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Abstrak
 Penulisan ini bertujuan  (1) mencari model pembelajaran yang berorientasi pada SDI santri 
yang unggul dan kompetetif serta (2) mencari langkah–langkah strategis guna meningkatkan 
prestasi santri baik dibidang akademik  maupun  ekstra kurikuler. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa  untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang terus mencetak 
SDI yang unggul dan tetap eksis di era global maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara 
lain  membangun sistem nilai dan budaya yang positif, santri  sebagai subjek dengan penuh keunikan 
dan potensi,  guru dan tenaga pendidikan yang profesional, kurikulum  dan program pembelajaran, 
managemen modern, sarana dan prasarana yang memadai,  serta peran serta masyarakat. Langkah-
langkah strategis agar para santri mampu meraih visi dan menjadi santri yang berprestasi yaitu dengan 
penguatan pendidikan berkarakter di PPMI Assalaam. Adapun penguatan pendidikan berkarakter 
antara lain bisa dilakukan dengan penguatan pada sisi spiritual, ada sisi pemikiran antara lain dengan 
adanya jam wajib baca, penguatan pada sisi moralitas, penguatan pada sisi kebermanfaat bagi orang 
lain, serta penguatan pada pengembangan potensi dan mengasah bakat dan kecerdasannya.  

Kata kunci : model pembelajaran, prestasi santri unggul dan kompetetif 
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A. Pendahuluan

Pola pendidikan berbasis karakter yang 
berkembang di pesantren dikatakan telah berhasil. 
Keberhasilan ini menginspirasi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengadopsi 
tradisi  pendidikan pesantren ke sekolah umum. 
Hal ini disampaikan oleh Mendikbud Muhamad 
Nuh dan sudah ditindak lanjuti oleh  Kepala 
Balitbangdikbud Mansyur Ramly bahwa tujuan 
transfer pendidikan karakter dari pesantren 
adalah membentuk kultur sekolah yang dilakukan 
melalui pembiasaan nilai positif di sekolah dan 
targetnya pada tahun 2014  semua sekolah sudah 
mulai menerapkan pendidikan karakter ini. 
(Republika, 4 Februari 2011).

Apa yang disampaikan oleh mantan menteri 
pendidikan nasional tentang rencana pendidikan 
nasional, mengadopsi pendidikan karakter dari 
pendidikan pesantren merupakan penguatan 
dan menjadi entri point positif  pada model 
pendidikan pesantren dan sekarang ini telah 
terwujud dengan diberlakukannya kurikulum 
2013 yang menitikberatkan pada pendidikan 
karakter. 

Model pendidikan pesantren yang sudah 
mengakar di Indonesia memang tidak diragukan 
lagi. Disamping telah mampu menunjukkan 
eksistensinya dan telah menunjukkan perannya 
yang strategis, pesantren telah berhasil mencetak 
orang-orang yang secara kapasitas ilmunya serta 
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kapabilitas dalam memimpin umat ini tidak 
diragukan lagi. Sederet nama-nama besar seperti 
Nurcholish Madjid tokoh intelektual muslim, 
M. Din Syamsudin, Hidayat Nurwahid  adalah 
para pemimpin bangsa hasil didikan pendidikan 
pesantren. 

Pendidikan pesantren telah menjadi alternatif 
pendidikan modern dalam mengembangkan life 
long education . Daya dukung pesantren terhadap 
peningkatan kualitas manusia seutuhnya telah 
terbukti dengan munculnya putra-putra pesantren 
dalam kepemimpinan umat dan pemerintahan 
(Kadarusman : 2003). Animo masyarakatpun  
menunjukkan dari tahun ke  tahun pesantren tidak 
pernah sepi dari para orang tua yang memberikan 
kepercayaannya untuk mendidik putra-putranya 
di pesantren. Hal ini menunjukkan betapa 
besarnya harapan masyarakat terhadap lembaga 
pendidikan yang berbentuk pesantren ini. 

Di tengah-tengah animo masyarakat dan 
harapan yang teramat besar kepada pesantren 
serta bercermin dari sejarah emas pesantren 
yang telah berhasil mencetak para tokoh 
masyarakat, sanggupkah pada era informasi, 
yang serba mengglobal ini pesantren tetap 
istikamah mencetak manusia yang hebat, yang 
bermartabat serta berkarakter kuat? Model 
pembelajaran di pesantren seperti apa yang 
dapat menjadi alternatif untuk menghantarkan 
para santri sebagai calon pemimpin bangsa dan 
tokoh masyarakat yang kelak akan menguatkan  
tinta  emas pesantren di Indonesia. Program 
serta langkah-langkah strategis apa yang mampu 
mencetak para santri untuk senantiasa mampu 
mengukir prestasi baik akademik maupun 
ekstrakurikuler?

PPMI Assalaam adalah salah satu pesantren 
yang keberadaanya sudah tidak diragukan lagi 
oleh masyarakat. Pesantren yang cukup banyak 

dicatat oleh masyarakat akan prestasinya. Di 
tengah rasa syukur banyaknya prestasi yang 
diterima Assalaam, sebagai seorang muslim dan 
pendidik di Assalaam, kita tetap perlu gelisah. 
Kegelisahan ini didasari sebagai wujud rasa 
introspeksi agar ke depan pondok ini semakin 
kuat, semakin mampu mencetak manusia yang 
berkarakter kuat dan tulisan ini sebagai upaya 
refleksi serta memberikan masukan dan bahan 
pemikiran. Penulisan ini untuk mencari jawaban 
bagaimana model pembelajaran yang diharapkan 
serta langkah-langkah strategis untuk dapat 
meningkatkan prestasi santri baik di bidang 
akedemik maupun ekstra kurikuler.

B.  Pembahasan

 1. Model Pembelajaran yang Diharapkan

Tilar (2000) menyatakan, saat ini 
dunia memasuki abad 21. Abad millenium  
abad baru dalam peradaban umat manusia. 
Millenium ketiga dikenal juga abad informasi. 
Dalam era informasi ini, salah satu karakter 
yang menonjol adalah berkembangnya 
ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh semua 
manusia. Karakter yang sangat menonjol 
pada abad ini tidak lepas dari kebutuhan 
dasar setiap manusia, yakni kemampuan 
belajar, maka muncullah  masyarakat ilmu 
pengetahuan (Knowledge society). Hal 
ini berarti bahwa seseorang yang mampu 
survive, atau dengan kata lain orang yang 
unggul  dalam millenium ketiga adalah orang 
yang menguasai ilmu pengetahuan  atau  
masyarakat imu pengetahuan. 

Masyarakat ilmu pengetahuan adalah 
masyarakat yang senantiasa dan terus 
menerus meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilannya. Kualitas hari ini harus 
ditingkatkan pada esok harinya. Tidak 
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hanya sekadar memiliki ilmu pengetahuan 
akan tetapi yang terpenting adalah proses 
memilikinya. Ini berarati manusia unggul 
adalah manusia yang terus menerus belajar, 
terus menerus berusaha untuk mendapatkan 
ilmu pengetahuan dan kemudian mampu 
memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut 
untuk kemanfaatan masyarakat. 

Bagi PPMI  Assalaam sebagai 
lembaga pendidikan yang tetap ingin eksis 
serta menjadi bagian dalam membangun 
peradaban, maka para santri yang dididik 
di pondok ini haruslah menjadi manusia-
manusia yang unggul dan senantiasa haus 
akan keilmuwan sebagaimana prasarat  agar 
tetap eksis di era global ini. Dengan demikian 
model pembelajaran yang berorientasi pada 
SDI santri yang unggul dan kompetitif serta 
langkah-langkah strategis agar pembelajaran 
ini mampu mencetak manusia-manusia yang 
unggul yang senantiasa berprestasi harus 
senantiasa diupayakan.

Menurut Tagyong (2001) dalam sebuah 
proses pendidikan untuk mencapai visi 
dan misi serta tujuan pendidikan maka  
keberhasilan pendidikan tidaklah semata-
mata tergantung pada kurikulum atau 
program pendidikan akan tetapi ditentukan 
oleh  berbagai faktor atau multitude factors.  
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
sekaligus menjadi indikator keberhasilan 
untuk meraih prestasi dalam proses 
pembelajaran adalah sebagai berikut.

a. Budaya dan sistem nilai
Pesantren merupakan pendidikan 

tradisonal dan murni berakar pada budaya 
Indonesia sehingga beragam nilai luhur 
bisa dipetik dari pendidikan pesantren. 
Di pesantren juga terdapat nila-nilai yang 

menjiwai  atau memberi ruh yang merupakan 
karakter dari pesantren tersebut. Ada sifat 
saling menghargai, harus hormati orang lain, 
gotong-royong, suka berkorban dan lan-lain 
yang sangat beraneka ragam. Di samping 
nilai-nilai luhur tersebut, di pesantren 
juga dikenal dengan panca jiwa pondok. 
Panca jiwa pondok terdiri dari keihlasan, 
kesederhanaan, ukhuwah, kemandirian, 
jiwa bebas. Semua nilai tersebut harus 
dijaga, dikembangkan, dan dilestarikan 
dan harus menjadi sistem nilai dan budaya 
yang menjiwa dan mewarnai semua orang 
atau masyarakat pesantren. Sistem nilai ini 
harus menjadi budaya kerja yang mewarnai 
setiap perilaku semua masyarakat pondok. 
Salah satu cara yang efektif berkembangnya 
sistem nilai dan panca jiwa pondok adalah 
dengan sistem “modeling” atau sistem 
uswah. Artinya budaya dan sistem nilai akan 
berkembang efektif manakala ada contoh 
yang nyata. Ada sosok yang benar-benar 
dapat dilihat oleh anak didik kita sebagai 
subjek pembelajaran. Santri melihat gurunya, 
guru melihat pimpinannya.  Demikian juga 
di pondok ini perlu ada penyegaran kembali 
dan kesepakatan ulang terhadap budaya dan 
sistem nilai yang harus terus terjaga dan 
dikembangkan bersama-sama.

b. Santri  sebagai subjek 
Menurut Abdurahman an-Nahlawi 

dalam Heri (1999), bahwa tujuan pendidikan 
adalah menjadikan anak terjaga dan 
berkembang fitrahnya. Dengan demikian 
pembelajaran yang ada hendaknya 
didesain agar tercapai sebagaimana tujuan 
pendidikan, yakni menjaga fitrah anak, 
ini berarti pendidikan harus membawa 
manusia kembali dan terjaga fitrahnya. Fitrah 



44

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

manusia adalah tauhid dan mencintai kepada 
kebaikan. Sebagaimana digambarkan Allah 
dalam QS. ar-Rum  surat ke 30. Untuk itu, 
kurikulum dan pelajaran serta program yang 
ada harus mampu membawa anak semakin 
yakin akan kekuasaan Allah, semakin 
tumbuh sifat-sifat ilahiyahnya, serta terjaga 
perilaku baiknya dan senantiasa termotivasi 
untuk berperilaku shalih dan mushalih 
atau menjadi manusia yang berdayaguna, 
menjadi manusia penyebar kebaikan dan 
kemanfaatan di bumi ini.

Di samping itu, pendidikan juga harus 
mampu membawa peserta didik kepada 
berkembangnya bakat dan kecerdasan. 
Setiap anak adalah unik, keunikan setiap 
anak hendaknya dihargai dan dikembangkan 
sesuai bakat dan kecerdasan yang telah 
dibawa dan diamanahkan kepada masing-
masing orang. Dengan demikian, program 
pembelajaranpun hendaknya diarahkan 
untuk mengasah dan mengembangkan bakat 
dan kecerdasan yang ada.

c. Guru (ustadz/ah), tenaga pendidikan 
  yang profesional dan kompetitif 

Kehidupan abad 21 menuntut manusia 
yang unggul dan hasil karya yang unggul. 
Hal ini karena masyarakat abad 21 adalah 
masyarakat yang terbuka kemungkinan 
pilihan. Dengan demikian hanya manusia 
yang unggul yang dapat survive didalam 
kehidupan yuang penuh tantangan. Manusia  
yang unggul adalah manusia yang terus-
menerus meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilannya, sehingga senantiasa 
mengalami proses pembelajaran. Konsep 
ini sebenarnya sangat sesuai dengan konsep 
Islam yakni kewajiban menuntut Ilmu 
seumur hidup (long life education).  Menurut 

Tliaar (2000) konsep unggul ini dibedakan 
menjadi dua jenis yaitu: keunggulan 
individualistik dan keunggulan partisipatoris. 
Keunggulan individualistik adalah manusia 
yang unggul tapi keunggulannya hanya 
untuk kepentingannya sendiri. Keunggulan 
yang diperolehnya diabadikan untuk 
mengumpulkan harta untuk kepuasan 
sendiri (hedonisme). Inilah jenis manusia 
yang homo homini lupus yang tidak cocok 
dengan kehidupan abad 21.

Adapun manusia yang unggul yang 
partipatoris adalah manusia yang ikut serta 
secara aktif di dalam persaingan yang 
sehat untuk mencari yang terbaik. Manusia  
yang unggul partipatoris keunggulannya 
digunakan untuk mengajak orang lain  untuk 
ikut unggul, “shalih” yang “mushalih” shalih 
yang berdaya guna dan bermanfaat bagi 
lingkungan sekitarnya.

Pesantren mempunyai kebutuhan yang 
mendesak dan urgen terhadap adanya SDM 
yang unggul. Tanpa dikelola oleh SDM yang 
unggul, yang mampu memahami bagaimana 
dan kemana pesantren ini mesti diarahkan, 
tentunya akan sangat disayangkan. Guru 
atau ustadz dalam pesantren menjadi sentral 
dan sangat penting bagi  terbentuknya SDM 
yang handal. Karena guru  merupakan faktor 
kunci dalam proses belajar maka performen 
guru, sikap guru dan juga kualitas guru 
sangat menentukan keberhasilan dari proses 
pendidikan ini. Guru/ustadz hendaknya tidak 
hanya trasfer ilmu, tetapi yang lebih penting 
adalah trasfer nilai. Guru/ustadz diharapkan 
dapat menginternalisasikan ajaran Islam 
kepada anak didiknya. Dengan adanya 
transfer nilai itu diharapkan  anak didik tidak 
hanya terasah akalnya namun juga potensi 



45

KAJIAN KRITIS TENTANG PEMBINAAN SANTRI YANG BERORIENTASI PADA PRESTASI YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF (Elly Damaiwati) 

keimanannya. Setidaknya ada empat transfer 
dari guru/ustadz/ah kepada para santrinya 
yang terjadi dalam sebuah pembelajaran, 
yakni transfer ilmu dengan titik berat ke 
kognitif, transfer akhlak atau moral, transfer 
amal dan transfer ruhiyah atau keimanan.

Menurut  Ti laar  (2000)  bahwa 
setidaknya sosok guru hendaknya: 1. 
Memiliki kepribadian yang matang dan 
berkembang 2. Memiliki penguasaan 
ilmu yang kuat, 3. Memiliki keterampilan 
untuk membangkitkan minat peserta didik 
kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, 
4.  Mengembangkan potensi  secara 
berkesinambungan. Profesi guru adalah 
profesi yang membantu dan membimbing 
perkembangan manusia. Oleh sebab 
itu, hubungan antara manusia adalah 
hubungan kepribadian, maka secara otomatis 
kepribadian seorang guru adalah kepribadian 
yang matang dan terus berkembang.  
Manusia memang dikaruniai berbagai 
bakat dan kemampuan yang berbeda-
beda tetapi  sebagai seorang guru/ustadz, 
prasarat mutlak yang diperlukan adalah 
kepribadian dan visi yang matang yang akan 
mampu membawa anak didik/santri pada 
kepribadian yang matang pula. Guru/ustadz 
tidak hanya  sekadar membuat anak didik 
mengetahui terhadap imu yang diajarkan 
namun bagaimana seorang anak didik /santri  
itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk 
belajar.

Allah dalam QS. Ali Imran : 79,   
mengingatkan kepada kita “Hendaklah kita 
menjadi manusia-manusia yang “Rabbani”  
yakni  manusia senantiasa mengajarkan dan 
senantiasa belajar, artinya seorang guru/
ustadz hendaknya tidak pernah berhenti 

untuk belajar, dengan membaca atau apa saja 
yang sekiranya mampu untuk meningkatkan 
wawasan serta skillnya. Serta yang tidak 
kalah pentingnya adalah senantiasa 
melakukan proses pembinaan dirinya dalam 
rangka untuk meningkat kualitas profesinya.    

Menurut Titiek Rohanan Hidayati 
dalam HD Irianto (2011) guru merupakan 
bagian integral dari sumberdaya pendidikan 
yang sangat menentukan keberhasilan sebuah 
pendidikan sebagai salah satu sub komponen 
dalam pendidikan, khususnya komponen 
pendidikan dan tenaga kependidikan, guru 
merupakan kunci dalam peningkatan mutu 
pendidikan. Oleh karena itu, posisi mereka 
berada di titik sentral dari setiap usaha 
reformasi pendidikan yang diarahkan pada 
perubahan-perubahan kualitatif. Apa yang 
disampaikan oleh Titiek Rohanan Hidayati 
diperkuat oleh Fakry Gaffar, dalam HD 
Iranto (2011) guru memegang peranan yang  
strategis  terutama dalam upaya membentuk 
watak bangsa melalui pengembangan 
kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. 
Meskipun perkembangan teknologi 
pembelajaran berkembang demikian pusat, 
namun dalam kehidupan dalam peranannya, 
peranan guru tetaplah dominan karena ada 
dimensi – dimensi proses pendidikan, atau 
lebih khusus lagi proses pembelajaran yang 
diperankan oleh guru  tidak bisa digantikan 
oleh alat secanggih apapun. Demikianlah 
pentingnya seorang guru, dalam proses 
pembelajaran, tidaklah salah kalau dikatakan 
guru adalah kunci kualitas sebuah sekolah. 
Aset terbesar dan paling bernilai di sebuah 
sekolah adalah guru yang berkualitas. 

Adapun guru yang berkualitas adalah 
guru yang tidak pernah berhenti belajar, 
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karena tidak pernah berhenti belajar dia 
senantiasa mampu memberi inspirasi 
kepada anak didiknya. Setidaknya ada 
tiga hal yang harus dikembangkan untuk 
menjadi guru yang berkualitas yaitu:                                                       
1) Beauty : penampilan guru harus tarjaga 
rapi, menarik murah senyum antusias dan 
optimis sehingga anak didik bersemangat 
belajar dan 2) Behavior: perilaku merupakan 
cerminan otak dan hati. Hati bersih tercermin 
dari sikap dan perilaku positif. Apalagi 
dalam sebuah pembelajaran diharapkan 
tidak hanya transfer ilmu tetapi  juga transfer 
moral dan spiritual. Ada sebuah konsep 
dalam pembelajaran dalam dunia pendidikan 
pesantren yakni yaitu “At-thariqatu ahammu  
minal maddah, wal ustadzu ahammu minal 
thariqah, wa ruhul ustadzu ahammu minal 
ustadzi nafsih. “Materi dalam proses 
pembelajaran itu penting. Tetapi lebih penting 
lagi adalah metodologinya. Metodologi itu 
penting, tetapi yang lebih penting adalah 
gurunya. Dan ruh guru itu jauh lebih 
penting. Ini berarti ruh guru, uswah guru, 
komitmen guru sangatlah penting bagi 
efektifnya sebuah proses pembelajaran.                                                                      
3) Brain; adalah sosok guru haruslah cerdas, 
karenanya otak harus terasah terus menerus 
dengan membangun tradisi belajar. Salah 
satunya dengan memberdayakan diri dengan 
membaca dan menulis.

Di sisi lain, menyadari  bahwa masa 
depan peradaban bangsa dan sebuah 
lembaga pendidikan tergantung dari 
guru yang berkualitas, maka menjadi 
kewajiban dari pemerintah dan juga yayasan 
penyelenggara proses pendidikan untuk 
memperhatikan hak-hak guru. Beberapa 
hak guru yang mesti diperhatikan antara 

lain : tingkat kesejahteraan, baik berupa gaji, 
pengembangan keilmuwan seperti pelatihan-
pelatihan serta ketenangan dan kenyamanan 
dalam bekerja, beban pekerjaan yang 
proposional, artinya untuk dapat mengajar 
secara profesional, serta memerankan 
multifungsi peranan guru, perlu waktu 
yang cukup untuk mengembangkan brain, 
behavior dan beauty. Memotivasi agar dapat 
bekerja dengan penuh dedikasi dan prestasi 
bukan dengan penekanan, bekerja dengan 
perasaan takut dan tidak nyaman. Dan tidak 
kalah pentingnya adalah mengapresiasi, 
memberi reward atas keberhasilan dan 
prestasinya. 

d. Kurikulum dan program 
  pembelajaran

Menurut standar kurikulum pendidikan 
nasonal  bahwa kurikulum itu seyogyanya 
memungkinkan: Pengembangan individu 
atau kepribadian, pengembangan akademik/ 
intelektual, pengembangan sosial – kultural 
dan kewargaan, pengembangan vokasional/ 
orientasi dunia kerja serta pengembangan 
kemampuan spesifik terintegrasi (wawasan 
international, wawasan religius, penguasaan 
bahasa asing, komputer dan teknologi, 
kesadaran lingkungan dan kebiasaan 
kesehatan dengan demikian program 
pembelajaran yang dibuat haruslah mengacu 
kepada hal tersebut. 

Pendidikan Islam berkisar antara dua 
dimensi hidup yaitu : pertama ketuhanan 
atau penanaman takwa kepada Allah 
membentuk  jiwa yang rabbaniyah (QS 
2 : 79) atau ribbiyah (QS 2 : 146) pada 
anak didik melalui penanaman nilai-nilai : 
Islam, iman, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, 
syukur dan sabar. Kedua adalah dimensi 



47

KAJIAN KRITIS TENTANG PEMBINAAN SANTRI YANG BERORIENTASI PADA PRESTASI YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF (Elly Damaiwati) 

hidup kemanusiaan atau penanaman tingkah 
laku dan budi pekerti yang luhur (akhlakul 
karimah) pada anak didik. Beberapa nilai 
luhur yang perlu ditanamkan kepada 
anak didik dalam dimensi ini antara lain: 
silaturahmi, ukhuwah, musawah, adil, 
husnudhan, tawaduk dan amanah. Dunia 
pendidikan kita masih berkiblat pada sistem 
yang memisahkan aspek-aspek diri dan fitrah 
manusia yang berasal  dari kapitalis hedonis. 
Padahal sebetulnya Islam telah mengenalkan 
sistem pendidikan yang jauh lebih sempurna. 
Yakni sistem pendidikan yang komprehensif 
dan integral. Sistem ini memperhatikan 
manusia sebagai suatu kesatuan  utuh yang 
terdiri atas fisik, psikis, dan ruh (hati). 
Sistem ini menekankan pada pondasi kasih 
sayang dan bukan hanya sekadar penunaian 
kewajiban saja.  

Untuk membangun  system pendidikan 
yang integral, maka hal yang paling mendasar  
yang perlu kita pahami bersama adalah visi 
dan misi pendidikan Islam. Kita pahami dulu 
tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. 
Tujuan pendidikan Islam sudah sangat jelas 
yakni  menjadikan manusia-manusia yang 
muttaqien. Bila diterjemahkan lagi,  manusia 
– manusia yang muttaqien adalah manusia 
yang secara aqidah mantap dan tidak 
menyimpang (sesuai al-Quran dan hadis), 
akal yang cerdas (wawasan berpikir yang 
luas, cerdik dan kreatif), berakhlak yang 
mulia,  (prilaku yang santun, amanah,  tegas, 
berani dan disiplin, bertanggungjawab), 
serta memiliki tubuh yang kuat ( sehat, bugar 
dan enerjik).  Dengan demikian  pendidikan 
Islam  adalah pendidikan yang menekankan 
semua aspek, tidak hanya sekadar anak 
yang cerdas, yang mempunyai NEM yang 

tinggi, tetapi  juga mempunyai  ahklak  yang 
mulia (santun, ramah, menyayangi sesama 
manusia, serta bertanggung jawab). 

Untuk mencapai tujuan pendidikan itu, 
yang perlu dilihat juga adalah kurikulumnya. 
Pendidikan Islam adalah pendidikan yang 
terintegrasi (penyatuan unsur jasad, akal 
dan hati) yang menjadi ciri khas sistem 
pendidikan Islam.  Kurikulum  yang integral  
adalah kurikulum yang memperhatikan  
pengembangan logika,  etika,  dan  estetika, 
integrasi antara  pengembangan pengetahuan 
kepentingan kebutuhan masa kini serta 
kebutuhan masa yang akan datang (antisipasi 
ke depan), integrasi antara pengetahuan, 
keterampilan serta sikap). Dengan demikian, 
kurikulum dalam pendidikan Islam juga 
harus memuat ketiga aspek tersebut di atas. 

Dalam  praktik keseharian  pada  
tingkat operasional masalah ini memang 
tidak mudah, tapi bukannya tidak mungkin 
itu bisa dilakukan.  Sebagai contoh, ketika  
kita mengajarkan  ilmu matematika kepada 
anak,  bagaimana dengan ilmu matematika 
yang kita ajarkan itu  mengandung ‘spirit  
religi` dan bisa melatih  anak didik  untuk 
melihat problem yang ada (antisipasi ke 
depan). Nah bagaimana kita membangun 
sikap religi kepada anak didik  kita  dengan 
semua mata pelajaran yang kita ajarkan 
kepada mereka, sehingga  kita tidak pernah 
berpikir, saya mengajar ilmu eksakta, saya 
mengajar ilmu sosial dan bukan ilmu agama, 
jadi tidak ada kaitannya untuk memperbaiki 
akhlak anak. Kalau paradigma seperti ini 
belum kita pahami, yang terjadi  kita akan 
kesusahan  dalam memperbaiki akhlak anak 
didik kita.  Inilah letak integralnya bahwa 
semua ilmu   yang kita ajarkan kepada 
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anak didik kita  harus  mampu menambah  
ketundukannya kepada Allah, kepribadianya  
pun semakin shalih serta shalihah.

Demikian juga  proses pembelajaran 
yang dilakukan di pesantren hendaknya 
juga selalu berorientasi pada sistem yang 
integral ini. Integrasi dengan melakukan 
proses pemasukan nilai-nilai keislaman 
ke dalam “ilmu umum”. Dengan demikian 
santri yang diluluskan  nantinya adalah santri 
yang disamping punya ilmu dan paham 
dalam pengetahuan agama juga mampu 
mengaplikasikan keilmuannya itu dalam 
kehidupan sehari-hari, santri yang punya 
ilmu dan mampu mengamalkan ilmunya. 
Dengan demikian ilmuanya akan senantiasa 
bermanfaat bagi umat di sekitarnya.  

e. Managemen modern
Managemen juga  menjadi  ha l 

yang penting yang mesti diperhatikan. 
Ketika sebuah pesantren dikelola dengan 
managemen yang rapi, pendidikan yang 
diselenggarakan dapat lebih efisien dan 
efektif. Proses managemen tidak terlepas 
dari empat proses yakni ; planning (rencana), 
organizing (pengorganisasian), staffing 
dan directing  (penyusunan staff dan 
pengarahan) dan evaluating (evaluasi) maka 
pesantren pun mulai rapi dalam melakukan 
keempat tahap di atas. Bagaimana rencana 
pendidikan itu harus dibuat? Seperti 
apa santri yang akan diluluskan? Punya 
kompetensi apa santri yang kita luluskan? 
Punya daya lebih atau sisi kemenarikan 
apa santri yang akan kita luluskan? Hal itu 
merupakan pertanyaan yang mendasar yang 
perlu dipersiapkan oleh sebuah pesantren. 
Dalam proses perencanaan ini mengingat 
bahwa manusia dan masyarakat selalu 
berubah maka pendidikan harus bersifat 
progesif tidak resisten terhadap perubahan. 

Pendidikan yang kita rencanakan hendaknya 
mampu mengendalikan arah perubahan. 
Sehingga perencanaan pendidikan harus 
bersifat antisipatif terhadap perubahan atau 
dinamika masyarakat. Pada tahap staffing 
misalnya harus mampu menempatkan orang 
sesuai kafaahnya atau kemampuannya. 
Pada tahap directing atau pengarahan 
pengelola dan para pimpinan harus mampu 
mengarahkan semua SDM yang ada ke arah 
yang sesuai visi dan misinya. Bila visi dan 
misi lembaga dipahami oleh semua warga 
lembaga maka akan memudahkan untuk 
meraih tujuan. Demikian juga pada tahap 
evaluasi juga harus dilakukan. Seperti 
bagaima proses pembelajaran yang saat ini 
dilakukan? Apakah santri yang kita luluskan 
sebagaimana yang kita harapkan? Dan lain 
sebagainya.

f. Sarana dan prasarana yang memadai
Tidak  b i sa  d ipungk i r i ,  un tuk 

memperlancar serta agar proses pembelajaran 
berjalan efektif, maka sarana dan prasarana 
harus tersedia, dan ini menjadi daya 
dukung yang tidak boleh disepelekan. 
Apalagi di era global, dimana informasi 
dan teknolgi (IT) menjadi sarana yang 
harus ada dalam rangka mengakses ilmu 
agar tidak ketinggalan, termasuk di pondok 
ini yang sudah berlabel RSBI, Rintisan 
Sekolah Berstandar International. Hanya 
permasalahan yang perlu kita waspadai 
dan kritisi bersama adalah bagaimana IT 
yang bebas nilai itu benar-benar memberi 
kemanfaatan yang besar dalam proses 
pendidikan. Bukan sebaliknya adanya IT 
malah membuat santri, mengalami krisis 
moral, banyak santri “berkasus” karena 
IT misalnya mengakses informasi yang 
tidak layak seperti pornografi, terjadinya 
“hubungan” yang terlarang antara  santriwan 
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dan santriwati, facebook yang berlebihan 
sehingga tidak kenal waktu dengan gambar-
gambar  atau foto yang tidak layak dan lain 
sebagainya. Inilah tantangan yang mesti 
kita jawab bersama. Permasalahan ini 
meskipun tidak mudah namun setidaknya 
bisa kita antisipasi dengan adanya filter dari 
masing-masing santri yakni berupa akidah 
dan ibadah yang mantap. Akidah dan ibadah 
yang mantap bisa terjadi manakala proses 
pembelajaran bersifat integral dengan semua 
berorientasi kepada nilai-nilai rabbaniyah 
dan ilahiyah.

g. Peran serta yang lebih luas dari 
masyarakat
Lembaga Islam pada umumnya 

berbasis masyarakat (community – based 
education) demikian juga pesantren. Saatnya 
pesantren untuk tidak seperti menara gading 
yang terasing di sebuah perkampungan yang 
susah atau kurang memberi berkah dan 
kemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya. 
Namun sebaliknya pesantren hendaknya 
mulai mengembalikan posisi pesantren 
itu sebagai lembaga yang eksistensinya 
diakui masyarakakat dan bermanfaat bagi 
masyarakat. Dengan demikain ada timbal 
balik yang positif bagaimana masyarakat 
berpartisipasi secara aktif dan mendukung 
tidak hanya secara moral namun sampai 
pada sarana dan prasarana. Namun di sisi 
lain pesantren juga berusaha untuk selalu 
memberi manfaat yang lebih bagi masyarakat 
sekitarnya. Santri-santri yang ada perlu di 
“sekolahkan” langsung kepada masyarakat 
setempat.  Sehingga kemanfaatannya benar-
banar dirasakan oleh masyarakat.  Demikian 
beberapa faktor penting yang mestinya lebih 
diperhatikan di pondok ini dalam rangka 
upaya mencapai visi, misi dan prestasi santri.  

2. Langkah-Langkah Strategis untuk  
Meningkatkan Prestasi Santri
Hasil  proses pembelajaran dapat 

dilihat dari outpout santri, yakni berupa 
prestasi santri. Untuk mengukur prestasi 
santri, maka kita perlu  memahami  dulu 
tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. 
Tujuan pendidikan Islam sudah sangat jelas 
yakni  menjadikan manusia-manusia yang 
muttaqien (bertakwa). Bila diterjemahkan 
lagi, manusia–manusia yang muttaqien 
adalah manusia yang secara akidah mantap 
dan tidak menyimpang (sesuai al-Quran dan 
Hadis), akal yang cerdas seperti wawasan 
berpikir yang luas, cerdik dan kreatif, 
berakhlak yang mulia, seperti perilaku 
yang santun, amanah, tegas, berani dan 
disiplin, bertanggungjawab, serta memiliki 
tubuh yang kuat seperti sehat, bugar dan 
enerjik. Dengan demikian pendidikan 
Islam adalah pendidikan yang menekankan 
semua aspek, tidak hanya sekadar anak 
yang cerdas, yang mempunyai NEM atau 
Nilai Ebtanas Murni yang tinggi, tetapi 
juga mempunyai ahklaq yang mulia seperti 
santun, ramah, menyayangi sesama manusia 
serta bertanggung jawab). Tujuan ini selaras 
dengan visi dan misi PPMI Assalaam 
yakni terwujudnya insan yang memiliki 
keseimbangan spiritual, intelektual dan moral 
menuju generasi ulil albab yang berkomitmen 
tinggi terhadap kemashalahatan umat dengan 
berlandaskan pengabdian kepada Allah swt. 
Dengan demikian seorang santri dikatakan 
berhasil berprestasi manakala menjadi orang 
yang semakin bertakwa dan juga mampu 
mencapai sebagaimana visi PPMI Assalaam, 
menjadi orang yang berilmu dan ilmunya 
juga bermanfaat untuk kebaikan umat, atau 
penebar kebaikan kepada sesama.  Selaras 
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dengan tujuan tersebut Allah memberi 
gambaran dalam QS. Ali Imran : 185 
yang disebut orang sukses adalah orang 
yang bebas dari api neraka. “Barang siapa 
dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan  
dalam surga maka sungguh mereka telah 
sukses”.

Untuk menjadikan santri berhasil dan 
berprestasi sebagaimana tujuan pendidikan  
tersebut di atas maka perlu didesain program-
program pembelajaran serta langkah-langkah 
strategis guna mendukung keberhasilan 
tersebut. Adapun langkah-langkah strategis  
antara lain adalah Penguatan Pendidikan 
Berkarakter di Pesantren Assalaam. 
Pesantren harus mengokohkan diri sebagai 
pencetak pendidikan karakter.   

Beberapa starategi yang bisa kita 
lakukan dalam upaya penguatan santri 
berkarakter di Pondok Assalaam ini 
diantaranya adalah:

a.  Penguatan pada sisi spiritual
Shalat jamaah ke masjid sudah berjalan 

baik alhamdulillah, yang terus dilatih adalah  
shalat sunah, puasa sunah. Harus ada 
perintah secara jamaah, artinya dikendalikan 
langsung oleh pimpinan pondok, tidak hanya 
diserahkan kepada OPPMIA atau organisasi 
pondok pesantren modern Islam Assalaam 
dan terserah kapan akan dilaksanakan. Shalat 
malam, shalat duha, puasa Senin-Kamis, 
bersedekah harus menjadi agenda penting 
dan bersama oleh semua warga pondok. 
Wajib shalat malam dan duha secara rutin 
dan tertarget. Sebelum mulai belajar di 
kelas harus dimulai shalat duha bersama di 
kelasnya masing-masing. Wajib bukan berarti 
hukumya. Tetapi sebagai upaya pelatihan 
dan pendidikan untuk membangun ruhiyah 
dan komunikasi positif kepada Allah. Kalau 
ruhiyah anak kuat insya Allah cahaya ilmu 

akan mudah diraihnya. Kalau spiritualitas 
kuat, maka moralitas akan lebih mudah kuat. 
Keduanya saling mempengaruhi. Moralitas 
kuat apabila mempunyai akar pada nilai-
nilai spiritual, orang yang yakin dengan 
agamanya maka dia akan lebih senang 
berbuat baik karena menyakini perbuatannya 
itu mengikuti kehendak Allah. Demikian 
dikatakan Komarudin Hidayat yang dimuat 
di Republika Jumat 4 Februari 2011. 

b. Memberlakukan adanya jam wajib 
baca
Untuk penguatan pada pemikiran,  

misalnya setiap Senin jam 7-8 adalah mata 
pelajaran JAM BACA, artinya semua 
warga pondok wajib membaca pada jam 
itu tidak hanya santri, tetapi semua orang 
di pondok ini. Membaca menjadi kegiatan 
yang dianggap penting dan mendesak 
dilakukan oleh semua civitas akademika di 
pondok ini.  Apa yang harus dibaca, dapat 
diatur selanjutnya yang penting adalah 
kegiatan membaca. Ini penting dalam rangka 
membangun budaya membaca. Memberikan 
makanan bergizi pada otak. Membangun 
motivasi untuk menjadi manusia pembelajar, 
manusia yang bersemangat belajar, manusia 
berkarakter pembelajar, manusia yang haus 
akan ilmu. Motivasi dibangun antara lain 
dengan memahami manfaat sesuatu. Orang 
yang banyak membaca, akan merasa kurang 
dengan ilmu yang dipunyai. Sehingga dia 
akan semakin bersemangat untuk terus 
membaca. Ilmu adalah kunci beramal,  
sedangkan membaca adalah salah satu pintu 
yang penting untuk mendapatkan ilmu. Iklim 
yang kondusif untuk membuat para santri 
cinta membaca harus dibangun. Misalnya 
berbagai kegiatan yang mendukung budaya 
membaca, seperti bedah buku, meringkas 
buku, aneka lomba tentang buku dan yang 
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penting menurut penulis pihak sekolah dan 
kesantrian membuat kurikulum buku-buku 
yang wajib dibaca diluar buku pelajaran 
sekolah. Sebagai contoh anak kelas VII 
buku wajib bacanya adalah buku atau kitab 
antara lain Riyadhus Shalihin jilid 1, Fikh 
Sunah jilid 1, Quantum Learning, Quantum 
Reading, Menjadi Santri yang Berprestasi 
dan lain sebaginya. Santri diusahakan untuk 
mempunyai buku-buku tersebut. Pada akhir 
tahun diadakan evaluasi dan tes dari apa 
yang telah mereka baca. Membaca adalah 
skill. Pada mulanya perlu dipaksa untuk 
mau membaca. Kalau seseorang sudah 
merasakan manfaat dan merasa mampu 
memberdayakan dirinya dengan membaca 
dan diteruskan dengan kemampuan menulis 
untuk mengikat ilmunya, demikian menurut 
Hernowo(2007) dalam bukunya Vitamin 
maka dengan sendirinya dia akan terus 
mencari buku sebagai kebutuhannya. Inilah 
langkah strategis untuk menjadikan para 
santri termotivasi untuk belajar, yakni 
dipahamkan dan disadarkan kebutuhan serta 
pentingnya menjadi orang yang berilmu. 
Orang yang mempunyai budaya membaca 
maka sudah terbangun dalam dirinya 
proses belajar, karena proses mencari ilmu 
pengetahuan itu sebagian besar adalah 
proses membaca, dan inilah yang membuat 
orang unggul karena mewajibkan dirinya 
untuk terus menerus mencari ilmu dalam 
rangka mentranformasi diri menjadi orang 
yang lebih baik. Dan pasti prestasi apapun 
akan mudah diraih bila tradisi pembelajar 
sudah terbangun dalam diri orang tersebut. 

c. Penguatan pada sisi moralitas 
Moralitas, akhlak menjadi hal yang 

penting dan harus menjadi salah satu indikator 
keberhasilan suatu proses pembelajaran. 
Hal yang bisa dilakukan kaitannya dengan 

penguatan ini adalah menguatkan adanya 
transfer tidak hanya transfer of knowledge 
tetapi juga transfer moral. Guru tidak hanya 
memberi ilmu atau penekanan kognitif saja 
akan tetapi perilaku guru harus bisa menjadi 
contoh. Pendekatan keteladanan menjadi 
hal yang penting, termasuk bagaimana 
kakak kelas memberi contoh kepada adik 
kelasnya, pemimpin menjadi contoh bagi 
anak buahnya.  Anak  tidak disentuh secara 
kognitif saja tetapi selalu ada evaluasi 
mengukur perubahan yang dicapai santri 
dari hasil belajar. Misalnya  lulus UAN 
100% maka perlu dievaluasi perubahan 
sikap, moral, skill, dan yang lainnya sebagai 
hasil belajar. Sehingga tidak hanya puas bisa 
lulus 100%. Tetapi lebih dari itu seberapa 
perubahan akibat proses pembelajaran yang 
telah kita lakukan. 

d. Penguatan pada aspek kecerdasan 
sosial yakni untuk menjadi orang 
yang bermanfaat bagi orang lain
Yang bisa kita lakukan antara lain 

memperkuat pemahaman terhadap konsep 
dakwah. Maksudnya adalah semua santri 
perlu dipahamkan terhadap makna dakwah 
dan wajibnya menjadi seorang dai. ”Kelak 
kalian menjadi seorang dokter, dokter 
yang juga dai, menjadi manager,  manager 
yang juga dai, menjadi dosen, dosen 
yang juga dai. Dakwah adalah wajib.  
Menjadi orang yang bermanfaat adalah 
suatu keharusan”. Konsep itu harus terus 
ditanamkan, dibiasakan, kepada para santri. 
Membangunkan temannya untuk shalat 
subuh adalah bagian dari dakwah. Saling 
menasihati juga bagian dari dakwah dan 
bukan hanya tugas OPPMIA. Menjadi 
pengurus OPPMIA adalah bagian dari 
kewajiban berdakwah. Santri perlu dibangun 
kebanggaan menjadi orang yang baik dan 
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bukan sebaliknya. Sebagaimana kata Iman 
Qurtubi bahwa dai-dai adalah golongan  

 orang yang istimewa dihadapan 
Allah dan RasulNya. Santri perlu terus dilatih 
memberi kultum, menjadi khatib, mengajar 
TPA kepada masyarakat di sekitar Assalaam, 
ini juga dalam rangka penguatan menjadi 
dai menjadi orang yang shalih yang berdaya 
guna. Yakni shalih yang bukan hanya shalih 
untuk dirinya sendiri tetapi shalih yang bisa 
memberi kemanfaatan kepada orang lain.  
Ketika santri sudah merasakan indahnya 
menjadi orang yang bermakna karena bisa 
menebar kemanfaatan kepada orang lain, 
dia akan semakin termotivasi untuk menjadi 
lebih baik insya Allah.   

e. Penguatan skill dan potensinya 
Salah satu ciri berhasilnya proses 

pembelajaran menurut Abdurahman An-
Nahlawi dalam Hery Noor Aly (1999), 
adalah anak didik yang semakin berkembang 
potensinya.  Pendidikan harus membuat anak 
didik semakin terasah skill dan potensinya. 
PPMI Assalaam sebagai sebuah pendidikan 
pensantren, dan banyak ahli mengatakan 
pesantren adalah ikon pendidikan norformal 
maka wajib bagi lembaga ini untuk mendesain 
sebuah pembelajaran agar anak berkembang 
potensinya. Jangan sampai terdengar gerutu 
para santri  ” Setelah aku masuk pesantren, 
potensiku, bakatku tidak berkembang, 
karena pondok tidak menfasilitasi potensiku 
bisa berkembang dengan baik.” Belajar dari 
sebuah sekolah yang ditulis dalam buku  
“Sang Juara” terbitan Mizan, yakni sebuah 
SMA Muttahari di kota Bandung yang 
ketika penulis berkunjung ke sana dipimpin 
oleh Kang Jalaludin Rahmat, DR Psikologi 
Sosial. Untuk mengembangkan potensi para 
siswanya di sekolah tersebut diterapkan 
konsep Multiple Intellegences, yakni konsep 

kecerdasan ganda yang dikembangkan oleh 
Gardner.  Kecerdasan ganda ini sebagaimana 
kita ketahui bersama, sebuah konsep 
yang menggambarkan bahwa setiap anak 
penuh keunikan. Setiap anak mempunyai 
kecerdasan. Ada delapan kecerdasan yang 
dikembangkan dalam konsep ini yakni 
yakni kecerdasan linguistik, logika, natural, 
spasial, personal, interpersonal, kinestetik 
dan musik.

Dalam diri santri tidaklah sama antara 
anak satu dengan yang lainnya. Masing-
masing anak tidak sama kecerdasannya 
dan tidak ada anak yang bodoh. Setiap 
anak dikarunia sekurang-kurangnya tiga 
kecerdasan yang menonjol pada dirinya. 
Berkaitan dengan ini yang perlu dan terus 
dikembangkan masing-masing anak adalah 
bakat atau potensi. Banyak anak yang 
tidak tahu potensinya. Hal inilah yang 
perlu dijadikan dasar dalam mendesain 
sebuah kegiatan, termasuk juga ekstra 
kurikuler di pondok ini, yakni berdasarkan 
kecerdasan anak yang harus terus diasah. 
Karena santri hidup selama 24 jam di 
pondok. Berkembang atau tidaknya potensi 
sangat tergantung dari pondok ini. Pondok 
mempunyai tanggung jawab mengasah 
bakat atau kecerdasan anak. Banyak cara 
untuk bisa mengetahui kecerdasan dan 
bakat santri  misalnya dengan pengamatan, 
dengan tes multiple intellegences. Seseorang 
yang berkembang potensinya, mampu 
berkarya, produktif dalam hidupnya maka 
akan semakin menambah kepedeannya dan 
ini kunci meraih keberhasilan hidup. Kalau 
para santri mengetahui potensinya dan dia 
beraktivitas fokus berdasarkan kecerdasan 
yang menonjol pada dirinya insya Allah 
akan banyak Enstein, Thomas Alfa Edison, 
Habibie, Oprah Wifrey yang muslim yang 
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dilahirkan dari pondok pesantren. Saatnya 
pondok mencetak kembali tokoh-tokoh 
kaliber dunia. Pondok pesantren terus 
menerus mengukir prestasi karena para 
alumninya membuktikan menjadi orang-
orang yang bisa memberi kemanfaatan  
dan menjadi solusi permasalahan umat ini. 
Setiap anak adalah unik. Keunikan setiap 
anak hendaknya dihargai dan dikembangkan 
sesuai bakat dan kecerdasan yang telah 
dibawa dan diamanahkan kepada masing-
masing santri dan inilah sebuah pembelajaran 
yang manusiawi, menurut Munif Chatib. 

Menurut Malcolm Gladwell ada “Hukum 
10.000 Jam” Strength = talent + skill + 
knowledge  hukum 10.000 jam  master 
di bidangnya (berprestasi luar biasa) + niat 
lillaahi ta’ala, ikhlas  bermanfaat bagi 
banyak sekali orang  amal jariah 

Menurut hukum tersebut, apabila dalam 
diri anak sudah diketahui tiga  kecenderungan 
yang menonjol ini berarti talentanya  bila 
diasah terus menerus sehari 1 jam selama  6 
tahun dia menjadi santri di pondok ini dengan 
latihan dan tambahan ilmu pengetahuan 
maka dia akan menjadi master di bidangnya. 
Sebagai contoh, seorang santri selama 6 tahun 
sejak awal kelas 1 Mts sudah terpetakan bakat 
atau kecerdasan majemuknya sebagaimana 
tersebut di atas, maka dalam pengembangan 
skill dan potensinya akan berkembang dengan 
sangat optimal dan tentunya santri akan lebih 
termotivasi karena melakukan kegiatan sudah 
sesuai dengan bakat dan kecerdasan yang ada 
pada dirinya. Bagi santri yang cerdas verbal 
atau bahasa maka dalam ekstra kurikuler 
dia digolongkan ke dalam club bahasa, club 
penulis maka kelas V dan VI mereka sudah 
menjadi penulis, presenter atau penerjemah 
yang handal, ada hasil karya nyata karena 
terus diasah dan sudah sesuai dengan bakat 

dan kecerdasannya. Bagi santri yang cerdas 
secara naturalis dia digolongkan ke dalam 
club pecinta alam, penelitian yang kaitannya 
dengan tumbuhan, hewan, antariksa dilatih 
terus dari pelatih yang professional, maka 
berlakulah hukum 10.000 jam, yakni menjadi 
orang yang potensinya berkembang secara 
luar biasa, inilah salah satu cara meningkatkan 
prestasi santri.

C. Kesimpulan

Model pendidikan pesantren yang sudah 
mengakar di Indonesia memang tidak diragukan 
lagi. Disamping telah mampu menunjukkan 
eksistensinya dan telah menunjukkan perannya 
yang strategis, pesantren telah berhasil mencetak 
orang-orang yang secara kapasitas ilmunya serta 
kapabilitas dalam memimpin umat ini tidak 
diragukan lagi. Untuk menjadikan pesantren 
sebagai  lembaga pendidikan yang terus mencetak 
SDI yang handal yang unggul dan tetap eksis di 
era global maka hal-hal yang perlu mendapat 
perhatian antara lain  membangun sistem nilai 
dan budaya yang positif, santri  sebagai subjek 
dengan penuh keunikan dan potensi,  guru dan 
tenaga pendidikan yang professional, kurikulum  
dan program pembelajaran, managemen modern, 
sarana dan prasarana yang memadai,  serta peran 
serta masyarakat. 
 Langkah-langkah strategis agar para 
santri mampu meraih visi dan menjadi santri 
yang berprestasi yaitu dengan penguatan 
pendidikan berkarakter di PPMI Assalaam. 
Adapun penguatan pendidikan berkarakter 
antara lain bisa dilakukan dengan penguatan 
pada sisi spiritual, adanya jam wajib baca, 
penguatan pada sisi moralitas, penguatan 
pada sisi menjadi orang yang bermanfaat serta 
penguatan pada sisi pengembangan potensi dan 
mengasah bakat dan kecerdasannya.
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