas dan berjenjang ini disebut dengan Madrasah Diniah (Sekolah 

Keagamaan). Adapun, kelas-kelas yang tersedia adalah tingkat I’dad (persiapan) yang 

dibagi menjadi kelas 1 dan 2, dan tingkat Tsanawiyah yang dibagi menjadi kelas 1, 2, 

dan 3. Sorogan dan bandongan dalam pembelajaran adalah model awal dari sistem 

pendidikan di pesantren ini sebelum dikembangkan dalam bentuk madrasah. Namun, 

dalam perjalanannya ketiga sistem ini (sorogan, bandongan, dan madrasah) berjalan 

berbarengan dan saling melengkapi demi kesempurnaan santri menguasai kitab kuning.  

Sampai penelitian ini dilakukan, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang telah 

berumur 111 tahun. Pesantren yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari pada tahun 

1899 ini sekarang dipimpin oleh cucu beliau, yaitu K.H. Shalahuddin Wahid (2006 – 

sekarang). Dinamika pun menyertainya seiring dengan perjalanan pesantren ini, dari 

pergantian kepemimpinan (pengasuh), kebijakan, pembangunan sarana prasarana, 

jumlah santri, dan sampai sistem pendidikan. Tipologi perubahan yang ada di Pondok 

Pesantren Tebuireng terutama dapat dilihat dari segi sistem pendidikan dan 

pengajarannya. Pondok Pesantren Tebuireng yang pada awal berdirinya  bertipe salaf, 

dalam dinamikanya hingga sekarang ini, tidak lagi dapat disebut dengan Pondok 
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Pesantren Salaf sama sekali. Pesantren ini di samping masih mempertahankan sistem 

pendidikan salaf, dengan mengikuti perkembangan zaman, menerapkan juga sistem 

pendidikan modern. Oleh karena itu, untuk sekarang ini lebih tepat apabila menyebut 

Pondok Pesantren Tebuireng dengan sebutan Pondok Pesantren Campuran atau Pondok 

Pesantren Terpadu (antara khalaf dan salaf). Sistem campuran ini dapat dilihat, 

misalnya untuk yang salaf, model pengajaran dengan sistem sorogan dan bandongan 

masih diterapkan, demikian pula dengan masih adanya pengajaran terhadap kitab-kitab 

kuning (kitab salaf). Sementara itu, sistem khalaf atau modern dapat dilihat bahwa 

Pondok Pesantren Tebuireng telah menerapkan sistem klasikal (berkelas-kelas atau 

berjenjang) dan bentuk pendidikan madrasah (sekolah modern). Sistem modern dapat 

dilihat pula dari segi kurikulumnya yang disediakan (mengadopsi kurikulum dari Depag 

dan Depdiknas) atau metode pengajarannya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dapat 

dilihat bebera model sistem pendidikan dan pengajaran yang ada di Pondok Pesantren 

Tebuireng, yakni Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi’iyyah, Madrasah Aliyah 

Salafiyah Syafi’iyyah, SMP A. Wahid Hasyim, SMA A. Wahid Hasyim, Madrasah 

Mu’allimin, dan Ma’had ‘Aly Hasyim  Asy’ari. 

 

2. Nilai-Nilai Multikultural di Pesantren Salaf 

Islam yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Qodir ini adalah Islam ramah, 

kontekstual, dan menghargai nilai-nilai multikultural sesuai dengan ajaran Islam itu 

sendiri. K.H. Masrur Akhmad MZ., selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodir, 

sangat paham bagaimana seharusnya Islam ini dibawa dan dibumikan di tempat beliau 

mengajarkan dan mendakwahkan Islam.  K.H. Masrur menuturkan, bahwa masyarakat 

sekitar pesantren yang diasuhnya adalah orang-orang yang masih senang terhadap 

budaya Jawa, seperti, wayang, jathilan, campursari, ketoprak, dan kesenian-kesenian 

lainnya. Dalam banyak hal model dakwah yang dilakukan di pesantren ini mirip dengan 

model dakwah para Walisongo, misalnya menggunakan kesenian sebagai media dakwah 

seperti pentas Ketoprak, Festival Band, Musabaqah Tahlilan, Pentas Campursari, Pentas 

Wayang Kulit, dan Festival Jathilan. Kegiatan yang melibatkan berbagai elemen 

masyarakat sekitar pondok tersebut bertujuan sebagai ajang komunikasi antar 

masyarakat dan ajang komunikasi masyarakat dengan pesantren serta untuk 

mendekatkan masyarakat dengan ajaran-ajaran Islam.  
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K.H. Marzuki Wahid dan K.H. Husein Muhammad banyak memberikan ide-ide 

dan wawasan dalam mengembangkan nilai-nilai multikultural di Pondok Pesantren Dar 

al-Tauhid. Hal itu telah menjadikan pendidikan dan pembelajaran yang baik bagi para 

santri, khususnya dalam hal pemahaman nilai-nilai multikultural. Santri Dar al-Tauhid 

baik secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya telah belajar berbeda, 

bagaimana menyikapi perbedaan, bersikap demokratis, dan toleran. Adanya Forum 

Musyawarah Kubra dan Bahtsul Masail, misalnya, adalah bentuk pembelajaran yang 

akan mengasah santri peka terhadap perbedaan dan belajar bagaimana menyikapinya. 

Keberadaan santri yang datang dari berbagai daerah, misalnya dari Medan, Jambi, 

Palembang, Lampung, NTT, Indramayu, Brebes, dan lainnya adalah corak tersendiri 

dalam perbedaan. Mereka akan saling belajar memahami budaya yang berbeda dan 

bagaimana cara hidup bersama dalam perbedaan. Fenomena munculnya para pemikir 

Islam yang sering disebut ”liberal” dari dalam Pondok Pesantren Dar al-Tauhid adalah 

menarik untuk diungkapkan. Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan K.H. Marzuki 

Wahid yang pada kenyataannya bisa dikatakan keluar dari mainstream kultur pesantren 

disikapi oleh pesantren, baik oleh para santri maupun pengasuh pokok, K.H. Ibnu 

Ubaidillah, sebagai sesuatu yang biasa dan hal itu adalah dianggap sebagai wacana. 

Keseimbangan memang tampak di pesantren ini, karena satu sisi pengasuh masih 

menghidupkan pemikiran para ulama salaf dan tradisinya yang cenderung moderat, dan 

pengasuh yang lain seperti K.H. Husein Muhammad dan K.H. Marzuki Wahid bisa 

dikatakan telah banyak mengadopsi para pemikir modern yang terkesan liberal. Di sini 

tampak adanya interaksi pemikiran yang akan menjadikan kultur dan pembelajaran yang 

baik terhadap pemahaman multikultural bagi kesemuanya, baik santri maupun 

pengasuhnya. Husein sepakat dengan pendapat yang memahami bahwa ada wilayah-

wilayah personal, dan ada wilayah publik dalam kehidupan kita. Untuk urusan ibadah 

dan keimanan, sifatnya sangat personal yang pertanggungjawabannya langsung pada 

Allah atau secara vertikal. Pada sisi lain pandangan dan pemikiran K.H. Marzuki 

Wahid, sebagai salah satu Dewan Pengasuh Pesantren Dar al-Tauhid Cirebon, tidak 

jauh berbeda dengan pandangan dan pemikiran K.H. Husein Muhammad.  

Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin yang sekarang dipimpin K.H. Mustofa Bisri 

ingin mengajak khususnya para santrinya dan umumnya masyarakat untuk memahami 

Islam secara kaffah, Islam yang inklusif, dan Islam yang dapat menerima nilai-nilai 
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multikultural. Hal ini tercermin dalam karakter K.H. Mustofa Bisri sendiri sebagai 

pengasuh Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin yang mempunyai pandangan Islam 

yang luas, dan ini terbukti dari beberapa pemikirannya tentang Islam yang pernah 

disampaikan dalam berbagai kesempatan. Pandangan-pandangan inklusif K.H. Mustofa 

Bisri tersirat dari beberapa pernyataannya. Menurutnya, apabila dengan kasih sayang 

saja Rasulullah saw. tidak mampu ”memaksakan” keyakinan kebenaran, bahkan kepada 

orang yang paling dekat, apalagi pemaksaan dengan kebencian (Mustofa Bisri, 2008: 

16). Selanjutnya dikatakan, bagi orang Islam, terutama yang ingin mengajak ke jalan 

Allah dan memuliakan agama-Nya, tidak ada yang lebih baik dari pada mengikuti jejak 

dan contoh Nabi Muhammad saw. Mengikuti jejak serta mencontoh beliau tidaklah 

terlalu sulit bagi mereka yang benar-benar manusia, yang mengerti manusia, dan 

memanusiakan manusia (Mustofa Bisri, 2007: 18). Di sisi lain K.H. Mustofa Bisri 

mengungkapkan, bahwa formalisasi Islam, yang banyak dipraktikkan oleh golongan 

yang sering disebut radikal dan ekslusif, akan mengubahnya dari agama menjadi 

ideologi yang batas-batasannya akan ditentukan berdasarkan kepentingan politik 

(Mustofa Bisri, 2010: 220). Pemikiran yang senada juga dimiliki oleh salah satu 

pengasuh pesantren ini, yakni K.H. Yahya C. Staquf.  

Dari berbagai informasi dan tulisan-tulisan K.H. Shalahuddin Wahid sendiri 

sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng sekarang, dapat diketahui bahwa beliau 

adalah salah seorang yang telah memahami arti penting nilai-nilai multikultural. 

Tidaklah aneh apabila ajaran Islam yang disuguhkan oleh beliau adalah Islam yang 

ramah atau dapat dikatakan “Islam moderat”. Ini semua tercermin di dalam institusi 

pondok pesantren yang dipimpin K.H. Shalahuddin Wahid, dan demikian pula 

tercermin dalam pandangan-pandangan atau pemikirannya. Dalam berbagai 

kesempatan, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng periode ini, K.H. Shalahuddin 

Wahid, sering menyampaikan pentingnya nilai-nilai multikultural untuk dipraktikkan, 

khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurut beliau, 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya Pancasila selalu dijadikan 

paradigma. Di Indonesia,  kebangsaan dan keislaman adalah dua  sisi dari satu mata 

uang yang sama, tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya. Dengan pendidikan 

multikultural, akan memberi pemahaman kepada setiap anak didik akan kekayaan 

bangsa Indonesia berupa keberagaman itu. Dengan pendidikan multikultural itu juga 
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akan dapat mewujudkan generasi penerus Indonesia yang saling memahami dan bekerja 

sama, meski dengan latar belakang etnik, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda-

beda. Secara langsung nilai-nilai multikultural dapat diperoleh santri dari pendidikan 

yang diperolehnya baik di sekolah formal maupun di Madrasah Diniyah dengan 

kurikulum yang diterapkannya. Sementara itu, secara tidak langsung nilai-nilai 

multikultural dapat diperoleh santri dari kondisi dan kultur yang ada di Pondok 

Pesantren Tebuireng, seperti dari model kepemimpinan pengasuhnya, bentuk dan jenis 

kesenian yang dikembangkan, interaksi santri dengan sesamanya, pemikiran sosial-

keagaman yang berkembang, model kajian ilmu agama dengan cara diskusi, adanya 

forum diskusi dan dialog dengan berbagai golongan, dan secara tidak langsung 

pendidikan multikultural diperoleh santri pasca meninggalnya Abdurrahman Wahid 

yang dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng. Demikian pula, secara 

langsung santri mendapat pendidikan multikultural setelah mereka mengikuti pengajian 

kitab-kitab salaf (kuning) yang diajarkan di Pesantren Tebuireng.  

 

3. Model Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf  

Dari praktik-praktik pendidikan multikultural di empat pesantren tersebut dapat 

diidentifikasi model pengembangan pendidikan multikultural di pesantren yang bisa 

dijadikan sebagai pijakan dalam pengembangan pendidikan multikultur di pesantren-

pesantren lain. Model pengembangan pendidikan multikultural tersebut adalah sebagai 

berikut: 1) Pengembangan pendidikan multikultural di pesantren sangat dipengaruhi 

oleh ide dan wawasan kiai pengasuhnya; 2) Pendidikan multikultural di pesantren tidak 

diajarkan secara khusus melalui mata pelajaran tertentu, tetapi melalui berbagai situasi 

dan kondisi yang memungkinkan untuk diberikannya nilai-nilai multikultural kepada 

para santri. Islam harus diajarkan secara damai tanpa kekerasan; 3) Pendekatan yang 

digunakan dalam mengajarkan Islam kepada para santri adalah pendekatan inklusif. 

Islam diajarkan dengan semangat rahmatan lil’alamin, bukan Islam yang eksklusif dan 

radikal; 4) Islam yang diajarkan di pesantren adalah Islam yang kaffah yang tidak anti 

budaya dan tradisi lokal di sekitar pesantren; 5) Model dakwah yang diberlakukan di 

pesantren salaf mengikuti model dakwah Rasulullah dan para Walisongo yang lembut 

dan mengapresiasi budaya lokal. Kiai pengasuh pesantren tidak hanya menjadi 

pemimpin di pesantrennya, tetapi juga menjadi pemimpin masyarakat di sekitar 
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pesantren; 6) Pendidikan multikultur menjunjung tinggi keadilan, termasuk dalam 

masalah gender; dan 7) Pendidikan multikultural mengajarkan perbedaan dan 

keberagaman serta toleransi. Pesantren mengajarkan kepada para santri berbagai 

pendapat (mazhab) yang berbeda-beda dan mereka harus menghormati perbedaan dan 

keberagaman tersebut, termasuk dalam perbedaan agama atau keyakinan. 

 

Kesimpulan  
 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas 

dapat disimpulkan bahwa dalam bidang pendidikan sebenarnya sulit untuk dikatakan 

masih terdapat pesantren salaf  (tradisional) sama sekali, yang ada adalah model 

campuran antara corak tradisional dan modern. Pembawaan Islam yang semacam inilah 

yang cocok untuk kultur Indonesia, mengingat negara ini masyarakatnya terdiri dari 

berbagai agama, suku, dan sangat lengkap dengan perbedaan. Kondisi ini nyata sekali 

dipraktikkan dan disuarakan di keempat pesantren salaf yang diteliti.  

Model yang diterapkan oleh keempat pesantren dalam pendidikan multikultural di 

kalangan para santri bervariasi. Pendidikan multikultural di semua pesantren tersebut 

sangat terkait dengan kiai pengasuh pesantren sebagai aktornya. Ide-ide dan wawasan 

kiai mengenai Islam yang inklusif, moderat, toleran, dan harmoni membawa pesantren 

dan para santrinya memperoleh Islam yang ramah dan rahmatan lil’alamin, bukan Islam 

yang radikal dan kaku terhadap penganut agama lain dan juga terhadap budaya-budaya 

yang berkembang di sekitar pesantren. Pendidikan multikultural tidak secara khusus 

diberikan dalam bentuk mata pelajaran atau kajian khusus di empat pesantren tersebut, 

tetapi melalui berbagai kesempatan dan aktivitas di pesantren.  
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