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TRADISIONALISASI DAN MODERNISASI PENDIDIKAN
PONDOK PESANTREN
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo Kediri)
Mohammad Syaifuddin
I
Pondok pesantren Lirboyo merupakan pondok pesantren yang saat
sekarang tetap hidup dan diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan
berbagai daerah di Jawa Timur bahkan di seluruh Indonesia. Pondok pesantren
yang didirikan oleh KH. Abdul Karim pada tahun 1956 ini masih
mempertahankan tradisi lama di antaranya sistem sorogan dan wetonan. Di samping
masih mempertahankan tradisi lama secara “tradisional” pondok pesantren ini
juga menyerap berbagai pola pendidikan baru yang sekarang berkembang, hal
ini dilakukan agar Islam maupun lulusan pesantren masih tetap diterima
masyarakat dengan tidak mengurangi sedikitpun nilai-nilai Islam. hal ini
dilakukan karena kalangan pesantren memandang bahwasannya seiring dengan
perkembangan zaman diperlukan keilmuan ganda baik ilmu formal maupun
informal (keagamaan), serta ketrampilan tertentu. Ada dua pokok permasalahan
yang menjadi isu sentral dalam pembahasan tesis ini; 1. Bagaimana bentuk
tradisionalisasi dan modernisasi pendidikan pondok pesantren Hidayatul
Mubtadi’in Kediri? 2. Kenapa tradisionalisasi pendidikan tetap dipertahankan
di samping ada upaya memodernisasi pendidikan di pondok pesantren Lirboyo
Kediri tersebut? Penelitian tentang tradisionalisasi dan modernisasi pendidikan
pesantren Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo menggunakan metode kualitatif. Karena
riset ini bersifat deskriptif. Walaupun dalam beberapa hal Peneliti juga
menggunakan data kuantitatif. Sumber data penelitian ini ada dua. Pertama,
sumber non-manusia termasuk buku-buku primer ataupun sekunder, majalah,
diktat dan sumber data lain yang dikategorikan non-manusia. Kedua, sumber
data dari manusia, yaitu kyai, kepala sekolah, praktisi pendidikan serta santri/
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siswa/siswi pondok pesantren Lirboyo Kediri. Sedangkan Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Observasi partisipan,
wawancara atau interview dan dokumentasi. Sedang yang terahir adalah
analisis.Bentuk modernisasi yang diserap oleh P.P. Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo
melalui beberapa hal yaitu metode pengajaran, sarana prasarana dan kurikulum
pesantren. Sementara itu sistem tradisional yang masih dilestarikan yaitu sistem
bandongan dan sorogan yang menggunakan kitab kuning serta tradisi penghormatan
terhadap Kyai maupun ustadhnya yang nampak berlebihan. Sistem tradisional
dipertahankan karena dirasa masih efektif dan berguna untuk menunjang
keilmuan santri maupun masyarakat sekitar dengan cara yang sangat mudah.
Sedangkan memodernisasi pesantren sebagai upaya agar Islam tetap relevan
dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, serta mudah diterima dan
dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari.
II
Pondok pesantren Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo hingga kini masih survive
dan eksis mengikuti ditengah perkembangan zaman yang semakin modern. Hal
ini menunjukkan bahwa pesantren ini diterima oleh masyarakat, pesantren
Hidayatul Mubtadi’in tergolong pesantren besar dan dalam perkembangannya
semakin maju pesat baik secara kualitas maupun kuantitas, hal ini disebabkan
oleh sikap progresif pesantren dalam merespon kondisi dan tuntutan kehidupan
masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan.
Kebesaran pesantren Hidayatul Mubtadi’in ini tidak serta merta
meninggalkan tradisi lama kemudian membabibuta menyerap metode maupun
hal-hal yang bersifat baru, akan tetapi pesantren ini masih memelihara tradisi
lama “Tradisionalisme” maupun menyerap hal-hal yang baru yang relefan dengan
kultur pesantren yang sering kita sebut dengan “pembaharuan”.
Bentuk-bentuk pendidikan tradisionalisme yang masih dipelihara oleh
pesantren Hidayatul Mubtadi’in yaitu penerapan metode bandongan, sorogan, dan
pengajian wetonan, hafalan dan h}alaqah.
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Sistem wetonan yaitu santri mendengarkan seorang guru atau Kyai
membacakan serta menerangkan isi dari kitab yang dikaji. Metode bandongan
yaitu metode untuk mempelajari kitab-kitab unik yang sifatnya doktrin
fundamentalisme santri. Sedangkan metode h }a laqah yaitu diskusi dengan
menggunakan kitab tertentu sesuai dengan tingkatan-tingkatan para santri, dan
kadang juga diadakan h}alaqah antar pesantren.
Adapun modernisasi yang dilakukan oleh P.P. Hidayatul Mubtadi’in, ada
beberapa faktor yang diantaranya adalah: Pertama, menyangkut bangunan atau
kondisi fisik, secara fisik pondok pesantren Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo banyak
mengalami perubahan dengan dibangunnya gedung yang dilengkapi dengan
fasilitasnya, dalam ruang tertentu sudah ada AC seperti ruang computer
laboratorium bahkan arsitektur bangunan pesantren Lirboyo ini sudah mirip
dengan bangunan modern di kampus-kampus yang kita lihat sekarang. Kedua,
perubahan menyangkut pola pengelolaan dan kepengurusan teknis pesantren,
dari bentuk kepemimpinan personal Kyai menjadi bentuk pengelolaan secara
kolektif yang berwujud dalam bentuk yayasan kini hampir semua pesantren
memiliki badan hukum yang berupa yayasan, namun perubahan pola
kepengasuhan itu sejatinya terbatas pada kepengasuhan teknis pesantren
pembentukan yayasan sebagai institusi menaungi pesantren pada umumnya lebih
dicerminkan untuk mengefektifkan pengelolaan atau operasional pesantren.
Untuk urusan-urusan teknis dan operasional telah dimulai adanya
pembagian tugas dan wewenang di antara pengurus yayasan sedangkan
pengambilan keputusan strategis atau gagasan pengembangan pesantren tetap
saja bermuara pada figur tunggal seorang Kyai pengasuh, kehadiran yayasan
pada lembaga pesantren lebih berperan membantu tugas yang harus diemban
Kyai, bukan sebaliknya Kyai yang harus menjalankan program yang telah
ditetapkan yayasan. Metode semacam ini diterapkan sejak kepemimpinan K.H.
Mahrus Aly sebagai upaya untuk menanggulangi agar tidak terjadi perpecahan
dikalangan keluarga pesantren. Ketiga, adanya peningkatan jumlah program
pendidikan di pesantren, jika semula umumnya pesantren hanya
menyelenggarakan program pendidikan diniyah saja, akan tetapi saat sekarang
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sudah berkembang mendirikan sekolah madrasah (setingkat SD) tsanawiyah
(SMP), dan aliyah (SMA), bahkan telah mendirikan STAI Tri Bakti.
Pengadopsian terhadap metode pendidikan modern ini dilakukan P.P.
Hidayatul Mubtadi’in sejak tahun 80-an, sekaligus secara fenomenal juga
dilengkapi dengan keterampilan praktis yang diintrodusir melalui jalur ekstra
kurikuler pesantren, keterlibatan pemerintah atau lembaga sosial swasta sangat
besar dalam penyelenggaraan pendidikan keterampilan di pesantren. Malahan
pernah muncul tudingan bahwa pemerintah secara tidak langsung ikut
mengintervensi pondok pesantren Lirboyo.
Demikian perkembangan pesantren Hidayatul Mubtadi’in yang pada
awalnya hanya sebagai lembaga pendidikan tradisional, lembaga yang hanya
mengajarkan ilmu-ilmu agama, yang dulunya setiap belajar hanya memakai sarung
kopyah dan bangkiak, akan tetapi sekarang mengalami perubahan yang sangat
drastis. Kurikulum, metode dan cara berpakaian, struktur organisasinya pun
berupaya mengadopsi model pendidikan modern.
Tampaknya P.P. Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo mengadakan modernisasi
tetapi tidak secara keseluruhan (totalitas) terbukti dengan beberapa tradisi
pesantren masih dilestarikan. Seperti metode sorogan, bandongan atau wetonan
dalam sistem pembelajarannya. Sistem ini dirasa masih relevan dikarenakan bisa
memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat luas untuk
mengikuti pengajian (menuntut ilmu) di P.P. tersebut.
Modernisasi merupakan realitas yang tak mungkin terhindarkan bagi
entitas sosial dewasa ini. Modernisasi sekalipun menjadi salah satu bukti adanya
perubahan sosial budaya, lebih dari itu modernisasi seakan memiliki dua ekses
yang saling bertentangan. Bagi sebuah lembaga pesantren, modernisasi acap
kali menimbulkan akibat yang tidak saja konstruktif, tetapi juga akan berakibat
pada ihwal yang destruktif.
Akibat konstruktif terkait modernisasi di pondok pesantren ini tampak
pada melembaganya sistem pendidikan yang akan dan sedang dijalankan.
Modernisasi dalam hal ini berkait erat dengan bagaimana persiapan manajerial
yang mengikuti perjalanan lembaga ini dalam kesehariannya terutama di bidang
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tarbiyah. Sistem yang selama ini dikembangkan merefleksikan adanya keteraturan
dan implementasi betatapapun rumitnya persiapan yang harus dilakukan.
Implementasi dan keteraturan yang dimaksud adalah diberlakukannya sistem
terpadu yang ditujukan untuk membentuk model pendidikan yang berbasis
manjerial. Ihwal ini dikembangkan khususnya pada penyiapan program
pendidikan dan pengajaran mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi yang pada
akhirnya demi menciptakan keluaran (outcome) yang mumpuni.
Modernisasi yang konstruktif ini juga dapat ditampakkan oleh kesiapan
secara personal yang melingkupi semua petugas yang bertanggungjawab dalam
mengawal proses pendidikan di lembaga pondok pesantren ini. Ukuran
keberhasilan modernisasi ini dapat juga dilihat lebih jauh pada daftar alumni
yang menyebutkan kepuasan sebagaimana keterangan Abdul Hamid di bawah
ini.
“Syukur alhamdulillah saya merasakan betapa proses pendidikan yang
dilaksanakan oleh pondok ini cukup membuat saya merasa puas. Sekian
tahun saya mengikuti proses pendidikan di pondok ini, yang saya dapat
adalah betapa sulit mencari bandingannya di lembaga pesantren lain. Proses
pendidikan yang saya jalani sepertinya dilaksanakan penuh tanggungjawab
dan tertata dengan baik sebagaimana sebuah perusahaan. Selulus dari
pondok ini, saya merasa diuntungkan terutama dalam mengarungi jenjang
pendidikan yang lebih tinggi serta bagaimana pondok telah menyiapkan
mental saya untuk siap terjun dalam kancah sosial kemasyarakatan”.
Dari sekian akibat yang terkait dengan modernisasi di pondok pesantren
ini, akibat negatif yang muncul seolah tidak dijumpai, karena modernisasi yang
diselenggarakan di pondok ini berlangsung secara alami tanpa adanya rekayasa
yang berlebihan. Sebagaimana proses yang acapkali melingkupi perubahan sosial
budaya, maka modernisasi tidak jarang diikuti oleh proses lain seperti globalisasi,
penetrasi, akulturasi, asimilasi, hibridisasi dan lain sebagainya.
Globalisasi yang menyiratkan kecenderungan menyatunya dunia sering
menyertai proses modernisasi. Artinya, modernisasi yang mengantarkan sebuah
entitas budaya pada kecenderungan kekinian tidak jarang berakibat pada
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keinginan dan semangat globalisasi. Realitas ini juga bisa dilihat di pondok
pesantren ini, misalnya munculnya keinginan segenap petugas dan civitas
akademika di pondok ini untuk selalu mengikuti perkembangan zaman khususnya
di lingkungan pendidikan, bahwa mereka kebanyakan telah bergitu responsif
dan adaptif dengan keinginan publik seiring dengan trend dewasa ini. Globalisasi
di ranah pendidikan di pondok ini tampak pada bagaimana penangungjawab
pendidikan selalu mengambil referensi mutakhir agar pendidikan di pondok ini
tidak ketinggalan zaman baik dari sisi substansi maupun aspek manajerial.
Globalisasi pendidikan yang mensyaratkan keunggulan dalam penyelenggaraan
rupanya telah direspon positif di pondok ini.
Demikian juga dengan ekses selanjutnya terkait penetrasi. Proses
pendidikan di pondok ini juga tak luput dari proses penetrasi, yakni menerobosnya
satu aspek budaya kepada budaya lainnya. Budaya tradisional yang telah
mengakar di pondok ini mendapatkan pengaruh dari aspek budaya lain melalui
penetrasi. Beruntung sekali penetrasi yang masuk berwajah positif dan damai
(penetratie pasifique) dan bukan penetrasi yang merusak (penetratie violente). Apa
yang berlangsung di pondok ini mengesankan penerobosan budaya asing yang
diwakili dengan aspek manajerial yang canggih dalam mengelola pendidikan.
Proses berikutnya yang menyertai modernisasi adalah hibridisasi, yakni
bersatunya aspek eksternal dengan internal yang melahirkan bentukan yang
unggul (hybrid). Penyelenggaraan pendidikan di pondok ini jelas melahirkan
keluaran yang unggul. Inilah selanjutnya yang memberikan wajah betapa lembaga
pendidikan di pondok ini layak disebut sebagai lembaga pendidikan yang unggul
seiring dengan upaya modernisasi.
Di samping itu, mereka lebih condong menggunakan kitab kuning sebagai
bahan kajiannya, dikarenakan kitab-kitab yang dikajinya masih relevan dengan
kehidupan sehari-hari serta bisa mendidik para santri untuk mengerti arti bahasa
Arab dari kata perkata. Pola semacam ini tidak hanya menjadi “senjata” utama
bagi pengembangan sistem pendidikan di pondok pesantren Lirboyo, bahkan
lebih jauh, sistem ini telah menjadi ajang pertarungan untuk saling
memperebutkan pengaruh di tengah masyarakat. Metode semacam ini ternyata
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membuat P.P. Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo, semakin diterima oleh masyarakt
dan semakin besar peminatnya. Model semacam ini tampaknya masih terinspirasi
dengan kaidah:
(
(
“Memelihara hal-hal yang baik yang telah ada sambil mengembangkan hal-hal
baru yang lebih baik”.
III
Bentuk modernisasi yang diserap oleh P.P. Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo
melalui beberapa hal yaitu metode pengajaran, bentuk bangunan pesantren,
kurikulum pesantren. Sementara itu sistem tradisional yang masih dilestarikan
yaitu sistem bandongan dan sorogan yang masih menggunakan kitab kuning dan
tradisi penghormatan terhadap Kyai maupun ustadhnya.
Sistem tradisional dipertahankan karena dirasa masih efektif untuk
dijalankan dan berguna untuk menunjang keilmuan santri maupun masyarakat
sekitar dengan cara yang sangat mudah. Sedangkan upaya memodernisasi
pesantren sebagai upaya agar Islam tetap relevan dengan kondisi perkembangan
masyarakat dan zaman, serta mudah diterima dan dimanifestasikan dalam
kehidupan sehari-hari.
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