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A. Pendahuluan
Pendidikan Islam, baik sebagai 

lembaga maupun sebagai materi, masih 
memperoleh kritikan dari pengamat 
p e n d i d i k a n  I s l a m ,  k a r e n a  t e l a h 
mempraktikkan pendidikan yang eksklusif, 
dogmatik, dan kurang menyentuh aspek 
moralitas. Proses pendidikan semacam ini 
benar-benar terjadi di lembaga-lembaga 
pendidikan Islam, seperti madrasah, sekolah 
Islam dan pesantren. Sebagai indikatornya, 
menurut Abdurahman Mas’ud, adalah 
guru lebih sering menasihati peserta didik 
dengan cara mengancam, guru hanya 
mengejar standar nilai akademik, sehingga 
kurang memperhatikan: budi pekerti dan 
moralitas anak, kecerdasan peserta didik 
tidak diimbangi dengan kepekaan sosial 
dan ketajaman spiritualitas beragama. 
(Abdurahman Mas’ud, 2004)

Pernyataan Abdurrahman Mas’ud 
tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di 
Indonesia hanya memerhatikan kecerdasan 
intelegensi, kurang memerhatikan kecerdasan 
emosional, spiritual, dan kecerdasan yang 
lain. Fakta di lapangan pendidikan selama ini 
masih menekankan pada kecerdasan tertentu, 
yakni kecerdasan rasio (IQ).

Hal ini sejalan dengan apa yang 
dinyatakan Suyanto pakar pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta, bahwa 
pendidikan di Indonesia mengalami 
disorientasi. Artinya, lebih mementingkan 
kecerdasan intelektual dan mengabaikan 
kecerdasan lainnya. Pendidikan hanya 
menekankan bekerjanya otak belahan 
kiri, sedang otak belahan kanan kurang 
dikembangkan secara proporsional.  Sampai 
saat ini, persoalan di atas masih terjadi pada 
masyarakat pesantren, sehingga berimbas 

KURIKULUM BERBASIS TALENTA (PASSION)
DI PONDOK PESANTREN MODERN ISLAM (PPMI) ASSALAAM

Oleh : Asyhuri
Staf pengajar di PPMI Assalam

E-mail: asyhuri_aslm@gmail.com

Abstrak
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kurikulum dan pengembangannya, model 
pembelajaran, dan evaluasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan: model 
pendidikan PPMI Assalaam berupa klasikal, dengan model kurikulum  separated subject curriculum.
Pengembangan kurikulumnya model tyler, model pembelajarannya  model petunjuk/ resep. Masih 
belum optimal dalam mengasah talenta santri, indikatornya adalah penyeragaman dalam kurikulum 
yang bersifat top down,yaitu kurang aspiratif, dominasi guru dalam proses KBM, serta dominasi 
hafalan.Terjadi penyeragaman soal dalam ujian tulis, dalam kontek ujian lisan penguji sudah 
menggunakan instrumen yang baku. Melihat fakta tersebut serta kenyataan setiap anak terlahir cerdas, 
maka peneliti merekomendasikan: perlu menerapkan kurikulum berbasis talenta (dominan potensi 
otak) yaitu dengan kurikulum dan pembelajaran kontekstual quotient dan  model evaluasi autentik. 
Dengan demikian, esensi pendidikan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan seimbang antara 
sistem keilmuan dengan sistem nilai Islam dapat dicapai. 

Kata kunci: kurikulum, talenta, pendidikan di PPMI Assalaam.



26

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume I, Nomer 1, Januari-Juni 2015

pada munculnya alumni pesantren yang 
belum mampu melejitkan potensi diri 
(talenta), bahkan masih kebingungan dengan 
jati dirinya. Lebih lanjut Suyanto menyatakan 
bahwa pendidikan nasional harus segera 
melakukan redefinisi terhadap paradigma dan 
praksis pendidikan yang telah lama keliru 
dengan memerhatikan dan menekankan 
pengembangan belahan otak kanan dan kiri 
secara seimbang. (Suyanto, 2006). 

Kekeliruan pendidikan di Indonesia 
juga dinyatakan oleh Taufik Pasiak (pakar 
neurosains). Ia menyebutkan bahwa arah 
pendidikan menjadi keliru karena yang 
menjadi ukuran kecerdasan adalah nilai IPA, 
Matematika dan bahasa (IQ).   (Taufiq Pasiak, 
2008). Oleh karena itu perlu perubahan 
paradigma, sehingga peserta didik tidak ada 
yang dirugikan, karena potensi unik mereka 
yang sejak lahir telah dikaruniai oleh Allah 
swt. akan berkembang. Perlunya pelayanan 
secara seimbang merupakan simbol keadilan 
dan demokrasi. Hal ini sesuai dengan UU 
Sisdiknas, sebagaimana termaktub dalam bab 
III pasal 4 ayat 1: “Pendidikan diselenggarakan 
secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 
diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 
kemajemukan bangsa.” (UU No. 20 Tahun 
2003) Keadilan memperoleh pendidikan 
bagi peserta didik adalah yang sesuai dengan 
potensi otaknya. Hal ini sejalan dengan sabda 
Nabi saw. yang disampaikan Ibnu Mas’ud 
yang artinya sebagai berikut: Janganlah 
berbicara kepada suatu kaum yang tidak 
sampai akalnya kecuali akan terdapat fitnah 
di antara mereka.(Ibnu Atsari, Hadis 5845 
H.R. Muslim  No. 14)

Dipilihnya PPMI Assalaam Surakarta 
sebagai obyek penelitian ini adalah karena 
ada yang menurut penulis dirasa unik, yaitu 
kelenturan dalam pelayanan, santri yang 
ada di dalamnya dilayani sesuai dengan 
minatnya. Sebagai indikatornya adalah pada 
level SLTA terdiri dari 3 unit sekolah  MA 
(Madrasah Aliyah),  SMA dan SMK. Dalam  
soal  asrama terdapat didalamnya layanan 
regular, kagatra, kagatri, kapatra dan kapatri, 
demikian juga ada pilihan sekolah seperti 
program akselerasi, internasional dan regular.
Apalagi adanya CASA (Club Astronomi 
Santri Assalaam)

 Berdasar latar belakang tersebut, penelitian 
ini ingin menjawab permasalahan utama: 
bagaimana model kurikulum di PPMI 
Assalaam Surakarta? 

B. Metode 
  Penelitian kualitatif dipandang cocok 

karena bersifat alamiah dan menghendaki 
keutuhan sesuai dengan masalah penelitian 
ini, yaitu telaah kurikulum, pembelajaran 
dan evaluasi di PPMI Assalaam Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan model kualitatif, 
yaitu penelitian dilakukan pada kondisi 
yang alamiah, peneliti sebagai instrumen, 
mengumpulkan data secara langsung ke 
sumber data dan dengan metode triangulasi 
(gabungan), mengutamakan perspektif emic 
(partisipan atau responden), lebih menekankan 
proses daripada hasilnya, sampling bersifat 
purposif, lebih mementingkan makna, dan 
analisis data dilakukan secara induktif.

  Waktu penelitian ini berlangsung 
sejak dicanangkan kurikulum 2013.Pada 
penelitian ini sumber datanya adalah para 
pengelola pondok pesantren itu sendiri, 
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santri dan dokumen yang ada. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis kualitatif, deskriptif 
interpretatif, yakni menggambarkan dengan 
memberikan makna kepada data yang 
dianalisis, menjelaskan pola (kategori), 
mencari hubungan antarberbagai konsep.
(Muhammad Syafi’i Antonio dan Tim Tazkia, 
2010).

C. Landasan Teori
Dari segi pengelolaan pendidikan 

pesantren, watak mandiri pesantren dapat 
dilihat baik dalam sistem pendidikan dan 
strukturnya maupun dalam pandangan 
hidup yang ditimbulkannya dalam diri 
santri. Struktur pendidikan di pesantren 
berwatak populis dan memiliki kelenturan 
yang besar. Semua yang ingin belajar, tidak 
peduli dari strata sosial manapun, diterima 
dengan terbuka, tanpa hambatan administrasi 
atau finansial apapun. Konsekuensi dari 
model pendidikan tersebut adalah secara 
otomatis tidak ada keseragaman kurikulum 
di pesantren. Kurikulum individu yang sangat 
fleksibel sesuai dengan kebutuhan pribadi 
seorang santri. (Abdurahman Wahid, 2001)

 Kurikulum adalah sebuah dokumen 
perencanaan yang berisi tentang tujuan yang 
harus dicapai, isi materi dan pengalaman 
belajar yang harus dilakukan peserta didik, 
strategi dan cara yang dapat dikembangkan, 
serta evaluasi yang dirancang untuk 
mengumpulkan informasi tentang pencapaian 
tujuan implementasi dari dokumen dalam 
bentuk nyata. (Wina Sanjaya, 2008)

1. Kurikulum Pesantren
Model kurikulum yang dibakukan 

haruslah berupa terwakilinya semua unsur 
ilmu agama secara minimal di dalamnya, 

yakni pengetahuan dasar yang cukup tentang 
hukum-hukum رشعى  dan pengetahuan alat-
alat bahasa Arab.(Wina Sanjaya, 2008)

Ada beberapa ketentuan yang menjadi 
batasan dalam pengembangan kuri-kulum 
pesantren. Pertama, ketentuan untuk meng-
hindarkan pengulangan (عدم التكرار), sepanjang 
tidak dimaksudkan untuk pendalaman                
تعّمق) ), maupun penjenjangan  (تدّرج ). Hal ini 
untuk menghindarkan pemborosan waktu, 
karena walau bagaimanapun tingkatan yang 
ingin dicapai oleh model-model kurikulum itu 
adalah tingkatan minimal dalam pengetahuan 
agama. Kedua, pemberian tekanan pada 
latihan-latihan (مترينات ), oleh karenanya buku 
yang dipakai diusahakan seringkas mungkin 
dalam ilmu-ilmu alat. Ketiga, tidak dapat 
dihindari adanya lompatan-lompatan yang 
tidak berurutan dalam penetapan buku wajib 
selama masa pendidikan dari tahun ke tahun. 
Keempat, kurikulum tidak terlalu ditekankan 
pada buku-buku wajib tentang keutamaan 
akhlak (فضائل الأعامل ), karena tujuan mencapai 
standar minimum tadi. (Wina Sanjaya, 2008)

Apabila menelusuri kurikulum 
pesantren, terdapat dua macam pemahaman. 
Dalam pesantren tradisional kurikulumnya 
tergantung sepenuhnya pada kiai pengasuh 
pondoknya. Dalam pesantren modern 
kurikulumnya mengikuti sekolah/madrasah 
yang berlaku secara nasional.( Bahri Ghazali, 
2002). Ada empat jenis kurikulum,yaitu (a) 
separated subject curriculum,(b) correlated 
curriculum, (c) broad fields curriculum (d) 
integrated curriculum. (Abdullah Idi, 2010)
a. Separated Subject Curriculum : Yakni 

kurikulum dalam bentuk yang terpisah-
pisah antara pelajaran satu dengan yang 
lainnya.
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b. Correlated Curriculum :Jenis ini 
menunjukkan adanya hubungan antara 
materi pelajaran yang satu dengan yang 
lainnya. Sebagai contoh materi fikih 
dapat dihubungkan dengan Al-Qur’an 
dan Hadis. 

c. Broad Fields Curriculum : Kurikulum 
yang mengombinasikan antara beberapa 
materi pelajaran, misalnya biologi, fisika, 
ilmu kesehatan, dan ilmu kimia dijadikan 
satu dengan nama IPA. 

d. Integrated Curriculum : Kurikulum 
terpadu, yaitu berbagai mata pelajaran 
dipadukan, integrasi diciptakan dengan 
memusatkan pelajaran pada masalah 
tertentu yang memerlukan solusinya 
dengan materi/bahan dari berbagai 
disiplin ilmu atau mata pelajaran.

  Dalam pengembangan kurikulum, 
terdapat  lima model, yaitu:Model Tyler, guru 
merupakan obyek penerima dan pelaksana 
kurikulum (Ornstein dan Francis P Hunkin, 
2004), model Taba, guru terlibat penuh 
dalam pengembangan kurikulum. (peter 
F. Oliva, 1992), model Teknik Scientific, 
berorientasi pada obyektifitas, universalitas, 
efektivitas dan efisiensi, model Non Teknik 
Non Sienstific, berorientasi pada peserta 
didik, hal yang subyektif, pribadi, (Ella 
Yulailawati:2004), Pos Modern, berorientasi 
pada peserta didik untuk mengatasi 
ketidakpastian, bersifat dinamis.(ibid)

2. Perkembangan Teori Kecerdasan.
a.  IQ (Kecerdasan Intelegensi)
  Kecerdasan ini  dikenal sejak 

tahun1904, saat menteri Pendidikan Perancis 
menyuruh Alfred Binet dan kelompok 
psikologi mengembangkan alat untuk 

mengukur kecerdasan siswa SD. (Thomas 
Armstrong, 2000). IQ ini adalah satu-satunya 
kecerdasan yang selama itu dijadikan 
parameter kecerdasan yang unggul.

b. Kecerdasan majemuk. 
  Seorang praktisi pendidikan, Howard 

Gadner, mengkritisi teori IQ. Gardner 
menyatakan perlunya para praktisi pendidikan 
untuk menyadari dan mengembangkan 
semua ragam kecerdasan dan kombinasinya. 
Sebab Gardner meyakini bahwa setiap orang 
berbeda dan memiliki kombinasi kecerdasan 
yang berlainan. Dengan perbedaan itulah 
semua orang lebih memiliki peluang untuk 
menangani semua permasalahan yang ada di 
dunia ini. (Thomas Amstrong: 2000).

c. Potensi siswa berdasar pemetaan otak kanan 
dan kiri oleh Prashnig

  Pada tahun 1998, praktisi pendidikan 
Barbara Prashnig mulai membuka wacana 
baru tentang adanya perbedaan gaya pada 
tiap orang dalam memproses informasi 
yang diperoleh. Hal ini disebabkan adanya 
perbedaan dominasi cara kerja otak. Prashnig 
membagi belahan otak menjadi dua yakni 
otak kanan dan otak kiri.

  Otak kiri: logis, linear, berurutan, 
analitis, objektif, harfiah, terstruktur. Otak 
Kanan: fantasi, acak, pola-pola, intuitif, 
holistis, umum, terpadu. (Barbara Prashnig,  
2004)

d. Pemetaan lima potensi otak berdasar konsep 
STIFIn Personality

  Perkembangan pemetaan otak terbaru 
saat ini adalah dengan memadukan berbagai 
teori sebelumnya. Teori ini dinyatakan 
dengan istilah STIFIn Personality. Adapun 
penjelasannya sebagai berikut. STIFIn 
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merupakan akronim yang terdiri atas: (a) 
S (Sensing), kemampuan panca indranya 
tajam dan letak kekuatannya di otot sekaligus 
memori; (b) T (Thinking), kemampuan 
analisis, logis, dan matematika yang menonjol; 
(c) I (Intuiting), kemampuan membuat ide 
yang kreatif; (d) F (Feeling) didominasi 
oleh perasaan dan pandai menjalin hubungan 
antarmanusia; (e) In (Insting) memiliki naluri 
yang tajam dan serba bisa. Perlu dipahami  
bahwa meskipun terdapat 5 mesin kecerdasan 
otak pada setiap orang, tetapi hanya 1 yang 
dominan menjadi mesin kecerdasan tunggal.
(Farid Poniman;2011). Ini menunjukkan  
bahwa  sesungguhnya setiap manusia normal 
memiliki kecerdasan / talenta  yang berbeda 
beda. Untuk mengetahui talenta, yaitu mesin 
kecerdasan tunggal pada otak tiap individu 
perlu analisis sidik jari (finger print), karena 
setiap informasi dari otak dikirim ke syaraf  
yang berada di ujung jari. Tentunya kita 
berpikir, apa hubungannya potensi bawaan 
dengan sidik jari? 

  Dalam ilmu biometrika dijelaskan 
bahwa terbentuknya sidik jari berkaitan 
dengan pembentukan struktur otak saat janin 
berusia 13-19 minggu di dalam rahim. Pola 
sidik jari ini dipengaruhi oleh DNA seseorang 
sehingga terbentuk pula struktur otak yang 
merupakan warisan dari orang tuanya. Saat 
pembentukan dan perkembangan sel-sel 
syaraf di otak, syaraf-syaraf tersebut mengalir 
ke seluruh bagian tubuh, yang berujung pada 
jari kaki dan tangan, melingkar-lingkar di 
situ sehingga membentuk guratan-guratan. 
Dari guratan-guratan tersebut dapat dibaca 
sambungan-sambungan syaraf yang menuju 
area-area tertentu di otak yang mencerminkan 
dominasi otak pada bagian-bagian tertentu. 

(Yulianti Siantayani, 2010).
 Dominasi otak seseorang menunjukkan 

talenta yang dimilikinya.

3. Model Pembelajaran
Martin Ryder (2003) menyebutkan 

tiga macam model pembelajaran, yakni 
model petunjuk/resep, diawali perumusan 
tujuan, penyusunan kegiatan belajar dan 
penilaian untuk mencapai tujuan, model 
penomenologi, yaitu menekankan pada 
pengalaman pengalaman pemrosesan 
informasi yang perlu diusahakan dalam 
kegiatan belajar peserta didik. Model 
Komparas i  menggabungkan model 
behaveoris kognitif dan konstruktif dalam 
kerangka suatu pemikiran, menentukan 
kombinasi yang tepat. (Ella Yulailawati, 
2004).

Dalam konteks pembelajaran di 
pesantren hendaknya menggunakan model 
yang disesuaikan dengan talenta atau mesin 
kecerdasan santri. Hal ini sesuai dengan 
hadis Nabi Muhammad saw. yang dinyatakan 
tokoh pendidikan Islam, M. Athiyah, al-
Abrasyi yang artinya:
Kami para nabi diperintahkan untuk 
menempatkan seseorang pada proporsinya 
dan berbicara dengan seseorang menurut 
tingkat berpikirnya. 

Dalam hadis lain, Rasulullah saw. 
mengatakan, yang artinya:
Seseorang yang menyatakan kepada suatu 
kaum pembicaraan yang tidak sesuai dengan 
tingkat berpikirnya, maka hal itu akan 
menimbulkan fitnah atas sebagian yang lain.

  Maka t idak salah j ika model 
pembelajaran variatif disesuaikan dengan 
potensi kecerdasan dominan masing-masing 
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santri. Rasululllah menggunakan sedikitnya 
20 model pembelajaran dalam mengajar. 
(Syafii Antonio, 2008 hal. 212, 213)

4. Model Evaluasi
  Penilaian yang mendekati keadilan 

adalah penilaian model autentik. Keadilan 
penilaian tidak akan terjadi apabila penilaian 
itu selalu seragam, mutlak, dan kurang 
personal. (Ella Yulaelawati, 2004). Lebih 
lanjut dikatakan bahwa penilaian autentik 
adalah menilai berdasarkan proses yang 
berkesinambungan sehingga menghasilkan 
gambaran yang lebih akurat tentang prestasi 
peserta didik. Tanpa mempertimbangkan 
prinsip-prinsip tersebut,  maka hasil evaluasi 
menjadi tidak akurat dan jauh dari nilai 
keadilan.

D. Hasil Temuan dan Pembahasan 
1. Tujuan Pendidikan di PPMI Assalaam 

Surakarta
a. membentuk kader ulul albab yang 

turut aktif dalam amar makruf 
nahi munkar

b. membangun sikap hidup modern 
berdasarkan Al-Qur’an dan 
as-sunah al-maqbulah dalam 
ke ikh lasan ,  ked i s ip l inan , 
ketertiban, kebersihan, kedamaian 
dan keteladanan.

c. menguasai dasar-dasar ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
(Keassalaaman,  2011)

2. Kurikulum
  Terjadi keseragaman kurikulum 

untuk santri pada  jenjang yang sama. 
Kurikulum di PPMI Assalaam Surakarta 
terdiri atas kurikulum formal dan non-

formal. Kurikulum formal diselenggarakan 
mulai jam 07.00–13.45. Kurikulum formal 
di PPMI Assalaam Surakarta antarunit MTs, 
MA, SMA dan SMK (PPMI Assalaam) 
diterapkan dengan model integrasi keilmuan 
secara seimbang antara keilmuan Islam 
dengan ilmu alam dan sosial. Bangunan 
ilmu-ilmu  keislaman  diperoleh dari warisan 
keilmuan pesantren klasik yang dipadukan 
dengan penemuan-penemuan terbaru dalam 
studi Islam. Bangunan keilmuan alam 
dan sosial diperoleh dari struktur mata 
pelajaran departemen agama dan departemen 
pendidikan nasional yang dimodifikasi sesuai 
dengan karakter pesantren.

  Dengan demikian kurikulum pondok 
merupakan integrasi dari 3 kurikulum 
pendidikan menjadi satu kesatuan struktur 
mata pelajaran. Ketiga bangunan kurikulum 
yang diintegrasikan adalah : kurikulum 
pondok pesantren, kurikulum pendidikan 
nasional dan kurikulum kementrian agama. 
Sehingga mata pelajaran di Pesantren ini 
menjadi 20-24 mata pelajaran. (Keassalaaman, 
2011).

  Adapun kurikulum non-formal 
diselenggarakan mulai jam 16.00-17.00  
Dilanjutkan bakda Magrib-Isya’, kemudian 
dimulai lagi setelah shalat Isya’, yaitu 
dimulai pukul 20.00-21.30. Kegiatan untuk 
menyalurkan berbagai bakat dan kemampuan 
santri dibidang olah raga, keterampilan dan 
seni dilakukan dalam bentuk klub klub. 
 Model kurikulum di PPMIA, baik 
formal maupun non-formal, dirancang 
dengan kecenderungan berpusat pada ilmu, 
nilai-nilai, dan mata pelajaran yang terpisah-
pisah. Berpusat pada ilmu, indikatornya 
adalah banyaknya materi pelajaran yang 
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dibebankan kepada semua santri yang ada 
di pesantren ini. Demikian pula cenderung 
kepada nilai-nilai, indikatornya adalah 
nuansa pendidikan menekankan penanaman 
nilai kepada santrinya, untuk mengamalkan 
11 prinsip. Yaitu akhlak kepada Allah, 
akhlak kepada Rasulullah, adab terhadap 
Al-Qur’an, adab terhadap orang tua, adab 
terhadap diri sendiri, adab terhadap ustad 
dan karyawan, adab terhadab teman, adab 
mendengarkan ceramah, adab berpakaian, 
adab bergaul dengan lawan jenis, adab 
belajar efektif dipesantren. (Keassalaman 
2011), tetapi menurut peneliti dalam dimensi 
memaksimalkan potensi dominan otak, 
talenta kurang mendapat perhatian.Sebagai 
indikatornya, pertama:  adanya keseragaman 
dalam mata pelajaran dalam kelas padahal 
talenta  mereka berbeda. Kedua: di unit SMK 
mata pelajaran Prod.TKJ (Teknik Kompuer 
dan Jaringan). hanya 13 jam perminggu, yang 
seharusnya 23 jam. Padahal untuk menjadi 
seorang ahli atau pakar di bidang ini butuh 
deliberate practice 10.000 jam, yaitu latihan 
intensif secara berkala dan meningkat terus 
levelnya setiap hari selama 10 ribu jam. 
Jadi jika latihan 3 jam perhari butuh waktu 
kira-kira sekitar 10 tahun untuk bisa menjadi 
pakar di satu bidang. Untuk menindaklanjuti 
kurikulum yang ada di SMK maka perlu 
didirikan ma’had ‘Aliy (perguruan tinggi) 
khusus di bidang IT.

Adapun mata pelajaran yang terpisah-
pisah, misalnya bahasa Arab terdiri atas 
pelajaran Nahwu, Sharaf, Muthala’ah, Insya’, 
Khat, dan sebagainya, diajarkan kepada 
santrinya secara terpisah, masing-masing materi 
diampu oleh ustaz dan jam yang berbeda. (Hasil 
wawancara dengan santri, 2014)

Dari keterangan tersebut, dapat 
dipahami bahwa kurikulum yang diterapkan 
di Pesantren Assalaam. adalah model 
separated subject curriculum, berpusat 
pada mata pelajaran, dengan mata pelajaran 
yang terpisah-pisah. Kecenderungan ini 
memiliki implikasi pemahaman yang tidak 
integrated dan juga membebani peserta didik. 
Di lapangan, tampak jelas banyaknya materi 
pelajaran yang harus diterima oleh para santri. 
Di unit MTs, SMA, SMK, dan MA secara 
keseluruhan materi pelajaran formalnya ada 
20  sampai 24 materi. (Keassalaaman, 2011)

Model kurikulum  di unit SMA terjadi 
duplikasi mata pelajaran. Seperti  sudah ada 
materi Akidah, Akhlak, Fikih tetapi masih ada 
juga PAI.(Dokumen struktur mata pelajaran 
2014_ 2015).

 Pengembangan kurikulum yang 
ada di PPMI Assalaam melalui proses yang 
diawali dengan kurikulum dalam tataran ide, 
dilanjutkan dengan kurikulum dalam tataran 
dokumen, dan kurikulum dalam tataran 
proses. 

Model kurikulumnya dirancang 
dengan menggabungkan antara kurikulum 
Pondok Pesantren, Pendidikan Nasional 
dan Departemen Agama. Dalam tataran 
dokumen, pengembangan kurikulum adalah  
hasil olahan pesantren.

Dalam tataran proses, berupa proses 
belajar-mengajar di kelas dengan model 
ceramah mendominasi aktivitas dalam KBM. 
Hal ini sebagaimana yang tampak dari hasil 
wawancara peneliti dengan responden pada 
tabel berikut.
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  Dari data di atas dapat dipahami 
bahwa pengembangan kurikulum di PPMI 
Assalaam  ada kecenderungan model Tyler. 
Indikatornya adalah: Pertama, pesantren ini 
dalam pengembangan kurikulum diawali 
dengan  tujuan pendidikan. Kedua, guru 
(ustaz) dan peserta didik (santri) tidak 
dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, 
yang terlibat hanya para pejabat, mulai dari 
pengurus yayasan, direktur pondok, dan 
kepala madrasah.

  Jika demikian, dapat dikatakan 
kurang mempertimbangkan potensi peserta 
didik, karena terjadi penyeragaman dalam 
kurikulum. Padahal, menurut pakar pendidikan 
Islam, di antara ciri-ciri kurikulum pendidikan 
Islam adalah keterkaitan antara kurikulum 
pendidikan Islam dengan minat, kemampuan, 
keperluan dan perbedaan individu antar 
peserta didik. (Syaibany, 1979).

  Meskipun di pesantren ini sudah 
penuh dengan muatan materi, antara 20 
sampai 24 macam pelajaran per minggu, 

tetapi  belum  mencapai target yang sesuai 
dengan potensi santri. Santri sebaiknya dapat 
melejitkan talenta, potensi dominan otaknya.

Apabila ada yang terabaikan, 
pelayanan kurang maksimal, hal ini 
berimplikasi pada ketidakpuasan peserta 
didik. Selain itu, perlu memerhatikan apa yang 
sebenarnya dibutuhkan masyarakat saat ini. 
Masyarakat membutuhkan pemecahan dalam 
tiga masalah besar yang merupakan siklus 
mata rantai yang saling terkait antara satu 
dengan yang lain. Ketiga masalah tersebut 
adalah masalah kebodohan, kemiskinan, dan 
perpecahan.

  Kebodohan terjadi akibat tidak ada 
biaya pendidikan (miskin). Kemiskinan 
terjadi karena kebodohan. Dan, akibat dari 
kebodohan serta kemiskinan, masyarakat 
menjadi sensitif dan mudah tersinggung yang 
berujung pada perpecahan, karena lemah 
iman. Masyarakat yang terimpit pada tiga 
mata rantai itu membutuhkan pemecahan. 
Oleh karena itu,  PPMI Assalaam, dalam 

KELAS CERAMAH DISKUSI EKSPLORASI
12 MA 
Putra 70% 20% 10%

12 SMA-IPA 
Putri 60% 25% 15%

12 MA
Putri 92% 3% 5%

9 MTs
Putri 80% 10% 10%

12 SMA-IPS
Putri 80% 12% 5%

9 Inter
Putri 70% 20% 10%

12 SMK 10% 10% 80%

Tabel 1: Hasil wawancara dengan responden para santri November 2014 tentang KBM
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pengembangan kurikulum hendaknya peka 
dengan masalah yang terjadi di masyarakat, 
sehingga pada gilirannya nanti PPMI 
Assalaam mampu memberikan kontribusi 
yang berarti bagi masyarakat.

Pengembangan kurikulum yang 
berorientasi realitas sosial (kontekstual) saja, 
tanpa merujuk pada kebenaran teks wahyu 
(firman Allah swt.), hanya akan mencetak 
peserta didik yang kehilangan arah untuk 
menuju kebenaran yang hakiki. Sebaliknya, 
jika tidak berorientasi kontekstual peserta 
didik, teks wahyu kehilangan kekuatan 
konseptualnya dalam menyelesaikan masalah 
yang dihadapi umat manusia. 

Ini diperkuat dengan tulisan Prof. Ng 
Aik Kwang dari University of Queensland, 
dalam bukunya “Why Asians Are Less 
Creative Than Westerners” (2001) yang 
dianggap kontroversial tapi ternyata menjadi 
“best seller”. (www.idearesort.com/trainers/
T01.p) mengemukakan beberapa hal tentang 
bangsa-bangsa Asia yang telah membuka 
mata dan pikiran banyak orang:
1.  Bagi kebanyakan orang Asia, dalam 

budaya mereka, ukuran sukses dalam 
hidup adalah banyaknya materi yang 
dimiliki (rumah, mobil, uang dan harta 
lain). Passion (rasa cinta terhadap 
sesuatu) kurang dihargai. Akibatnya, 
bidang kreativitas kalah populer oleh 
profesi dokter, lawyer, dan sejenisnya 
yang dianggap bisa lebih cepat 
menjadikan seorang untuk memiliki 
kekayaan banyak.

2. Bagi orang Asia, banyaknya kekayaan 
yang dimiliki lebih dihargai daripada 
CARA memperoleh kekayaan tersebut. 
Tidak heran bila lebih banyak orang 
menyukai ceritera, novel, sinetron 

atau film yang bertema orang miskin 
jadi kaya mendadak karena beruntung 
menemukan harta karun, atau dijadikan 
istri oleh pangeran dan sejenis itu. Tidak 
heran pula bila perilaku koruptif pun 
ditolerir/diterima sebagai sesuatu yang 
wajar.

3. Bagi orang Asia, pendidikan identik 
dengan hafalan berbasis “kunci 
jawaban”, bukan pada pengertian. 
Ujian Nasional, tes masuk PT dll semua 
berbasis hafalan. Sampai tingkat sarjana, 
mahasiswa diharuskan hafal rumus2 
iImu pasti dan ilmu hitung lainnya, 
bukan diarahkan untuk memahami 
kapan dan bagaimana menggunakan 
rumus rumus tersebut.

4. Karena berbasis hafalan, murid-murid 
di sekolah di Asia dijejali sebanyak 
mungkin pelajaran. Mereka dididik 
menjadi “Jack of all trades, but master 
of none” (tahu sedikit sedikit tentang 
banyak hal tapi tidak menguasai apapun).

5. Karena berbasis hafalan, banyak pelajar 
Asia bisa jadi juara dalam Olympiade 
Fisika dan Matematika. Tapi hampir 
tidak pernah ada orang Asia yang 
menang Nobel atau hadiah internasional 
lainnya yang berbasis inovasi dan 
kreativitas.

6. Orang  Asia takut salah  dan takut kalah. 
Akibatnya sifat eksploratif sebagai 
upaya memenuhi rasa penasaran dan 
keberanian untuk mengambil risiko 
kurang dihargai.

7. Bagi kebanyakan bangsa Asia, bertanya 
artinya bodoh, makanya rasa penasaran 
tidak mendapat tempat dalam proses 
pendidikan di sekolah.
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8. Karena takut salah dan takut dianggap 
bodoh, di sekolah atau dalam seminar 
atau workshop, peserta jarang mau 
bertanya tetapi setelah sesi berakhir 
peserta mengerumuni guru/narasumber 
untuk minta penjelasan tambahan. 
Dalam bukunya Prof.Ng Aik Kwang 
menawarkan beberapa solusi yakni: 

a. Hargai proses.  Hargailah orang 
karena pengabdiannya bukan karena 
kekayaannya. Percuma bangga naik haji 
atau membangun mesjid atau pesantren 
tapi duitnya dari hasil korupsi.

b. Hentikan pendidikan berbasis kunci 
jawaban. Biarkan murid memahami 
bidang yang paling disukainya.

c. Jangan jejali murid dengan banyak 
hafalan, apalagi matematika. Untuk apa 
diciptakan kalkulator kalau jawaban 
untuk X x Y harus dihapalkan? Biarkan 
murid memilih sedikit mata pelajaran 
tapi benar-benar dikuasainya.

d. Bia rkan  anak  memi l ih  profes i 
berdasarkan PASSION (rasa cinta) nya 

pada bidang itu, bukan memaksanya 
mengambil jurusan atau profesi tertentu 
yang lebih cepat menghasilkan uang.

e. Dasar kreativitas adalah rasa penasaran 
berani ambil resiko. AYO BERTANYA! 

f. Guru adalah fasilitator, bukan dewa 
yang harus tahu segalanya. Mari akui 
dengan bangga kalau KITA TIDAK 
TAHU!

g. Passion manusia adalah anugerah Allah. 
Sebagai pendidik kita bertanggung-
jawab untuk mengarahkan  anak 
untuk menemukan passionnya dan 
mensupportnya.

 Sehingga santri tidak sekadar kreatif, 
inovatif tapi juga memiliki integritas dan 
idealisme tinggi tanpa korupsi.

Jika hal ini telah kita pahami, maka 
bagaimana pengembangan kurikulum 
pendidikan di PPMI Assalaam di masa yang 
akan datang? Menurut hemat penulis perlu 
memerhatikan hal-hal yang ada pada bagan 
berikut.

Gambar Pengembangan Kurikulum

Problem/kebutuhan 
umat

Kurikulum dalam 
dimensi ide

Kurikulum dalam 
dimensi dokumen

Kurikulum dalam 
dimensi proses

Sistem 
keilmuan dan 

nilai-nilai dalam 
Al-Qur’an dan 

hadis 

Konteks 
kecerdasan 

(potensi otak, 
passion) santri

 Proses KBM bersifat  antara kontekstual 
quotient dan muatan nilai Al-Qur’an dan 

as-Sunnah.

Kurikulum Berbasis Kontekstual Quotient Bernuansa Islami  yang Ditawarkan Penulis untuk 
Pondok Pesantren Modern Assalaam.
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  Artinya, dalam pengembangan 
kurikulum, pesantren ini perlu memerhatikan 
konteks kecerdasan  atau talenta santri yang 
disinergikan dengan nilai-nilai yang ada 
dalam ajaran Islam.
a.  Kontekstual Quotient
b.  Pendekatan dalam Hal Kearifan (Wisdom)

1) Arif dalam Menyelesaikan Problem 
Umat (Masyarakat).

2) Mensinergikan sistem keilmuan.
3) Konteks kecerdasan yang dimiliki 

setiap santri

3. Model Pembelajaran
Model pembelajaran di PPMI 

Assalaam adalah model petunjuk/ resep, 
dengan indikator sebagai berikut.
a. KBM dimulai dengan perumusan tujuan 

penyusunan kegiatan dan penilaian.
b. Dominasi model ceramah dalam KBM.

Lihat  tabel  1,  dalam artikel ini.
c. Kegiatan belajar ditentukan dan diarahkan 

oleh asatiz.

  Melihat pembelajaran yang ada  ini, 
guru posisinya sebagai subjek, penyampai 
informasi ilmu pengetahuan, sedang santri 
dianggap objek yang menerima apa yang 
diberikan ustaz.

A p a  d a m p a k  d a r i  m o d e l 
pembelajaran yang seragam? Ternyata 
kurang menguntungkan bagi peserta didik, 
peserta didik pasif. Barbara menyebutkan, 
sikap menyeragamkan juga sangat tidak adil, 
bahkan memberikan dampak buruk yang besar 
terhadap pengembangan potensi manusia, 
sehingga menyebabkan penghargaan diri 
rendah, motivasi menurun, stres meningkat, 
dan kinerja yang tidak konsisten. 

  Untuk mengatasi kondisi tersebut di 
atas, perlu ada kesadaran di kalangan asatiz 

(guru-guru) untuk memahami sifat/kerja 
otak kiri dan otak kanan dalam menyerap 
informasi (pelajaran). Otak kiri bersifat 
analis, sedang otak kanan bersifat holistis. 
Mereka (orang-orang dengan gaya berpikir 
otak kiri) mampu mengingat kata-kata dan 
angka-angka dengan lebih baik. Adapun gaya 
berpikir otak kanan (holistis) cenderung lebih 
baik dalam mengingat gambar, ilustrasi, dan 
simbol.

 Oleh karena itu, dalam proses belajar-
mengajar perlu variasi yang inovatif, agar 
memperoleh hasil maksimal.

Proses KBM yang menerapkan proses 
KBM satu arah ternyata berdampak negatif, 
karena santri sangat sedikit berpeluang 
untuk berkegiatan di luar kelas. Posisi duduk 
yang terus-menerus berjam-jam, mulai dari 
jam 7 sampai siang hari, ternyata kurang 
menguntungkan untuk kerja otak. Menurut 
penelitian, sebagaimana disarankan David 
Sausa, bahwa ketika kita duduk diam selama 
lebih dari 20 menit, darah di dalam tubuh 
terkumpul di pantat serta kaki kita. Dengan 
bangkit dan bergerak, kita melancarkan 
aliran darah. Dalam satu menit saja, kita akan 
memiliki sekitar 15% lebih banyak darah di 
dalam otak. Kita benar-benar bisa berpikir 
lebih jernih sambil berdiri daripada sambil 
duduk.

Kelemahan proses KBM dari 
satu arah juga berdampak pada lemahnya 
kreativitas, kemandirian, kepemimpinan, 
dan inisiatif, serta semangat belajar. Hal ini 
relevan dengan apa yang dikemukakan oleh  
Djohar M.S. bahwa pendidikan yang linier-
indoktrinatif menghasilkan orang-orang 
yang memiliki ketergantungan sosial tinggi. 
Artinya, tidak akan menghasilkan sumber 
daya manusia yang berkualitas, tetapi justru 
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menjadi beban sosial bangsa. Dari pernyataan 
tersebut dalam konteks KBM di pesantren, 
maka sebaiknya proses belajar di kelas lebih 
banyak menggunakan gerak tubuh, dan 
mengurangi duduk.

P e n u l i s  m e n a w a r k a n  m o d e l 
pembelajaran dalam proses belajar-mengajar 
yang perlu dikembangkan di Pesantren ini  
mengadopsi teori STIFIn Personality.

Nilai-nilai yang ada dalam Al-
Qur’an dan as-sunnah

Menyeimbangkan 
seluruh fungsi 5 belahan 

otak

Kegiatan KBM 
model kontekstual 

quotient

Tiap ustaz (guru) 
bekerja sama 

dengan wali kelas
Mesin kecerdasan 

yang dimiliki santri

Model Pembelajaran Kontekstual Quotient yang ditawarkan untuk Pondok Pesantren Modern 
Assalaam

Bagan model pembelajaran tersebut 
menunjukkan bahwa selama  proses KBM, 
tiap ustaz hendaknya memerhatikan konteks 
kecerdasan yang dimiliki setiap santri serta 
menyeimbangkan seluruh fungsi dari kelima 
belahan otak dengan memertimbangkan 
nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur’an dan 
as-Sunnah.

  Dalam praktik penerapan model 
pembelajaran kontekstual quotient ini 
perlu disosialisasikan kepada wali kelas, 
ustaz (guru) pengampu materi pelajaran, 
dan tentu saja kepada tiap-tiap santri, agar 
semua paham. Hal ini penting sebagai sarana 
membina suasana hati, pikiran, dan mental 
agar tercipta iklim kelas yang kondusif.

Berikut tabel jenis guru yang 
diutamakan dan disegani oleh santri yang 
relevan dengan mesin kecerdasannya. 

Jenis Guru yang 
Diutamakan Guru yang Disegani

Si Fe (Feeling ekstrovert) Ie (Intuition ekstrovert)

Se Fi  (Feeling introvert) Ii  (Intuition introvert)

Ti Se (Sensing ekstrovert) Fe (Feeling ekstrovert)

Te Si  (Sensing introvert) Fi  (Feeling introvert)

Ii In  (Instinct) Te (Thinking ekstrovert)

Ie In  (Instinct) Ti  (Thinking introvert)

Fi Ie  (Intuition ekstrovert) In  (Instinct)

Fe Ii  (Intuition introvert) In  (Instinct)

In Ti/Te (semua orang 
Thinking)

Si/Se (semua orang 
Sensing)

Tabel 2: Jenis Kecerdasan Pelatih/Guru yang Sesuai 
dengan Mesin Kecerdasan Santri. (Farid Poniman, 2010).
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 Proses KBM ke depan dapat dilihat dalam 
bagan berikut:

Pukul 07.00-12.00

KBM reguler

Pukul 12.45-14.30

KBM Zona sesuai 
mesin kecerdasan 
santri

Pukul 15.30-17.00

Ekstrakurikuler 
sesuai mesin 
kecerdasan santri

Perubahan Jadwal Pelajaran dengan 
Memasukkan Pembelajaran Zona Sesuai Mesin 

Kecerdasan yang Ditawarkan Penulis

  Mengapa perlu pembelajaran zona? 
Sebab, ilmu yang disampaikan memang 
sejalan dengan potensi yang dimiliki santri. 
Dengan proses tersebut santri akan merasa 
bersemangat dan tertantang untuk melejitkan 
potensinya karena sesuai dengan personality 
mereka sendiri. Dengan memberikan 
mata pelajaran yang sesuai dengan mesin 
kecerdasan, santri dengan sendirinya akan 
disiplin dan memerhatikan dengan senang 
hati, karena lewat jalur inilah potensi 
yang ada dalam dirinya akan semakin 
terasah. Mengingat, jam-jam selepas Zuhur 
adalah waktu yang cukup melelahkan bagi 
santri. Jika para santri belajar sesuai mesin 
kecerdasan mereka, maka dengan santaipun 
mereka akan tetap bisa menyerap pelajaran 
dengan baik. Adapun mata pelajaran yang 

sesuai untuk mengembangkan potensi 
yang dimiliki santri dapat dilihat pada tabel 
berikut.

Tabel 3 Metode Pembelajaran dalam Zona Kecerdasan 
yang Ditawarkan Penulis untuk Pondok PPMI  Assalaam

Konteks 
Kecerdasan

Metode Pembelajaran

Sensing (S) •	 Nyatakan tema dengan jelas
•	 Persiapkan fakta dan contoh
•	 Sajikan informasi secara bertahap
•	 Tekankan pada aplikasi praktis
•	 Selalu selesaikan kalimat Anda
•	 Gunakan pengalaman nyata

Thinking (T) •	 Jadilah terorganisasi dan logis
•	 Pertimbangkan sebab akibat
•	 Fokus pada konsekuensi
•	 Tekankan pada aplikasi praktis
•	 Jangan ditanya apa yang “dirasa”, 

tapi apa yang dipikirkan
•	 Jangan mengulang

Intuition ( I ) •	 Bicarakan gambaran besar dan 
implikasi

•	 Bicarakan kemungkinan
•	 Gunakan analogi dan metafora
•	 Gali pilihan/alternatif
•	 Gugah imajinasi mereka
•	 Jangan bebani mereka dengan hal 

detail

Feeling (F) •	 Katakan Anda setuju dengannya
•	 Hargai usaha dan kontribusi 

mereka 
•	 Kenali legitimasi perasaannya
•	 Bicarakan tentang kepedulian 

Anda
•	 Senyumlah dan pelihara kontak 

mata
•	 Ramah dan penuh pertimbangan

Instinct (In) •	 Bicaralah straight to the point 
dengan lembut

•	 Hindari pembahasan yang rumit
•	 Hindari kata-kata bersayap
•	 Gunakan lebih sedikit kalimat
•	 Selalu selesaikan kalimat Anda
•	 Tanggapi persis yang ia inginkan 

(tanya harga jawab harga) 
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4. Model Evaluasi
  PPMI Assalaam dalam tataran 

evaluasi terhadap hasil belajar santri hampir 
sama dengan pesantren modern yang lain. 
Evaluasi hasil belajar melalui ujian formatif, 
sumatif, ujian tulis, dan ujian lisan. Di unit 
MTs. dan MA, SMA, SMK ada ujian negara 
(UAN), yang hasilnya beberapa tahun ini 
lulus seratus persen disemua unit.

  Dalam ujian lisan, Pesantren Assalaam 
telah menggunakan sistem penilaian objektif 
dengan model  yang berupa skor nilai. Model 
penilaian ujian ini dapat mernguntungkan 
santri. Sebab, skor nilai  jelas, tidak hanya 
dengan modal ingatan sang penguji. 
Ketika penguji tidak membawa instrumen 
penilaian yang berupa lembaran skor, maka 
tidak menutup kemungkinan peserta ujian 
mendapatkan nilai kurang transparan. Hal 
ini bisa terjadi ketika sang penguji lupa atau 
emosi.

Meskipun demikian model evaluasi 
yang sesuai dengan konteks kecerdasan, 
talenta  yang ada, dalam konteks ini, ada 
baiknya mengikuti apa yang dicanangkan 
oleh Howard Gardner, yaitu: model penilaian 
autentik. Dalam hal ini, ia menyebutkan:

  MI theory proposes a fundamental 
restructuring of the way in which educators 
assess their students’ learning progress. 
It suggests a system that relies far less on 
formal standardized or norm referenced 
tests and much more on authentic measures 
that are criterion-referenced, benchmarked, 
or  ipsative (i.e., that compare a student 
to his own past performances). (Thomas 
Armstrong, 2000)

Pada penilaian autentik  yang 
mengacu pada kriteria tertentu, tes yang 
memiliki titik acuan tertentu, atau ipsative, 
yaitu tes yang membandingkan prestasi siswa 
saat ini dengan prestasinya yang lalu, bukan 
dengan teman sekelasnya. Maka tidak perlu 
ada rangking, membandingkan dengan santri 
lain.

  Dalam model penilaian autentik 
in i ,  persyara tan  te rpent ing  adalah 
pendokumentasian. Sebagaimana disebutkan 
Thomas Armstrong, “The next most 
important component in implementing 
authentic-assessment is the documentation 
of student products and problem solving 
processes.” Dalam hal ini, pengajar (ustaz) 
mengobservasi cara santri memecahkan suatu 
permasalahan atau menciptakan suatu produk 
dalam kehidupaan yang nyata. (Thomas 
Armstrong, 2000).

E. Kesimpulan:
 Kurikulum, proses pembelajaran 
dan evaluasi di PPMI Assalaam dalam 
upaya pelayanan terhadap santri  sangat 
solid dan konsisten. Namun masih belum 
maksimal karena masih terjadi penyeragaman 
(kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi), 
maka dalam program kedepan perlu 
pemetaan talenta, potensi dominan otak 
dan mempertimbangkan konteks talenta, 
potensi kecerdasan dominan tiap santri. 
Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan 
untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan 
potensi kecerdasan santri, sehingga dapat 
berkembang maksimal. Sehingga pada 
gilirannya dapat mengantarkan mereka 
menjadi umat  yang ahli di bidangnya. Bukan 
generasi  setengah setengah.
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