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ABSTRAK 

 

Nama  : Muhajirun Mokodompit 

Nim  : 15.2.3.037 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam 

Judul  : Praktik Pendidikan Islam Salafi di Manado dalam Membentuk 

Kesalehan Beragama 

 

Skripsi ini mengkaji tentang Praktik pendidikan Islam Salafi di Manado 

dalam membentuk kesalehan beragama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan upaya kaum Salafi dalam 

membentuk kesalehan beragama melalui pendidikan Islam yang dikelolah oleh 

lembaga pendidikannya. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis datanya 

dalam penelitian ini yakni melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam membentuk kesalehan 

beragama melalui pendidikan Islam,maka dalam praktik pendidikan yang 

dilakukan oleh Salafi lebih difokuskan pada pembentukan akidah dan ahklak 

yaitu dengan cara mulai mengenalkan Islam sejak dini yaitu dengan mulai 

mengajarkan nilai-nilai dasar dalam Islam. Hal ini diyakini dapat membentuk 

kebiasaan dan kepribadian para santri. Adapun metode yang digunakan adalah 

dengan memberikan peneladanan serta dengan senantiasa memberikan nasehat 

dan peringatan. Selain metode strategi yang digunakan oleh para pendidik 

dalam membentuk kesalehan beragama adalah dengan senantiasa 

memerintahkan para santri untuk mempraktikkan hal-hal yang telah dipelajari 

sertamengulang-ngulang kembali materi yang telah dipelajari.  

 

 

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Kesalehan Beragama 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya rivalitas antar kelompok keagamaan yang menguat sejak reformasi 

menempatkan pendidikan Islam sebagai wadah diseminasi dan konstestasi dalam 

pembentukan identitas ideologi masing-masing. Reformasi yang diikuti 

demokratisasi sejak 1998, turut memberikan ruang yang semakin terbuka untuk 

tumbuh dan bangkitnya berbagai gerakan keagamaan dengan identitas ideologi 

masing-masing, baik ada yang bersifat demokratis, progresif maupun yang 

bersifat konservatif. Runtuhnya orde baru turut memberikan konstribusi dalam 

mengintensifkan perebutan otoritas keagamaan antar kelompok keagamaan, 

dimana kepentingan ideologislah yang menjadi faktor utama. Kecenderungan ini 

kemudian, kini merambah dalam kultur akademik pendidikan Islam di Indonesia. 

Adanya penguatan pergulatan internal umat islam yang di representasikan 

oleh gerakan dan kelompok keagamaan berdampak terhadap semakin beragamnya 

corak dan orientasi ideologis lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan 

Islam seperti pondok pesaantren dan madrasah kini tidak hanya lahir dari respon 

lokalitas ke Indonesiaan tetapi juga oleh tipologi pendidikan yang memiliki 

afiliasi dengan ideologi keagamaan yang bersifat transnasional seperti pendidikan 

Salafi dan sebagainya.1 

                                                             

1Saparudin, Pendidikan Islam di Tengah Diseminasi dan Kontestasi Ideologis Gerakan 

Keagamaan di Lombok, dalam Greg Fealy dan Sally White (editor), Mozaik KaJian Islam di 

Indonesia (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet,2018), h. 177-178. 
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Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya kebutuhan untuk memenuhi dan 

mendukung kebutuhan ideologis dari gerakan kelompok keagamaan yang 

menempatkan lembaga pendidikan sebagai instrumen utama dalam wadah 

diseminasi paham keagamaan. Inilah kemudian yang membuat corak lembaga 

pendidikan Islam semakin beragam. 

Meskipun demikian, pasca terjadinya insiden 11 september 2001, mulai 

bermunculan pertanyaan tentang Islam, fundamentalisme, radikalisme, terorisme 

dan kaitannya dengan proses pendidikan. Bahkan, warga asing menduga bahwa 

lembaga pendidikan Islam sebagai tempat berkembang biaknya bibit-bibit teroris. 

Data lain pun turut menjelaskan bahwa terorisme yang dilakukan oleh Abu Bakar 

ba’asyir turut menyebabkan lembaga pendidikan Islam menjadi sebuah lembaga 

pelatihan jihad melawan non-muslim. Selain itu, kekhawatiran semakin menguat 

ketika mereka berprasangka bahwa para pendidik yang berada dilembaga 

pendidikan Islam mulai menggabungkan spirit jihadisme ke dalam kurikulum 

lembaga pendidikan. 2 

Di Sulawesi Utara sendiri khususnya kota Manado dengan kondisi 

masyarakat multikultural, serta sebagai kawasan pelabuhan dan bagian penting 

dari lintasan hegemoni kolonial di masa lalu jelas telah memfasilitasi beragam 

jenis mobilitas sebaran penduduk di kawasan Timur Indonesia. Hasilnya adalah 

sebuah struktur masyarakat plural seperti yang ada pada saat ini. Pola pemukiman 

yang berkembangpun turut menjadi indikasi bagi berkembangnya akumulasi 

penduduk yang majemuk. Dari sinilah, sekolah muslim lokal mulai berhadapan 

                                                             
2Almunauwar Bin Rusli, Pesantren di Benteng Protestan : Aktivitas, Relasi dan 

Perdamaian, Jurnal Harmoni, http://Jurnalharmoni.kemenag.go.id (diakses 29 November 2019) 
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dengan mereka yang berbeda secara prinsip, teologi, maupun kultural. Di Manado 

sendiri saat ini lembaga pendidikan Islam terbagi kedalam beberapa wilayah serta 

terdiri dari berbagai jenjang baik TK, SD,SMP bahkan sampai jenjang SMA. 

Namun, meskipun demikian secara umum lembaga pendidikan Islam yang berada 

di wilayah Manado belum pernah menghadapi pelabelan-pelabelan radikalisme. 

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang senantiasa memelihara tradisi keilmuan 

serta memproduksi kaum intelektual maka lembaga pendidikan Islam di Manado 

mulai belajar bagaimana cara berinteraksi, berkomunikasi, serta berpartisipasi 

dengan masyarakat meskipun masih ada kecanggungan.3 

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang saat ini berada ditengah-tengah 

minoritas masyarakat multikultural dan minoritas muslim Manado yakni yayasan 

As-sunnah yang berafiliasi ke jaringan Salafi. Meskipun baru didirikan pada tahun 

2009 namun saat ini yayasan As-sunnah sudah menaungi jenjang pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah dan pesantren As-sunnah. Yayasan ini memiliki basis 

kegiatan di daerah Komo luar. 

Di tempat inilah kemudian komunitas salafi melakukan berbagai aktivitas 

dakwah dan pendidikan dalam kesehariannya, meskipun dengan jumlah santri 

yang tidak terlalu banyak. Kegiatan utama yang mereka lakukan dalam 

kesehariannya adalah program pendidikan disekolah dasar maupun pemberian 

materi-materi kepada para santri dewasa yang belajar di pesantren As-sunnah 

setiap selesai sholat magrib dan isya berjamaah.  

                                                             
3Almunauwar Bin Rusli, Sekolah Muslim dan Masyarakat Multikultural di Manado, e-

Media SULUTT DAY,http://www.suluttoday.com (diakses 29 November 2019) 
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Semua bentuk kegiatan ini tentu tidak lepas dari segala upaya Salafi  untuk 

membentuk kesalehan beragama melalui pendidikan Islam dan menanamkan 

nilai-nilai keagamaan sesuai dengan gerakan Salafi. 

Sebagai sebuah gerakan yang mengusung ide pemurnian ajaran Islam 

(purifikasi) maka hal utama yang menjadi prioritas dalam pendidikan komunitas 

ini adalah pada permasalahan akidah dan tauhid, yaitu untuk menjaga dan 

melindungi tauhid dari berbagai bentuk kemusyrikan dan khurafat yang telah 

mencemari serta membuat keruh sumber ajaran Islam.4  

Ciri di atas merupakan sebuah ciri khas para pengikut Salafi yang memang 

memiliki semangat yang besar dalam menyebarkan akidah, memberikan 

pengajaran dan nasehat bagi umat manusia serta memberikan peringatan kepada 

manusia dari segala bentuk perbuatan bid’ah atau kesesatan. Dengan kata lain 

bahwa salafi memiliki semangat yang besar dalam membentuk kesalehan 

beragama terutama pada perkara akidah dan tauhid. Segala ide dan gagasan kaum 

salafi berangkat dari ideologi puritan untuk memurnikan ajaran Islam. Artinya 

segala bentuk praktik keagamaan harus mempunyai sandaran yang jelas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4Khalimi, Ormas-ormas Islam,Sejarah, akar Teologi dan Politik (Cet. 1; Jakarta :Gaung 

Persda Press 2010) h. 353 
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B. Fokus Penelitian 

Karena keterbatasan waktu dan dana maka penelitian ini hanya berfokus 

terhadap bagaimana praktik pendidikan Islam Salafi dalam membentuk kesalehan 

beragama dan bagaimana respon masyarakat terhadap praktik pendidikan Islam 

Salafi. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan : 

1. Bagaimana Praktik pendidikan Islam Salafi di Manado dalam 

membentuk kesalehan beragama  ? 

2. Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Praktik Pendidikan Islam 

Salafi di Manado ? 

D. Pengertian Judul 

Segala konsep yang terencanakan dalam Islam pada dasarnya tertuang 

dalam kitab suci Al-qur’an serta hadist nabi Saw, sebagai pedoman yang  

mengatur segala aspek kehidupan. Kedua pedoman ini berisikan ilmu untuk 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.5 Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk mengarahkan tingkah 

laku individu untuk mencapai pertumbuhan kepribadian yang sesuai dengan 

ajaran Islam dalam proses kependidikan melalui latihan-latihan akal fikiran 

(kecerdasan), kejiwaan, keyakinan, kemauan dan perasaan serta panca indra 

                                                             

5M.yatimin abdullah, Studi Islam Kontemporer,(Cet.1; Jakarta : Sinar Grafika Offset 2006) 

h. 109 
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dalam seluruh aspek kehidupan manusia.6 Salafi sendiri berasal dari kata salafa-

yaslufu-salafan, yang artinya kaum terdahulu. Secara lebih luas, kata salaf berarti 

seseorang yang telah mendahului atau terdahulu dalam ilmu, iman, keutamaan dan 

kebaikan.7 Maka dengan demikian praktik pendidikan Islam Salafi merupakan 

sebuah cara dalam mendidik, membimbing serta mengarahkan para santri/peserta 

didik sesuai dengan ajaran para salafusholeh. 

Kesalehan beragama dalam Islam merupakan sebuah konseptualisasi yang 

mencakup kepatuhan terhadap rukun Islam atau kecenderungan untuk senantiasa 

menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan-Nya.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian (teoritis) 

a) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pendidikan 

Islam Salafi dalam membentuk kesalehan beragama  

b) Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap praktik 

pendidikan Islam Salafi. 

2. Manfaat Penelitian (praktis) 

a) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sumber rujukan tentang praktik pendidikan Islam Salafi dalam 

membentuk kesalehan beragama. 

                                                             

6H.M Djumransyah  dan Abdul Malik Karim Amirullah, (Cet. 1, Malang : UIN Malang 

Press 2007), h. 20. 

 7Ubaidillah, Global salafism Dan Pengaruhnya di Indonesia, jurnal Thaqafiyyat, Vol.13, 

No. 1 Juni 2012, h.40, http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/view/8. (Diakses 8 

januari 2019). 
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b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

untuk mengetahui tentang keberadaan serta identitas sosial dari kaum 

Salafi di Manado. 

c) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

mengetahui bagaimana konstribusi atau partisipasi kaum Salafi dalam 

membentuk kesalehan beragama di tengah masyarakat multikultural  

Manado. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN STUDI LITERATUR 

A. Pendidikan Islam   

Secara bahasa kata pendidikan yang umum digunakan saat ini adalah 

“tarbiyah”. Kata ini menunjukan sifat mendidik, mengasuh, dan memelihara. 

Sedangkan secara istilah jika melihat definisi pendidikan Islam secara historis 

maka pendidikan Islam merupakan usaha dan kegiatan yang dilakukan Nabi saw 

dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran 

Islam, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan 

menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan 

ide pribadi muslim.  

Sebagai contoh, orang Arab Mekkah yang awalnya penyembah berhala, 

musyrik, kasar, dan sombong maka dengan usaha dan kegiatan Nabi 

mengislamkan mereka, lalu tingkah laku mereka berubah menjadi penyembah 

Allah swt, lemah lembut, menghormati orang lain, dan telah berkepribadian 

muslim sebagaimana yang dicita-citakan ajaran Islam. Dengan ini berarti Nabi 

saw telah mendidik, membentuk kepribadian yaitu kepribadian muslim dan 

sekaligus berarti Nabi saw adalah pendidik yang berhasil.1 

Dengan demikian pendidikan Islam dapat diartikan sebagai sebuah usaha 

untuk mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau 

kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan alam sekitar melalui proses 

pendidikan. Perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan yang belandaskan 

                                                           
1
Zakia Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. 2; Jakarta: Bumi Aksara 1992) h. 25-28 
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nilai-nilai ajaran Islam yang terjadi melalui proses pendidikan melalui upaya 

membimbing, dan mengarahkan kemampuan-kemampuan dasar dan belajar 

manusia, baik sebagai makhluk individual, sosial serta hubungannya dengan alam 

sekitar.2 Sedangkan dalam pendapat yang lain, pendidikan Islam didefinisikan 

sebagai suatu upaya dalam membimbing yang diberikan oleh seseorang kepada 

orang lain agar ia bisa berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. 

Untuk mewujudkan hal diatas maka pendidikan Islam harus mampu 

mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik untuk hidup lebih 

dinamis dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang 

mulia, karena dengan adanya proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi 

peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, 

perasaan, maupun perbuatan.
3
 

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa pendidikan Islam memiliki 

peranan penting dalam mengubah tingkah laku seseorang,  mengembangkan serta 

membentuk pribadi muslim kearah yang lebih baik melalui upaya membimbing, 

mendidik dan mengarahkan sesuai dengan ajaran Islam.  

Pendidikan Islam sebagai sebuah proses dalam menanamkan sesuatu 

kedalam diri manusia maka dalam hal ini pendidikan Islam harus mampu 

menanamkan keyakinan tentang ajaran Islam terhadap peserta didik melalui 

metode penanaman secara bertahap. Dari hal ini kita memahami bahwa 

                                                           
2
H.M Djumransyah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam: Menggali 

Tradisi Meneguhkan Tradisi (Malang : UIN Pres 2007), h. 18 

3
Nizar, Samsul, Haji, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, 

(Cet. 1; Jakarta :Ciputat Press 2002) h. 31  
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pendidikan Islam merupakan proses pengenalan dan pengalaman secara bertahap 

atau berangsur-angsur didalam diri manusia.
4
 

Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian 

muslim maka dalam konteks ini yang menjadi acuan atau dasar dari pendidikan 

Islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran. Artinya pendidikan Islam 

itu harus berlandaskan pada Al-qur’an sebagai pedoman yang mengatur segala 

aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS. An-Nahl/ 16: 18 

........                    

     

Terjemahnya: 

Dan kami turunkan kitab (Al-qur’an) kepadamu untuk menjelaskan 

segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi 

orang yang beserah diri (muslim).
5
 

Dalam tafsir Ibnu katsir dijelaskan bahwa didalam Al-qur’an telah 

dijelaskan kepada kita segala hal, baik yang halal maupun yang haram. Sedangkan 

Alasan Allah swt berfirman dengan ayat ini adalah sesungguhnya Allah swt telah 

memerintahkan engkau  (Muhammad) agar menyampaikan kitab (Al-qur’an) yang 

diturunkan-Nya.6
  

Pada dasarnya pendidikan Islam haruslah tidak memisahkan atau memilah-

milah antara dunia dan akhirat. Dalam pembahasan ini tentu pendidikan Islam 

                                                           
4
Kemas Badaruddin, Filsafat Pendidikan Islam : Analisis Pemikiran Syed Muhammad Al-

Naquib al-attas, (Cet 1; Yoyakarta: Pustaka Belajar 2007 ) h.36  

5
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, [t.t] (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 

2012), h. 377. 

6
Abdullah bin Muhammad , Tafsir Ibnu Katsir (Jiid 3), (Cet. 1 ; Jakarta : Pustaka Imam 

Asya-Syafi’I,  2008) , h 225.  
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memiliki spektrum yang tidak sempit dan tidak dikotomis, yakni segala fasilitas 

untuk kepentingan pendidikan Islam, termasuk akal, alam bumi, langit dan 

lingkungan sekitar. Sedangakan dalam praktik pendidikan Islam yang berlangsung 

tentu tidak lepas dari kurikulum yang menjadi dasar yakni Al-qur’an dan Hadist 

sebagai sebuah pedoman penting yang terus memberikan inspirasi.7 

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa sebagai usaha dalam 

membina invidu kearah yang lebih baik, maka pendidikan Islam senantiasa di 

letakakan pada dasar ajaran Islam yakni Al-qur’an dan hadist yang mengatur 

segala aspek kehidupan manusia. Pandangan mendasar tentang pendidikan Islam 

juga tidak lepas dari adanya pandangan bahwa setiap manusia pada dasarnya 

memiliki potensi masing-masing. Potensi inilah yang kemudian memerlukan 

bimbingan sesuai dengan ajaran Islam.   

Selain sebagai usaha dalam merubah tingkah laku individu dalam 

kehidupannya, pendidikan Islam juga harus mampu menanamkan keyakinan-

keyakinan mendasar dalam ajaran Islam yang dilakukan melalui proses 

penanaman secara berangsur-angsur terhadap peserta didik. Selanjutnya ditinjau 

dari landasan pendidikan Islam yakni Al-qur’an dan Hadist sebagai pedoman yang 

mengatur segala aspek pendidikan maka pendidikan Islam tentunya tidak boleh 

memisahkan antara unsur kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. 

Dari segi tujuan, maka pendidikan Islam memiliki beberapa prinsip tertentu 

dalam tujuannya yakni, Pertama adalah prinsip universal yaitu prinsip yang 

memandang keseluruhan aspek agama (aqidah, ibadah, akhlak serta muamalah), 

                                                           
7
Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme 

Religius Sebagai Paradigma Penddikan Islam, (Cet.4; Yoyakarta : Gama Media 2002) h. 44 
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manusia (jasmani dan rohani), masyarakat dan tatanan kehidupannya. Prinsip ini 

kemudian menimbulkan formulasi tujuan pendidikan dengan membuka, 

mengembangkan dan mendidik segala aspek pribadi manusia. Yang kedua yakni 

prinsip kejelasan terhadap aspek kejiwaan manusia (qalb, akal dan hawa nafsu) 

dan hukum setiap masalah yang dihadapi sehingga terwujud tujuan, kurikulum, 

dan metode pendidikan. Dan ketiga adalah prinsip yang tidak bertentangan antara 

berbagai unsur dan cara pelaksanaan, sehingga antara satu komponen dengan 

komponen yang lain saling mendukung.8 

Selain itu tujuan pendidikan yang dilihat dari segi ruang lingkup dan 

cakupannya sebagaimana yang dijelaskan diatas, terdapat pula tujuan pendidikan 

yang dilihat dari segi kepentingan masyarakat, individu peserta didik dan 

gabungan keduanya. 

Pertama, tujuan pendidikan dari segi kepentingan sosial adalah tujuan 

pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk didalamnya 

tujuan pendidikan yang diharapkan oleh agama, negara, ideologi maupun 

organisasi. Dalam konteks ini maka pendidikan sering kali dijadikan sebagai alat 

untuk mentrasformasikan nilai-nilai yang dikehendaki. Tujuan pendidikan yang 

didasari oleh kepentingan ini, sering kali menjadikan peserta didik sebagai sasaran 

serta menjadikan peserta didik menjadi pasif. 

Timbulnya tujuan pendidikan dari sisi eksternal ini didasarkan pada asumsi 

bahwa apa yang terdapat dalam agama, nilai-nilai budaya, ideologi dan organisasi 

adalah nilai-nilai yang sudah terseleksi secara ketat serta telah terbukti 

                                                           
8
Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. 5; Jakarta: Prenada Media Group 2017) h.73  
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keunggulannya, maka oleh sebab itu perlu dilestarikan, dijaga, dan disampaikan 

kepada setiap generasi melalui pendidikan Islam. Dasar asumsi ini adalah 

kehidupan manusia dengan berpegang teguh  pada agama maka akan dijamin pasti 

sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Atas dasar inilah, maka tidak mengherankan 

jika penyelenggaraan pendidikan Islam lebih bersifat normatif, doktriner serta 

kurang memberikan peluang dan kebebasan terhadap peserta didik. 

Yang kedua adalah tujuan pendidikan berpusat pada kepentingan individual 

yaitu tujuan yang menyangkut individu melalui proses belajar dalam rangka 

mempersiapkan dirinya dalam kehidupan dunia akhirat. Dengan tujuan ini, maka 

pendidikan bukanlah mentransformasikan atau mentransmisikan nilai-nilai yang 

berasal dari luar melainkan hanya bersifat menggali, mengarahkan dan 

mengembangkan motivasi, minat, bakat, dan potensi anak agar tumbuh secara 

optimal.9 

Dengan kata lain pendidikan Islam itu lebih bersifat konservatif, yang artiya 

senantiasa untuk berpegang teguh pada norma yang berlaku atau posisi untuk 

senantiasa mendukung ketaatan terhadap lembaga dan proses budaya yang sudah 

teruji oleh waktu (sudah cukup tua atau mapan), didampingi rasa hormat 

mendalam terhadap hukum dan tatanan sebagai landasan perubahan sosial. 

Kenyataan ini menunjukan bahwa posisi pemikiran konservatif dapat dikatakan 

sebagai perilaku  atau sikap pasrah kepada kehendak Tuhan. Corak pemikiran 

konservatif dalam konsep pendidikannya, lebih menekankan pada pewarisan 

budaya serta sebagian besar porsi corak pemikiran konservatif diarahkan untuk 

                                                           
9
Abuddin nata, Ilmu Pendidikan Islam, https://www.google.com/books (diaksese 21 

Desember 2019) h.58-59 

https://www.google.com/books
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melestarikan, mengembangkan keilmuan klasik-tradisional. Penganut corak ini 

berpegang teguh pada nilai, norma yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya 

yang menjadi kriteria untuk diikuti. Selain itu pemikiran konservatif dalam 

pelaksanaan pendidikan mempunyai kecenderungan keagamaan yang sangat kuat, 

sangat dominan terutama ditunjukan dengan formulasi corak pendidikan yang 

bertujuan mengembangkan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan berakhlak mulia.  Intinya pendidikan Islam dengan corak ini 

bermuara pada ajaran nilai ketauhidan dan akhlak, kegiatan pendidikan pun 

didasarkan pada tiga hal yakni ibadah, ikhlas dan ridha Tuhan. 

Adapun dalam pelaksanaan pendidikan Islam, pendekatan yang digunakan 

lebih bersifat keagamaan, normatif, doktriner, dan absolutis. Peserta didik 

diarahkan untuk bersikap komitmen (keberbipahakan) dan dedikasi yang tinggi 

terhadap agama yang dipelajari. Sementara, kajian keilmuan yang bersifat 

empiris, rasional, analitis dan kritis, dianggap dapat menggoyahkan iman, 

sehingga pelaksanaan pendidikan Islam didominasi oleh pendekatan keagamaan 

yang bersifat normatif dan doktriner dengan harapan tidak menggoyahkan iman 

peserta didik. Pemahaman semacam ini sebenarnya muncul ketika umat Islam 

masa penjajahan yang sangat panjang, dimana umat Islam mengalami 

keterbelakangan, disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.10 

 

 

 

                                                           
10

Hujair AH. Sanaky, Pembaruan Pendidikan Islam : Paradigma, Tipologi dan Pemetaan 

Menuju Masyarakat Madani Indonesia, (Cet. 1; Yogyakarta : Kaukaba  Dipantara 2015) h. 29-31  
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B. Kesalehan Beragama 

Pada dasarnya kesalehan adalah suatu tindakan yang berguna bagi diri 

sendiri dan orang lain, serta dilakukan atas kesadaran ketundukan pada ajaran 

ajaran agama. Kesalehan merupakan hasil pengejewantahan dari keberimanan, 

pernyataan atau produk dari iman seseorang.
11 

Dalam hal ini berarti kesalehan merupakan sikap hati yang mau tunduk 

terhadap ajaran agama. Artinya apapun aktivitas yang dilakukan oleh seseorang 

seperti sholat, bekerja, puasa, berzakat dan berhaji dilandasi dengan sikap 

ketundukan hati maka hal ini merupakan ibadah. Kesalehan beragama tidak hanya 

berguna bagi diri sendiri akan tetapi kesalehan juga memiliki manfaat terhadap 

orang lain. Kesalehan seperti ini tentu melampaui batas-batas kedirian atau 

individu, artinya kebaikan itu bukan semata-mata berguna untuk dirinya tetapi 

juga bagi orang lain.  

Secara mendasar, kesalehan beragama adalah ibadah, yakni suatu bentuk 

penghambaan dari yang lebih rendah kepada yang maha agung yakni Tuhan. 

Semua kewajiban resmi dalam Islam terangkum dalam ibadah, lima rukun yang 

menjadi kategori utama ritual dalam Islam dan peristiwa-peristiwa yang lebih 

kurang tersusun di bawahnya dalam bentuk yang teratur. Dalam hal ini sholat lima 

waktu misalnya, selalu memberi kesaksian tentang kuatnya ritual dalam 

kehidupan sehari-hari.
12

   

                                                           
11

Saidiman Ahmad, Husni Mubarak, dan Testriono (editor),  Pembaharuan Tanpa 

Apologia: Esai-Esai Tentang Ahmad Wahib,  https://www.academia.edu (diakses tanggal 20 

Desember 2019) h.59  
12

Frederick M.Denny, Ritual Islam : Perspektif Teory, dalam Richard C. Martin (editor), 

Pendekatan Kajian Islam Dalam Studi Agama (Cet.2 Surakarta : Muhammadiyah University Press 

2002) h. 92 

https://www.academia.edu/
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Meskipun, kesalehan beragama merupakan suatu hal yang sulit untuk diukur 

dalam setiap pribadi masing-masing. Namun demikian ada beberapa hal yang 

mendasari tentang kesalehan beragama yakni Pertama kesalehan sebagai properti 

individual, artinya dalam memprediksikan keyakinan dan perilaku individual, 

maka ketaatan harus merupakan sesuatu yang ada pada diri individu atau kita 

dapat mengatakan bahwa dalam level individual kesalehan merupakan keadaan 

mental atau keadaan batin seseorang. Kedua Kesalehan merupakan hal yang tidak 

dapat diobservasi. Artinya, kesalehan berbeda halnya dengan karakteristik 

biologis, tinggi badan atau pekerjaan yang dapat diamati. Ketiga kesalehan 

memiliki banyak segi atau dengan kata lain kesalehan tidak hanya berupa 

kepatuhan, praktik atau perilaku religius.13 

Jika dipandang sebagai murni persoalan teologis  maka konseptualisasi 

kesalehan dalam Islam membutuhkan keyakinan dan praktik pada lima rukun 

Islam: percaya kepada Allah Swt. dan Muhammad Saw sebagai nabinya 

(syahadat), mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa dibulan ramadhan dan pergi 

berhaji bila mampu. Inilah kemudian contoh-contoh praktik dan ritual ketaatan 

dalam Islam.  Ketaatan pada hal ini tentu akan membedakan antara muslim yang 

taat dan yang tidak taat.  

Akan tetapi jika kita berasumsi bahwa kesalehan beragama adalah keadaan 

batin yang tidak dapat diobservasi dan tidak dapat direduksi menjadi ritual belaka 

maka boleh jadi kesalehan adalah hal yang tampak dalam keyakinan atau tindakan 

lain. Misalnya, perasaan seseorang terhadap keimanannya sendiri, dan perilaku 

                                                           
13

Thomas B Pepinsky, R. William Liddle dan Saiful Munjani,  Kesalehan dan Pilihan 

Politik :Memahami Kebangkitan Islam Politik Dari Perspektif Indonesia, (Jakarta : Prenada Media 

Grup, 2018) h.30 



17 
 

tak wajib mereka yang juga secara inheren (jika bukan secara eksklusif) 

berorientasi religius. Namun karena Islam adalah agama global maka  rukun Islam 

sangat penting dalam mengkonseptualisasikan kesalehan. 

Secara ringkas dapat kita pahami bahwa konseptualisasi kesalehan dalam 

Islam mencakup ritual, orientasi dan perilaku. Ritual adalah segala sesuatu yang 

mencakup kepatuhan terhadap rukun Islam atau dengan kata lain kesalehan adalah 

kecenderungan untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan-Nya.. 

Orientasi yakni mencakup keyakinan individual tentang hubungan seseorang 

dengan iman. Sedangkan perilaku mencakup praktik yang tidak membawa muatan 

teologis namun dapat merefleksikan keyakinan religius. 

Ini artinya penulis berpendapat bahwa dalam Islam konseptualisasi 

kesalehan beragama memerlukan ketundukan terhadap lima hal pokok yakni yang 

termaktub dalam rukun Islam. Selain itu perlu digaris bawahi bahwa 

konseptualisasi kesalehan beragama juga memerlukan implikasi terhadap 

kehidupan manusia baik secara individu dengan individu maupun antara individu 

dengan kelompok.  

Sebagai dimensi ritual maka konsep kesalehan beragama yang dimaksud 

dalam hal ini adalah sejauh mana seseorang dapat mengerjakan kewajiban ritual 

didalam agama seperti mengerjakan sholat, puasa, zakat dan lain. Selanjutnya 

sebagai dimensi ideologi maka kesalehan beragama memerlukan tingkatan sejauh 

mana seseorang dapat menerima hal-hal yang bersifat dogmatik dalam agama, 

misalnya sejauh mana kemudian mereka percaya tentang malaikat, surga, neraka, 

dan lain-lain. Dari sisi pengetahuan maka konsep kesalehan diartikan sebagai 
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seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya. Seberapa jauh 

aktivitasnya di dalam menambah pengetahuan agamanya. Dan terahir adalah 

sejauh mana konsekuensi seseorang dalam prilaku ajaran agamanya didalam 

kehidupan sosial, misalnya apakah ia pergi menjenguk tetangganya yang sakit, 

apakah ia sering menyumbangkan hartanya kepada fakir miskin dan lain-lain.14 

Maka dalam hal ini kesalehan beragama tidak hanya di ukur dari bagaimana 

tingkat religiutas seseorang yang berdasarkan pada ritual keagamaan seperti sholat 

lima waktu, berzakat, puasa haji dan dzikir. Hal ini sering dikatakan sebagai 

bentuk dari kesalehan individual, karena lebih menekankan pada ibadah ritual. 

Sementara disaat yang sama mereka tidak memiliki kepekaan sosial, dan kurang 

merepakan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kesalehan pada hakikatnya menyangkut pada hal-hal yang bersifat sosial, 

seperti bersikap santun terhadap orang lain, adanya sikap saling tolong-menolong, 

saling menghargai antar sesama umat manusia.  

......                            

Terjemahnya: 

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. 

Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. 

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini bermakna bahwa Allah swt memerintahkan 

hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat 

kebaikan, itulah kemudian yang disebut dengan al-birri (kebajikan) serta 

meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah yang dinamakan at-taqwa. 

                                                           

14
Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islam (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2011) h. 77 
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Allah swt melarang mereka tolong menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa 

dan mengerjakan hal-hal yang haram.15 

Ini artinya bahwa kesalehan yang bersifat sosial tidak hanya ditandai oleh 

praktik rukuk dan sujud, puasa dan haji melainkan ditandai oleh seberapa besar 

seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat baik terhadap orang-orang 

disekitarnya, sehingga orang lain merasa nyaman dan tentram dalam berinteraksi 

maupun bekerja sama dengannya. 

Dalam Islam sebenarnya kedua corak ini, yakni kesalehan yang bersifat 

ritual dan yang bersifat sosial merupakan suatu keharusan. Artinya kedua hal ini 

haruslah dimiliki oleh seorang muslim. Karena, ibadah ritual selain bertujuan 

pengabdian diri terhadap Allah swt juga bertujuan untuk membentuk kepribadian 

yang Islami sehingga memiliki dampak positif terhadap kehidupan sosial atau 

hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, kriteria kesalehan beragama 

seseorang tidak hanya di nilai dari seperti apa ibadah ritualnya tetapi perlu juga di 

nilai dari bagaimana perilaku sosialnya dalam kehidupan dengan sesama manusia. 

Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa ajaran Islam tidaklah semata-mata 

mementingkan aspek individu, melainkan ajaran Islam dimaksudkan sebagai 

rahmat bagi alam semesta. Artinya agama tidak hanya semata-mata untuk 

kepentingan penyembahan dan pengabdian diri secara ritual tetapi juga memuat 

nilai-nilai hubungan sosial antara sesama manusia.16 

 

                                                           
15

Abdullah bin Muhammad , Tafsir Ibnu Katsir (Jiid 3), h. 10 

16
 Helmiati, Kesalehan Individual dan Kesalehan Sosial, https://uin-suska.ac.id , (diakses 

20 Desember 2019) 



20 
 

C. Studi Literatur 

1. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negri (STAIN) Manado tahun 2012 dengan judul “Revitalisasi Agama di 

Sulawesi Utara Kasus Aliran Salafi di Manado”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa salafi Manado terkait dengan para pendatang dari 

pangkep Sulawesi Selatan yang menjadi pengurus Muhammadiyah di 

Manado. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa salafi Manado 

dengan keberadaannya di tengah masyarakat multikultural membuat 

pemahaman fundamentalisme salafi Manado menjadi termoderasi. 17 

2. Penelitian Husen Hasan Basri dengan judul “Orientasi Pendidikan 

Salafi: Kasus Pesantren As-sunnah Kalitanjung Cirebon”. Penelitian ini 

membahas bahwa pesantren ini memiliki paham keagamaan tertentu 

yang dapat dihubungkan dengan gerakan Salafi baik di Indonesia 

maupun di dunia Islam lainnya. Dengan demikian dalam penelitian ini 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan konsep Cultural Transmission 

pesantren ini berusaha melakukan misi kontinuitas kultur Salafi dalam 

orientasi pendidikannya. 

Dari kedua penelitian relevan diatas yang menjelaskan tentang revitalisasi 

agama kaum salafi di manado beserta dengan karateristiknya yang berbeda 

dengan salafi di kota-kota lain dengan penelitian mengenai orientasi pendidikan 

Islam maka peneliti merasa perlu untuk meneliti hal yang berbeda lagi dengan 

                                                           
17

Ali Amin, Revitalisasi Agama di Sulawesi Utara : Kasus Jemaah Aliran Salafi di Manado 

(Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama 

Islam (STAIN) Manado 2012) 
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Salafi Manado. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada praktik 

pendidikan Islam mereka dalam membentuk kesalehan beragama.  

Selain hal di atas peneliti juga meneliti tentang bagaimana respon 

masyarakat sekitar terhadap praktik pendidikan Islam Salafi dalam membentuk 

kesalehan beragama. Dalam konteks masyarakat multikultural Sulawesi utara 

maka penelitian ini tentunya akan menambah wawasan kajian Islam yang belum 

banyak diteliti oleh para peneliti. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menemukan 

atau menggali sesuatu yang telah ada, untuk kemudian diuji kebenarannya yang 

masih digunakan. Dalam metode penelitian terdapat tiga hal penting yaitu 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, 

prosedur pengumpulan data, analisis data,  serta pengecekan keabsahan data. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan 

metode kualitatif. Penelitian ini bersifat naturalistik dan deskriptif. Bersifat 

naturalistik karena penelitian ini dilakukan secara alamiah, apa adanya dan dalam 

pengambilan data dilakukan dengan keadaan sewajarnya, serta berdasakan 

pandangan dari sumber data.1 Selain itu penelitian ini juga bersifat deskriptif, 

karena penelitian ini menjelaskan dan menerangkan peristiwa untuk mengetahui 

bagaimana dan sejauh mana hasil penelitian. Pengumpulan data pada penelitian 

ini dilakukan di Yayasan As-sunnah Manado.  

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan fenomenologi. Artinya peneliti melakukan observasi kepada 

partisipan untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam partisipan tersebut. Hal 

ini peneliti lakukan sebagai bentuk pengumpulan data oleh peneliti yang 

                                                             
1Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Cet. 25; Bandung : Alva 

Beta, 2010) h.225 
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kemudian diolah untuk menemukan makna dari apa yang telah disampaikan oleh 

partisipan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di yayasan As-sunnah Manado, Jln. Jendral 

Sudirman No.8 Kec. Tikala Kelurahan Komo Luar Lingkangan 1 Manado. 

Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tiga 

bulan yakni dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder. 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

peneliti, yakni dari wawancara peneliti dengan yang bersangkutan.  

Data primer dalam penelitian di yayasan As-sunnah Manado yakni pembina 

yayasan, guru-guru sekolah dan santri yang belajar di pesantren As-sunnah.  

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada terhadap pengumpulan data, yakni terdiri dari data-data 

yayasan dan lain-lain. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian 

karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar 

mendapatkan data yang valid. 

Prosedur pengumpulan data yang peneliti terapkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data atau cara yang 

dilakukan peneliti dengancara membaca literatur yang berkaitan dengan 

penelitian dalam skripsi dengan teknik pengambilan baik secara analisis, 

perbandingan, ataupun kutipan langsung 

2. Penelitian lapangan, mendapatkan data untuk penulisan skripsi langsung 

melakukan survey kelokasi penelitian. Secara teknis metode ini 

dilakukan sebagai berikut. 

a) Observasi 

Untuk observasi sendiri dalam penelitian ini peneliti lebih memilih 

observasi partisipatif dan observasi terus terang. Artinya peneliti 

memposisikan dirinya sebagai peneliti juga sebagai peserta. Sebagai 

peserta, dalam hal ini peneliti ikut terlibat menjadi santri dalam kegiatan 

pembelajaran di pesantren As-sunnah dengan para santri dewasa 

lainnya.2  

Observasi secara terus terang artinya dalam pengumpulan data peneliti 

menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa kehadiran peneliti di 

yayasan As-sunnah adalah untuk melakukan penelitian.  

b) Wawancara  

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara informal dan tidak 

terstruktur. Teknik wawancara ini adalah untuk memberikan kemudahan 

dan kesempatan bagi peneliti untuk lebih dekat dengan para informan 

yakni para santri dan pembina yayasan tersebut. Selain itu juga metode 

                                                             
2Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h.227 
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ini digunakan untuk memperoleh data secara kongkrit tentang praktik 

pendidikan Islam Salafi dalam membentuk kesalehan beragama.3 

Meskipun demikian peneliti tetap mengalami keslitan dalam mencari 

informan untuk di wawancarai karena tidak semuanya bersedia untuk peneliti 

wawancarai. Selain itu dalam penelitian ini peneliti tidak dapat mengambil 

gambar berupa foto sebagai bukti wawancara di karenakan dalam pemahaman 

orang-orang Salafi hal ini dilarang oleh agama. 

c) Dokumentasi 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi yakni kemampuan peneliti untuk melacak 

atau mencari berbagai literatur baik berupa penelitian terdahulu atau 

jurnal yang terkait dengan judul skripsi ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Adapun data yang dianalisis adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan 

dari sumber data yaitu hasil wawancara dan observasi. Akan tetapi dalam 

penelitian kualitatif analisis data ini lebih difokuskan selama proses dilapangan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data 

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah 

pengumpulan data. 

Data kemudian dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi reduksi data 

(data reduction), penyajian data (data display) dan kesimpulan atau verifikasi 

(conclution drawing/verification). Berikut ini penjabaran dari tiga analisis data : 

                                                             
3Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 35; Bandung : PT. Remaja Rosda 

Karya 2015) h.191  
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1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang berkaitan dengan 

fokus penelitian, yakni hal-hal yang berkaitan dengan praktik pendidikan Islam 

Salafi dalam membentuk kesalehan beragama. 

2. Data Dispay (Penyajian Data) 

Penyajian data berguna bagi peneliti untuk memahami apa yang terjadi serta 

untuk merencanakan rencana kerja selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian 

ini yakni menggunakan uraian-uraian singkat. 

3. Conclution Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

Tahap terakhir adalah peneliti membuat kesimpulan. Dalam hal ini 

kesimpulan berguna untuk mengetahui apakah dapat menjawab rumusan masalah 

atau tidak, sebab dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. 

F. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam hal ini untuk menguji keabsahan data yang diperoleh maka peneliti 

menggunakan beberapa teknik seperti uji kredibilitas melalui perpanjangan 

pengamatan yang bertujuan untuk mengecek kembali data yang diberikan selama 

ini apakah sudah benar atau tidak.  

Selain itu peneliti juga menggunakan teknik pengujian data trianggulasi 

yakni pengecekan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara.4 

                                                             
4Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h.249-273  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Yayasan As-sunnah Manado 

1. Sejarah Singkat Yayasan As-Sunnah Manado 

Sejarah awal beridirinya yayasan As-sunnah Manado tentunya tidak lepas 

dari awal mula perkembangan komunitas salafi di Manado. Perkembangan salafi 

di Manado dimulai dengan kedatangan Ustadz Adnan Madjid yang baru selesai 

belajar di pesantren salafi Yaman pada tahun 2006. Dengan kematangan ilmu 

yang ada kemudian ustadz Adnan dipercayakan untuk mengelolah sebuah 

mushalla fastabiqul khairat yang sudah lama tidak berfungsi lagi di kalangan 

masyarakat. Dari sinilah kemudian ustadz Adnan memulai aktivitas dakwah dan 

pendidikan salafi. Meskipun tidak memiliki jumlah jama’ah yang cukup banyak 

namun aktivitas pendidikan dan dakwah salafi ini terus berjalan hingga saat ini.  

Dengan segala kematangan ilmu yang ada ustadz Adnan kemudian mulai 

mengaktifkan kegiatan di pondok ini. Awal mula kegiatan yang dilakukan ustadz 

Adnan adalah mengaktifkan sholat lima waktu dan pengajian bagi masyarakat 

muslim sekitar. Selain itu pada tahun 2009 didirikan yayasan As-sunnah yang 

sampai saat ini sudah mewadahi dua jenjang pendidikan yang sedang berkembang 

yakni Taman Kanak –Kanak (TK) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).1 

Selain menaungi dua jenjang pendidikan diatas, yayasan As-sunnah juga 

memiliki kegitan pendidikan pesantren terhadap para santri dewasa yang menetap 

                                                             

1Ali Amin, Revitalisasi Agama di Sulawesi Utara : Kasus Jemaah Aliran Salafi di Manado 

(Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama 

Islam (STAIN) Manado 2012) 
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maupun yang tidak menetap ditempat ini yakni kegiatan pengajian kitab-kitab 

sehabis sholat magrib, isya dan subuh yang dilaksanakan setiap harinya di dalam 

Mushalla dengan materi yang berbeda-beda. Para santri yang belajar dipondok 

inipun cukup beragam asalnya seperti dari Kotamobagu, Ternate, Kalimantan dan 

tentunya dari beberapa daerah yang ada disekitaran Manado.2 

Latar belakang berdirinya yayasan ini adalah semata-mata perintah untuk 

dakwah, mengajak orang kembali kejalan Allah Swt dan beramal sholeh. Selain 

itu hal yang melatar belakangi berdirinya yayasan ini adalah kondisi umat muslim 

yang mulai terkebelakang dalam ilmu pengetahuan agama, penyimpangan agama 

dan kemerosotan  akhlak.3 

2. Visi Misi Pendidikan Islam Yayasan As-sunnah 

a) Visi Pendidikan 

Membentuk generasi Islam yang sholeh, memiliki akidah dan akhlak yang 

mulia sesuai dengan pemahaman para salafhusholeh yang tentunnya sesuai 

dengan Al-qur’an dan As-sunnah 

b) Misi Pendidikan 

Mengembalikan Kaum muslim kejalan yang dikehendaki oleh Rasullulah 

Saw, serta untuk mengembangkan dakwah Islam sesuai dengan Manhaj 

Salafusholeh sejak usia dini, untuk mereka beramal dan berilmu sesuai dengan 

tuntutan Rasullulah Saw.4 

 

                                                             
2Hasil Observasi Peneliti Tanggal 18 Oktober 2019 

3Ustadz Adnan, Wawancara, 08 November 2019. 

4Ustadz Adnan, Wawancara, 08 November 2019. 
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B. Hasil Temuan Penelitian 

Sesuai dengan hasil penelitian, maka diperoleh data mengenai praktik 

pendidikan Islam Salafi dalam membentuk kesalehan beragama. Data ini 

diperoleh peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap 

orang-orang Salafi di yayasan As-sunnah yang dianggap sebagai key informan. 

a. Praktik Pendidikan Islam Salafi dalam Membentuk Kesalehan 

Beragama 

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan sebuah proses yang mengikat 

manusia dengan ajaran Allah swt dan sunnah Rasullulah saw. Kata Tarbiyah 

berasal dari kata Rabb, maka ini berarti bahwa pendidikan Islam haruslah 

mengembalikan generasi umat Islam kepada kemurnian ajaran agama Islam 

sehingga mereka mampu untuk merealisasikan ketaatan serta ketundukan kepada 

Allah swt secara benar dan sempurna. 

Dalam praktik pendidikan Islam yang di kelola oleh yayasan As-sunnah 

memang memiliki kekhasan tersendiri di bandingkan dengan sekolah-sekolah 

Islam yang lain, sebagai mana dalam wawancara di bawah ini. 

Pendidikan Islam yang kami kelola tentunya sesuai dengan pendidikannya 

para Shalafusholeh yang sejalan dengan ajaran Al-qur’an dan hadist 

tentunya. Artinya pelajaran mendasar tentang aqidah, rukun Islam, rukun 

iman dan tentunya pengenalan tentang Islam sejak dini, seperti membaca, 

memahami, menghafal dan sekaligus dengan prakteknya. Hal ini tentunnya 

akan membentuk kepribadian dan kebiasaan anak.5 

 

Dari penjelasan ini, dapat kita pahami bahwa dalam membentuk kesalehan 

beragama maka nilai-nilai dasar dalam Islam mulai diperkenalkan sejak usia dini 

melalui sistem pendidikan yang dikelola. Hal dimaksudkan agar akidah para santri 

                                                             
5Ustadz Adnan, Wawncara, 31 Oktober 2019 
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sudah harus tertata sejak dini. Hal yang sama juga dikatakan oleh salah satu guru 

diawah ini terkait dengan fokus mereka dalam pembentukan kesalehan beragama 

melalui pendidikan Islam. 

Fokus pendidikan kami adalah bagaimana menanamkan aqidah serta akhlak 

yang baik bagi para santri. Pengajaran akhlak yang kami lakukan yakni 

dimulai dari hal-hal kecil yang menjadi kebiasaan para santri setiap hari. 

Misalnya dalam aktivitas makan dan minum, tidur, maupun terhadap guru 

dan orang tua.6 

 

Selain itu, sebagai sebuah gerakan dengan varian Islam yang berfokus pada 

pemurnian tauhid, maka nilai-nilai ketauhidanpun mulai diajarkan kepada santri 

sejak usia dini. Sebagaimana dalam hasil wawancara dibawah ini. 

Kita mulai dari yang paling dasar-dasar dulu. Disini ada namanya ushul 

tsalatsa (tiga landasan utama) yang wajib diketahui oleh seorang muslim. 

Pertama Mengenal Rabb-Nya, Kedua Mengenal nabinya, dan Ketiga yaitu 

mengenal Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Jadi mulai dari sini kita 

tanamkan Tauhid seperti aqidah Ahlussunah Wal Jama’ah.7 

Pendekatan semacam ini sebenarnya merupakan hal yang penting untuk 

dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran, di mana agar para santri dari sejak 

kecil sudah lebih dulu mengenal dan mengetahui tentang nilai-nilai mendasar 

dalam ajaran Islam sebagai fondasi awal dalam membentuk kepribadian para 

santri, meskipun dapat kita sadari bahwa pendekatan dalam pratik pendidikan 

seperti ini tentu lebih bersifat normatif, doktriner dan absolutis, dimana para 

peserta didik senantiasa diarahkan untuk memiliki sikap komitmen atau 

keberpihakan serta dedikasi yang tinggi terhadap agama yang di pelajari. 

Disisi lain untuk mendukung proses pembelajaran maka tentu harus 

menggunakan metode. Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Salafi, 

                                                             
6Ustadz Yunus, Wawancara 21 Oktober 2019 

7Mutashim Farhan Afif, Wawancara, 11 desember 2019 
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metode yang digunakan yakni para santri senantiasa diarahkan untuk mengulagi 

materi yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini biasa disebut dengan merivew 

kembali materi. 

Metode yang kami gunakan agar para santri tidak mudah lupa terhadap 

materi yang telah dipelajari adalah metode hafalan atau muroja’ah. 

Strateginya adalah diwaktu pagi sebelum memulai proses pembelajaran para 

santri mulai menghafal seperti doa-doa sholat dan sebagainya. Selesai waktu 

belajar menjelang waktu sholat para santri kemudian diperintahkan untuk 

sholat semua. Jadi materi yang mereka dapat itu langsung diaplikasikan 

dalam prakteknya. Selain itu pada saat selesai sholat dzuhur para santri 

diperintahkan untuk tidur diwaktu istirahat jam belajar. Pada saat bangun 

nanti pada santri diperintahkan untuk mengulangi materi-materi yang 

didapat pada pelajaran pada waktu pagi tadi. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengasah kemampuan para santri dalam mengingat.8 

 

Dalam konteks pendidikan Islam Salafi metode muroja’ah merupakan 

metode yang dianggap efektif untuk mengasa kemampuan daya ingat para santri 

serta mengukur sejauh mana pemahaman para santri. Meskipun demikian metode 

muroja’ah atau menghafal ini jika kita letakkan dalam konteks pendidikan hari ini 

maka tentu masih kurang efektif, dimana para peserta didik hari ini lebih dituntut 

untuk bagaimana mampu berperan aktif di dalam kelas. Artinya kehadiran guru 

didalam kelas hanyalah sebagai fasilitator terhadap para peserta didiknya. 

Maksudnya adalah peserta didik dalam konteks hari ini dituntut untuk lebih 

kreatif, dan inovatif tidak hanya mampu untuk sekedar menghafal saja. 

Selain metode tersebut para Ustadz atau guru juga senantiasa menggunakan 

metode peneladanan dan nasehat kepada para santri. 

Cara agar para santri memiliki akhlak yang baik tentunya kami para guru 

senantiasa memberikan contoh kepada para santri. Contoh dalam hal ini 

maksudnya adalah menggunakan metode peneladanan. Hal ini disebabkan 

para santri pasti akan mengambil contoh dari perilaku yang dilakukan oleh 

                                                             
8 Ustadz Adnan, Wawancara, 31 Oktober 2019 
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gurunya dalam keseharian. Jadi para santri tidak hanya menerima pelajaran 

begitu saja. Selain itu metode yang kami gunakan adalah dengan senantiasa 

memberikan nasehat dan mengingatkan, terutama bagi para santri yang 

melanggar ataupun sebagainya. Upaya untuk senantiasa mengingatkan 

adalah karena pada dasarnya anak-anak memiliki sifat mudah lupa.9 

 

Peneladanan merupakan hal yang penting untuk seorang guru, karena 

perannya sangat berpengaruh bagi para santrinya. Dalam hal ini anak-anak 

memiliki sifat dasar yakni meniru atau mencontoh dari orang dewasa. Maka 

sebagai guru tentunya sebelum mengajarkan hal yang baik bagi santrinya, terlebih 

dahulu ia menerapkan untuk dirinya sendiri. 

Dalam memberikan peneladanan terhadap para peserta didik tentunya tidak 

hanya dituntut untuk para guru yang  mengajar akan tetapi juga harus ada peran 

dari orang tua. Selain itu memberikan nasehat dan peringatan terhadap peserta 

didik juga adalah hal yang penting meskipun hal ini dianggap sebagai sesuatu 

yang melelahkan karena selalu di ulang-ulang. Hal ini tentu dibutuhkan usaha dan 

kerja keras dari kalangan guru dan orang tua, dimana hari ini anak-anak dapat 

mencontoh dari siapa saja. Misalnya dari orang-orang yang ia lihat dalam media 

sosial ataupun sebagainya. 

Sedangkan untuk para santri dewasa yang belajar di pesantren As-sunnah, 

metode yang digunakan dalam menyampaikan materi yakni menggunakan metode 

sorogan dan bandongan. Kedua metode ini merupakan metode tersendiri dalam 

mengajarkan pendidikan Islam di pesantren, terlebih pada pesantren yang masih 

tradisional. 

                                                             
9Ustadz Yunus, Wawancara 21 Oktober 2019 
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Sorogan berasal dari bahasa Jawa yakni Sorog yang berarti menyodorkan. 

Sedangkan bandongan memiliki arti memperhatikan secara saksama atau 

menyimak.10 

Dalam hasil observasi peneliti mengamati bahwa dalam penggunaan metode 

sorogan, beberapa santri maju menyodorkan hafalannya kepada Ustad Adnan 

sebelum proses pembelajaran dimulai, sambil sang Ustadz membenarkan bacaan. 

Sedangkan dalam metode bandongan, Ustad Adnan membacakan kitab dihadapan 

para santri yang dalam hal ini juga menggunakan kitab yang sama. Ustad Adnan 

kemudian menerangkannya menggunakan bahasa Arab kemudian diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia sambil diterangkan maknanya. Para santri yang 

mendengar juga sambil menulis dalam buku catatan mereka hal-hal yang mereka 

anggap penting. Hal yang unik dalam pengamatan peneliti adalah para santri yang 

belajar di pesantren As-sunnah itu tidak dibatasi oleh usia, serta tidak perlu 

mendaftarkan diri secara administrasi terlebih dahulu. Artinya siapapun bisa 

datang dan belajar di tempat tersebut.11  

Kekurangan lain dari metode seperti ini adalah peran ustadz yang mengajar 

menjadi sangat sentral, sehingga dapat dikatakan para santri hanya duduk diam 

dan menerima segala apa yang disampaikan oleh sang ustadz tanpa perlu bertanya 

secara kritis. 

Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berinteraksi sosial 

dengan masyarakat Salafi memiliki prinsip untuk senantiasa mengaplikasikan 

                                                             
10https://m.republika.co.id/amp, (diakses 16 Desember 2019)  

11Hasil Observasi 18 Oktober 2019  

https://m.republika.co.id/amp
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ilmu yang telah mereka dapat serta tidak berbuat sesuatu yang tidak memiliki 

contoh atau tuntunan.  

Syariat kita ini senantiasa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. 

Ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang harus bisa menata kehidupan kita, 

apa yang kita bicarakan, ataupun yang kita lakukan hendaknya sesuai 

dengan tuntunan syariat, jangan pernah berbuat kalau itu tidak ada 

tuntunannya, jangan pernah melakukan perkara ini itu jikalau itu tidak ada 

contohnya, terus lakukan ini, karena ini yang dilakukan Rasullulah saw. 

Mulai dari kita keluar rumah sampai dengan kita kembali lagi kerumah, 

mulai dari kita bangun dari tidur sampai dengan kita tidur kembali.12 

Dari hal ini dapat dipahami bahwa dalam membentuk kesalehan beragama, 

maka ada berbagai metode pula yang digunakan oleh Salafi agar apa yang 

menjadi tujuan dalam membentuk kesalehan beragam bisa tercapai. Mereka juga 

mewajibkan kepada santrinya agar ilmu yang di dapat tidak hanya sekedar 

dipelajari secara teori namun perlu untuk diaplikasikan terutama di dalam 

kehidupan sehari-hari.  

b. Respon Masyarakat Terhadap Praktik Pendidikan Islam Salafi  

Masyarakat sekitarpun yang bukan dari kalangan salafi utamaya para guru, 

pada umumnya berpandangan berbeda terkait dengan praktik pendidikan yang 

dijalankan oleh Salafi. Dalam hal ini misalnya terkait dengan metode muroja’ah 

atau mengulang kembali materi yang telah dipelajari. 

Disekolah kami juga diterapkan sistem mengulang kembali materi-materi 

dari pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui 

apakah mereka masih mengingat materi sebelumnya sebelum peserta didik 

masuk ke pembelajaran yang baru, dan hal ini memang bersifat wajib.13 

 

                                                             
12 Ustadz Adnan, Wawancara, 13 Desember 2019 

13Wawancara dengan Masyarakat, 13 Desember 2019 
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Mengulang kembali pelajaran sebelumnya tentu adalah hal yang baik 

dimana guru bisa mengetahui sejauh mana para santri telah menguasai dan 

memahami materi yang telah mereka pelajari sebelumnya. 

Bagi saya hal ini tentu adalah hal yang baik, agar kita bisa tahu sampai 

dimana siswa bisa tanggap dengan pelajaran yang kita berikan.14 

 

Dengan demikian bahwa metode mengulang kembali materi dianggap 

penting, dimana hal ini sebagai bahan evaluasi bagi para santri untuk mengetahui 

sejauh mana mereka mengingat materi yang baru dipelajari. Selain sebagai bahan 

evaluasi metode semacam ini juga penting untuk mengasa daya ingat para santri. 

Meskipun demikian ada juga kalangan masyarakat yang menilai bahwa 

praktik pendidikan semcam ini, bukanlah hal yang menjadi acuan utama dalam 

menilai keberhasilan proses belajar, terutama dalam pelajaran agama. 

Sebenarnya pelajaran agama itu bagi saya penilaiannya lebih kepada 

pengamalan. Jadi tanpa diriview materi yang didapat dilihat pada 

pengamalan apakah dia amalkan atau tidak. Karena seharusnya pelajaran 

agama itu bukan dihafalkan seperti yang banyak dilakukan oleh guru-guru 

terhadap siswa, tapi sebenarnya yang lebih penting itu pada aspek 

pengamalan. Mereview kembali materi sebenarnya tidak masalah tapi hal 

ini jangan dijadikan sebagai patokan. 

 

Hal ini tentu memang tidak dapat dijadikan acuan jika kita dasarkan pada 

konteks pendidikan hari ini dimana peserta didik lebih dituntut untuk memiliki 

keaktifan di bandingkan dengan gurunya. Selain itu peserta didik juga dituntut 

untuk dapat berfikir kritis di dalam proses pembelajarannya. 

Selain metode diatas Salafi juga menggunakan metode peneladanan, dimana 

sosok seorang guru harus senantiasa dapat memberikan contoh bagi peserta 

                                                             
14 Wawancara dengan Masyarakat, 20 Desember 2019 



36 
 

didiknya, dalam hal ini pandangan masyarakat terkait dengan metode ini, 

sebagaimana hasil wawancara dibawah ini. 

Hal ini memang suatu keharusan bagi guru. Karena pada dasarnya guru itu 

ditiru oleh peserta didiknya baik dalam bertingkah laku, berbicara dan 

sebagainya.15 

 

Mengingat guru adalah publik figur bagi para peserta didiknya maka wajib 

bagi guru untuk senantiasa memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya.  

Guru itu salah satu aspek utamanya yaitu menjadi contoh. Seperti halnya 

nabi, dalam proses keislamannya dia senantiasa memberikan contoh. 

Kesalahan besar jika guru tidak bisa menjadi contoh kemudian siswanya 

dituntut untuk jadi lebih baik. misalnya ketika waktu sholat gurunya tidak 

sholat tentu hal ini menjadi contoh bagi siswanya.16 

 

Dalam hal ini bagi masyarakat memandang bahwa sebagai seorang guru 

tugasnya tentu tidak hanya sebatas memberikan materi secara teori, namun ia juga 

dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya. Hal ini 

dianggap penting karena guru merupakan sosok perhatian bagi peserta didiknya. 

Ini artinya seorang guru sebelum memerintahkan muridnya untuk mengerjakan 

suatu kebaikan maka hendaknya gurulah yang terlebih dahulu melakukannya. 

Selain itu dalam membentuk kesalehan beragama, maka dalam proses 

pembelajaran para guru Salafi yang mengajar di yayasan ini mereka senantiasa 

memberikan nasehat-nasehat dan peringatan kepada para santri mereka. Hal ini 

juga mendapat respon yang baik, dimana masyarakat berfikir bahwa dengan 

kondisi anak-anak saat ini maka mereka perlu untuk senantiasa diberikan 

peringatan ataupun arahan-arahan. 

                                                             
15 Wawancara, dengan masyarakat 13 Desember 2019 

16Wawancara, dengan masyarakat 19 Desember 2019 
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Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi guru menurut saya. Guru itu harus 

tidak mengenal lelah untuk senantiasa mengulang-ngulang menasehati 

peserta didikanya.17 

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh salah satu informan dibawah ini. 

 

Bagi saya dengan melihat kondisi anak-anak pada saat ini, maka hal ini di 

perlukan agar mereka mengetahui mana yang harus di lakukan dan mana 

yang tidak boleh dil akukan.18 

 

Pada dasarnya memang seorang guru harus senantiasa tidak merasa lelah 

untuk menasehati serta memberi peringatan kepada para siswanya. Hal ini tentu 

agar tujuan untuk membentuk kesalehan beragama bagi siswa bisa tercapai. Selain 

itu dengan melihat kondisi anak-anak pada saat ini ditambah dengan sifat dasar 

anak-anak yakni mudah lupa, maka hal ini dianggap penting untuk dilakukan oleh 

seorang guru terhadap para siswanya. 

Bagian terakhir dari respon masyarakat adalah sekiranya lembaga 

pendidikan Islam semacam ini ada maka mereka berniat untuk menyekolahkan 

anak-anak mereka di tempat tersebut. Hal ini sebagai mana dalam hasil 

wawancara di bawah ini.  

Tentu, karena kita sudah tau kriteria lembaga pendidikan itu, bagaimana 

sistemnya, maka tidak ada alasan untuk tidak menyekolahkan anak kita 

kelembaga tersebut.19 

Proses pendidikan semacam ini tentu menjadi harapan bagi para orang tua 

dalam mendidik anak-anak mereka untuk menjadi lebih baik. Hal yang sama juga 

diungkapkan dalam hasil wawancara dengan salah saatu informan berikut.  

                                                             
17Wawancara dengan Masyarakat, 13 Desember 2019  

18 Wawancara dengan Masyarakat, 20 Desember 2019  

19Wawancara dengan masyarakat, 13 Desember 2019  
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Jelas sebagai memang orang tua pasti mau walaupun memang harus 

mengeluarkan uang banyak, karena dalam hal ini agama merupakan suatu 

hal yang penting yang senantiasa kita gunakan. 

Secara konteks memang masyarakat yang peneliti wawancarai memiliki 

pandangan yang cukup baik dengan lembaga pendidikan Islam yang 

menggunakan praktik semacam ini dalam proses pembelajaran, meskipun hal ini 

tidak dapat dijadikan sebagai sebuah acuan bila kita terapkan dalam ruang lingkup 

lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Manado. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan sebuah sistem pendidikan yang 

memungkinkan untuk mengarahkan kehidupan seseorang sesuai dengan ajaran 

Islam. Maka tentu komponen yang ada dalam pendidikan Islam senantiasa saling 

berkaitan seperti akidah, tauhid, dan akhlak.  

Sejalan dengan hal di atas maka pendidikan Islam yang dikelola oleh Salafi 

senantiasa mereka sandarkan kepada pemahaman para Salaf al-shalih yakni 

generasi terbaik umat Islam. Hal ini tentu sejalan dengan gerakan Salafi yang 

berfokus pada upaya permurnian tauhid dan praktik keagamaan yang diklaim 

mengikuti jejak Salaf al-shalih. Hal ini tentu tidak lepas dari upaya Salafi dalam 

membentuk kesalehan beragama bagi para santri. 

Dalam membentuk kesalehan beragama bagi para santri, maka Salafi 

berupaya untuk mulai mengenalkan nilai-nilai dasar dalam Islam seperti akidah 

dan tauhid kepada para santri sejak dini. Usaha ini diyakini mereka mampu 

membentuk kebiasaan dan kepribadian dari para santri.  
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Usaha yang dibangun oleh Salafi ini dalam membentuk kesalehan beragama 

tentunya lebih bersifat doktriner, dimana yang lebih ditekankan hanya pada 

dimensi normatif-teologis pada aspek ritual. Selain itu dalam hal ini guru menjadi 

subjek semata-mata dalam proses pembelajaran, sementara peserta didik 

senantiasa menjadi objek dalam sebuah proses pembelajaran 

Dari sisi metode dan strategi yang mereka gunakan, selain memiliki sifat 

ikhlas dan sabar para Ustadz yang mengajarpun senantiasa memberikan 

peneladanan atau contoh kepada para santrinya serta senantiasa memberikan 

nasehat dan peringatan kepada para santrinya. Dalam prinsip mereka bahwa pada 

dasarnya anak-anak memiliki sifat lalai oleh sebab itu penting untuk selalu 

diingatkan.  

Memberikan peneladan terhadap para santri merupakan teknik pendidikan 

yang baik, maka oleh sebab itu para santri harus mendapatkan suri teladan yang 

baik selain dari kedua orang tuanya juga dari gurunya. Selain memberikan 

peneladanan tentunya nasehat merupakan suatu teknik dalam pendidikan yang 

sangat berpengaruh untuk menyentuh para santri secara langsung melalui 

perasaan. Nasehat biasaya tidak bersifat tetap dan senantiasa harus diulang-ulang.  

Oleh karena itu nasehat dan teladan merupakan dua hal yang tidak 

terpisahkan. Artinya nasehat tidaklah cukup apabila tidak dibarengi dengan 

peneladanan dari seorang guru. 

Selain bagi santri yang masih berusia dini, upaya dalam membentuk 

kesalehan beragama juga dilakukan terhadap para santri dewasa. Materi yang 
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disampaikanpun tidak lepas dari perkara akidah dan tauhid. Proses pembelajaran 

di pesantren As-sunnah sendiri dilakukan setelah selesai sholat magrib dan isya. 

Adapun metode yang digunakan terhadap para santri dewasa yang belajar di 

pesantren As-sunnah adalah metode sorogan dan bandongan. Metode ini 

merupakan metode yang khas dalam pembelajaran sebuah pesantren yang masih 

bersifat tradisional. Sorogan artinya menyodorkan. Dalam hal ini sebelum 

memulai materi setelah sholat magrib beberapa orang santri dewasa duduk 

didepan sang ustadz kemudian menyetorkan hafalannya sambil sang ustadz 

mendengar dan memperbaikinya. 

Selain metode sorogan dalam proses pembelajaran di pesantren As-sunnah 

digunakan juga metode bandongan. Bandongan artinya memperhatikan atau 

menyimak secara saksama. Metode ini digunakan agar para santri yang dalam 

jumlah banyak dapat belajar secara bersama-sama.  

Pada prosesnya para santri duduk didepan meja sang ustadz yang 

menyampaikan materi. Para santri selain menyimak mereka juga memegang kitab 

yang sama dengan kitab yang digunakan oleh ustadz dalam menyampaikan 

materi, sambil menuliskan kedalam buku catatan terkait dengan hal-hal yang 

dianggap perlu atau penting. Sang ustadz kemudian menyampaikan materi yang 

ada dalam kitab sambil sesekali memberi pertanyaan kepada santri. Adapun para 

santri juga diberikan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan baik secara 

langsung atau dituliskan melalui kertas. Materi yang ada dalam kitab disampaikan 

dalam bahasa Arab sambil menerjemahkan maknanya ke dalam bahasa Indonesia. 
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Hal yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran di pesantren As-sunnah 

adalah terbatasnya jumlah pengajar yakni hanya ustad Adnan.  

Pada dasarnya dalam konteks pedagogi cara atau metode yang digunakan 

oleh seorang guru dalam mengajar adalah sangat memiliki kontribusi dalam 

membentuk peserta didik menjadi aktif atau menjadi pasif. Dalam hal ini jika 

seorang guru bertindak sebagai seorang narrative techer maka kemungkinan besar 

peserta didik akan menjadi pasif, karena guru menjadi yang mendominasi kelas 

dengan sedikit memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapat. 

Maka dalam proses pembelajaran seperti ini yang terjadi adalah imposisi 

dari orang yang berpengetahuan terhadap mereka yang tidak berpengetahuan. 

Dalam hal ini pengetahuan dianggap instan bukan merupakan hasil konstruksi 

antara guru dan peserta didik. Hal ini kemudian yang seharusnya disadari oleh 

para guru bahwa aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari memiliki dampak 

terhadap subjektivitas peserta didik.20 

Dalam hal ini jika disandarkan pada metode peneladanan dalam konteks 

pendidikan salafi maka seharusnya peneladanan tidak hanya secara berperilaku 

sehari-hari tetapi bagaimana caranya untuk dapat memberikan peneladanan dalam 

berfikir secara kritis, serta membangkitkan kepercayaan diri yang tinggi terhadap 

para peserta didik. 

Dengan demikian dalam hasil temuan penelitan dapat diketahui bahwa 

dalam konteks pendidikan Islam Salafi yang menjadi tujuan pendidikannya adalah 

                                                             
20Tabrani ZA, Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Islam Menurut Perspektif Pedagogik Kritis, 

Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol.  13 No. 2 Februari 2014, h. 262, https://jurnal.ar-

raniry.ac.id/index.php (diakses 23 Januari 2020) 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php
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Pertama,  menjadikan para santri berjiwa tauhid. Hal ini merupakan hal yang 

paling utama untuk ditanamkan pada peserta didik atau santri.  Yang kedua adalah 

membentuk pribadi yang rajin beribadah dan beramal sholeh. Agar hal ini bisa 

tercapai maka tentunya Salafi senantiasa mengarahkan untuk apapun aktivitas 

dalam kehidupan sehari-hari haruslah senantiasa didasarkan sebagai usaha untuk 

beribadah kepada Allah swt.  Ketiga adalah menjadikan para santri berakhlakul 

karimah. Hal ini tentu sejalan dengan visi pendidikan Islam Salafi, yakni 

membentuk pribadi yang sholeh dan berakhlak mulia.  

Tujuan pendidikan ini tentu masih bersifat normatif dan doktriner dimana 

dalam proses pembelajaran pun cenderung menekankan pada proses transmisi 

informasi, hafalan, mendengar dan mengulang. Dapat dikatakan bahwa cara 

semacam ini adalah cara yang telah banyak dipakai dimasa lalu. Proses seperti ini 

membuat peserta didik menjadi subjek yang pasif sementara gurunya menjadi 

subjek yang aktif karena bertindak sebagai transmisi pengetahuan dan doktrin 

terhadap para peserta didiknya.  

Sementara itu jika di tinjau dalam konteks pendidikan moderen guru tidak 

lagi menjadi figur sentral dalam transmisi ilmu pengetahaun. Hal ini kemudian 

telah bergeser peran guru menjadi fasilitator bagi peserta didiknya. Artinya proses 

pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, namun lebih berpusat pada peserta 

didik, dimana mereka lebih dituntut untuk dapat aktif di dalam proses 

pembelajaran. Perlu dipahami, bahwa pendidikan Islam seharusya tidak hanya 

difokuskan terhadap aspek pembentukan akhlak, namun juga pada aspek keilmuan 
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seperti keahlian-keahlain spesifik yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk 

turut serta bersaing dalam kehidupan. 

Praktik pendidikan Islam Salafi ini juga mendapat respon dari masyarakat 

sekitar, terutama para guru. Mereka menganggap bahwa seharusnya memang 

dalam mengajarkan nilai-nilai agama bagi anak adalah sebaiknya dimulai sejak 

masih berusia dini. Sedangkan dalam sistem pembelajaran dengan sistem 

menghafal merupakan sebuah hal yang tidak dapat dijadikan sebagai sebuah 

acuan dalam proses pembelajaran. Hal ini juga dapat kita pahami bahwa peserta 

didik dalam proses pembelajaran seharusnya tidak hanya ditekankan untuk 

menghafal akan tetapi mereka perlu dibimbing untuk bagaimana dapat 

mengeksplorasi materi belajar dalam kehidupan mereka. 

Masyarakat juga berpandangan bahwa pada dasarnya seorang guru memang 

harus dapat memberikan contoh atau peneladanan. Hal ini karena pada dasarnya 

anak-anak memiliki sifat untuk senantiasa mencontoh atau meniru perilaku dari 

orang-orang yang ada disekitarnya.  Selain itu apa yang dilakukan oleh guru yakni 

senantiasa memberi nasehat dan peringatan yang baik terhadap para peserta 

didiknya bagi masyarakat hal ini adalah penting untuk dilakukan terhadap para 

santri. Hal ini ini tentunya dianggap penting karena dengan melihat kondisi anak-

anak dijaman sekarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai praktik pendidikan Islam 

Salafi dalam membentuk kesalehan beragama di Manado, maka peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Praktik Pendidikan Islam Salafi dalam Membentuk Kesalehan Beragama 

Upaya kaum Salafi dalam membentuk kesalehan beragama melalui 

pendidikan Islam yakni dengan mulai memperkenalkan dasar-dasar 

ajaran Islam seperti tauhid, akidah, dan akhlak kepada santri sejak usia 

dini. Adapun metode yang digunakan adalah para ustadz senantiasa 

memberikan peneladan, nasehat dan peringatan terhadap para santri. 

Sedangkan untuk santri dewasa yang belajar di pesantren As-sunnah 

metode yang digunakan adalah metode sorogan dan bandongan. Dalam 

proses pembelajarannyapun adalah berupa pengkajian kitab-kitab, yang 

dilakukan setiap selesai sholat magrib, isya dan subuh 

2. Respon Masyarakat Terhadap Praktik Pendidikan Islam Salafi 

Umumnya masyarakat yang bukan dari kalangan Salafi, utamanya para 

yang di wawancarai oleh peneliti memiliki pandangan berbeda terhadap 

praktik pendidikan yang mereka gunakan. Masyarakat berpandangan 

bahwa dalam proses pembelajaran adalah suatu keharusan bagi seorang 

guru untuk menjadi teladan bagi para siswanya. Namun bagi mereka 

metode menghafal atau muroja’ah tidak dapat di jadikan sebagai tolak 



45 
 

ukur seorang guru dalam mengukur sejauh mana peserta didiknya telah 

menguasai materi yang telah di berikan. Hal ini karena pendidikan dalam 

konteks hari ini lebih menekankan kepada para peserta didik untuk lebih 

aktif, sebab keberadaan guru dalam kelas hanya sebagai fasilitator proses 

pembelajaran. 

B. Saran 

Bagi peneliti selanjutnya, selain penelitian ini dapat menjadi sebuah kajian 

yang relevan, penelitian ini juga masi perlu diperdalam karena penelitian ini baru 

sebatas membahas tentang pembentukan kesalehan beragama melalui pendidikan 

Islam yang dikelola oleh Salafi. Selain itu penelitian ini juga masih dalam skala 

ruang lingkup yang kecil yakni hanya pada komunitas Salafi yang berada di 

daerah komo luar. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

NO OBSERVASI TANGGAL HASIL 

1. Letak Geografis 15-10-2019 Yayasan As-sunnah berada di 

Kota Manado Tepatnya di Jln. 

Jendral Sudirman No.8 Kec. 

Tikala Kelurahan Komo Luar 

Lingkungan 1 

 

2.  

 

 

Proses 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

18-10-2019 

Yayasan As-sunnah saat ini 

menaungi jenjang pendidikan 

dasar (Madrasah Ibthidaiyah) dan 

pesantren As-sunnah bagi santri 

dewasa. Proses pembelajaran di 

pesantren dilakukan setiap habis 

sholat magrib, isya dan subuh 

dengan pembahasan materi yang 

berbeda-beda dari tiap kitab. 

18-10-2019 Metode yang digunakan dalam 

proses pembelajaran di pesantren 

As-sunnah yakni Sorogan dan 

bandongan. Pada prosesnya yaitu 

para santri sebelum mmemulai 
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proses pembelajaran satu persatu 

maju untuk menyetorkan hafalan 

kepada sang ustadz sambil sang 

ustadz membetulkannya. Sedang 

dalam metode bandongan yaitu 

para santri duduk melingkar di 

depan meja ustad sambil 

menyimak materi yang ustad 

sampaikan. Para santi memegang 

kitab yang sama dengan yang di 

gunakan sang ustadz. Materi yang 

ada dalam kitab disampai dalam 

bahasa Arab sambil diterjemahkan  

maknnanyakedalam bahasa 

Indonesia. 
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TRANSKIP WAWAANCARA 

INFORMAN PERTANYAAN TANGGAL HASIL 

WAWANCARA 

Ruli Yunus  

Apa yang 

menjadi fokus 

utama pendidikan 

Salafi dalam 

membentuk 

kesalehan 

beragama ? 

21 Oktober 

2019 

Fokus pendidikan 

kami adalah 

bagaimana 

menanamkan aqidah 

serta akhlak yang baik 

bagi para santri. 

Pengajaran akhlak 

yang kami lakukan 

yakni dimulai dari hal-

hal kecil yang menjadi 

kebiasaan para santri 

setiap hari. Misalnya 

dalam aktivitas makan 

dan minum, tidur, 

maupun terhadap guru 

dan orang tua 

Apa metode yang 

digunakan Salafi 

dalam 

membentuk 

kesalehan 

beragama 

terhadap para 

santri ? 

Cara agar para santri 

memiliki akhlak yang 

baik tentunya kami 

para guru senantiasa 

memberikan contoh 

kepada para santri. 

Contoh dalam hal ini 

maksudnya adalah 

menggunakan metode 

peneladanan. Hal ini 

disebabkan para santri 

pasti akan mengambil 

contoh dari perilaku 

yang dilakukan oleh 

gurunya dalam 

keseharian. Jadi para 

santri tidak hanya 

menerima pelajaran 

begitu saja. Selain itu 

metode yang kami 

gunakan adalah 

dengan senantiasa 

memberikan nasehat 

dan mengingatkan, 

terutama bagi para 

santri yang melanggar 
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ataupun sebagainya. 

Upaya untuk 

senantiasa 

mengingatkan adalah 

karena pada dasarnya 

anak-anak memiliki 

sifat mudah lupa. 

Ust. Adnan 

Apa hal mendasar 

yang diajarkan 

Salafi terhadap 

para santri dalam 

membentuk 

kesalehan 

beragama ? 

31 Oktober 

2019 

Pendidikan Islam yang 

kami kelola tentunya 

sesuai dengan 

pendidikannya para 

Shalafusholeh yang 

sejalan dengan ajaran 

Al-qur’an dan hadist 

tentunya. Artinya 

pelajaran mendasar 

tentang aqidah, rukun 

Islam, rukun iman dan 

tentunya pengenalan 

tentang Islam sejak 

dini, seperti membaca, 

memahami, menghafal 

dan sekaligus dengan 

prakteknya. Hal ini 

tentunnya akan 

membentuk 

kepribadian dan 

kebiasaan anak. 

Apa metode yang 

digunakan Salafi 

dalam 

membentuk 

kesalehan 

beragama 

terhadap para 

santri ? 

Metode yang kami 

gunakan agar para 

tidak mudah lupa 

terhadap materi yang 

telah dipelajari adalah 

metode hafalan atau 

muroja’ah. Strateginya 

adalah diwaktu pagi 

sebelum memulai 

proses pembelajaran 

para santri mulai 

menghafal seperti doa-

doa sholat dan 

sebagainya. Selesai 

waktu belajar 

menjelang waktu 

sholat para santri 

kemudian 
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diperintahkan untuk 

sholat semua. Jadi 

materi yang mereka 

dapat itu langsung 

diaplikasikan dalam 

prakteknya. Selain itu 

pada saat selesai sholat 

dzuhur para santri 

diperintahkan untuk 

tidur diwaktu istirahat 

jam belajar. Pada saat 

bangun nanti pada 

santri diperintahkan 

untuk mengulangi 

materi-materi yang 

didapat pada pelajaran 

pada waktu pagi tadi. 

Hal ini agar 

kemampuan mereka 

dalam mengingat 

begitu ter’asa. 

Ust. Adnan Apa latar 

belakang anda 

mendidrikan 

yayasan ini ? 

08 November 

2019 

Latar belakang 

berdirinya yayasan ini 

adalah semata-mata 

perintah untuk 

dakwah, mengajak 

orang kembali kejalan 

Allah Swt dan beramal 

sholeh. Selain itu hal 

yang melatar 

belakangi berdirinya 

yayasan ini adalah 

kondisi umat muslim 

yang mulai 

terkebelakang dalam 

ilmu pengetahuan 

agama, penyimpangan 

agama dan 

kemerosotan  akhlak. 

Apa visi dan misi 

yayasan ini ? 

Membentuk generasi 

Islam yang sholeh, 

memiliki akidah dan 

akhlak yang mulia 

sesuai dengan 

pemahaman para 

salafhusholeh yang 



55 
 

tentunnya sesuai 

dengan Al-qur’an dan 

As-sunnah. 

Mengembalikan Kaum 

muslim kejalan yang 

dikehendaki oleh 

Rasullulah Saw, serta 

untuk 

mengembangkan 

dakwah Islam sesuai 

dengan Manhaj 

Salafusholeh sejak 

usia dini, untuk 

mereka beramal dan 

berilmu sesuai dengan 

tuntutan Rasullulah 

Saw. 

Mutashim 

Farhan Afif  

Apa yang 

menjadi fokus 

utama pendidikan 

Salafi dalam 

membentuk 

kesalehan 

beragama ? 

11 Desember 

2019 

Kita mulai dari yang 

paling dasar-dasar 

dulu. Disini ada 

namanya ushul tsalatsa 

(tiga landasan utama) 

yang wajib diketahui 

oleh seorang muslim. 

Pertama Mengenal 

Rabb-Nya, Kedua 

Mengenal nabinya, 

dan Ketiga yaitu 

mengenal Islam 

beserta dengan dalil-

dalilnya. Jadi mulai 

dari sini kita tanamkan 

Tauhid seperti aqidah 

Ahlussunah Wal 

Jama’ah. 
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Respon masyarakat terkait sistem pendidikan Islam Salafi 

Informan Pertanyaan Tanggal Hasil Wawancara 

Masyarakat non 

salafi 

1.Bagaimana 

pendapat anda 

dengan lembaga 

pendidikan Islam 

yang sistem 

pembelajarannya 

mengharuskan 

kepada peserta 

didik untuk 

meriew atau 

mengulang 

kembali materi-

materi pelajaran 

yang telah didapat 

serta 

mengaplikasikan 

kedalam 

kehidupannya ? 

13-12-2019 

1.Disekolah  kami 

juga diterapkan 

sistem mengulang 

kembali materi-

materi dari 

pelajaran yang 

telah dipelajari 

sebelumnya. Hal 

ini untuk 

mengetahui apakah 

mereka masih 

mengingat materi 

sebelumnya 

sebelum peserta 

didik masuk ke 

pembelajaran yang 

baru, dan hal ini 

memang bersifat 

wajib.  

2.Bagaimana 

pendapat anda 

apabila dalam 

sebuah lembaga 

pendidikan Islam, 

guru yang 

mengajar 

menggunakan 

metode 

peneladanan, 

artinya guru 

senantiasa menjadi 

panutan atau 

contoh bagi 

peserta didiknya ? 

2.Hal ini memang 

suatu keharusan 

bagi guru. Karena 

pada dasarnya guru 

itu ditiru oleh 

peserta didiknya 

baik dalam 

bertingkah laku, 

berbicara dan 

sebagainya.  

3.Bagaimana 

pendapat anda 

apabila guru itu 

senantiasa 

memberikan 

nasehat-nasehat 

kepada peserta 

didiknya ? 

3.Hal ini 

merupakan suatu 

kewajiban bagi 

guru menurut saya. 

Guru itu harus 

tidak mengenal 

lelah untuk 

senantiasa 

mengulang-
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ngulang menasehati 

peserta didikanya. 

4.Sekiranya ada 

lembaga 

pendidikan Islam 

yang menerapkan 

sistem seperti ini, 

apakah anda 

berniat 

memasukan anak 

anda ke lembaga 

tersebut ? 

4.Tentu. Karena 

kita sudah tau 

kriteria lembaga 

pendidikan itu, 

bagaimana 

sistemnya, maka 

tidak ada alasan 

untuk tidak 

memasukan anak 

kita kelembaga 

tersebut. 

Masyarakat non 

Salafi 

1.bagaimana 

pendapat anda jika 

dalam sebuah 

lembaga 

pendidikan Islam, 

sistem 

pembelajaran yang 

digunakan 

guru/ustadz yakni 

sebelum memulai 

pelajaran 

diwajibkan kepada 

para santri untuk 

mengulangi lagi 

materi yang telah 

dipelajari 

sebelumnya ? 

19 Desember 

2019 

1.Sebenarnya kalo 

pelajaran agama itu 

bagi saya 

penilaiannya lebih 

kepada 

pengamalan. Jadi 

tanpa diriview 

materi yang didapat 

dilihat pada 

pengamalan apakah 

dia amalkan atau 

tidak. Karena 

seharusnya 

pelajaran agama itu 

bukan dihafalkan 

seperti yang 

banyak dilakukan 

oleh guru-guru 

terhadap siswa, tapi 

sebenarnya yang 

lebih penting itu 

pada aspek 

pengamalan. 

Meriew kembali 

materi sebenarnya 

tidak masalah tapi 

hal ini jangan 

dijadikan sebagai 

patokan 

 2. Bagaimana 

pendapat anda 

apabila dalam 

sebuah lembaga 

 Guru itu salah satu 

aspek utamanya 

yaitu menjadi 

contoh. Seperti 
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pendidikan Islam, 

guru yang 

mengajar 

menggunakan 

metode 

peneladanan, 

artinya guru 

senantiasa menjadi 

panutan atau 

contoh bagi 

peserta didiknya ?  

halnya nabi, dalam 

proses 

keislamannya dia 

senantiasa 

memberikan 

contoh. Kesalahan 

besar jika guru 

tidak bisa menjadi 

contoh kemudian 

siswanya dituntut 

untuk jadi lebih 

baik. misalnya 

ketika waktu sholat 

gurunya tidak 

sholat tentu hal ini 

menjadi contoh 

bagi siswanya. 

3. Sekiranya ada 

lembaga 

pendidikan Islam 

yang menerapkan 

sistem seperti ini, 

apakah anda 

berniat 

memasukan anak 

anda ke lembaga 

tersebut ? 

Jelas sebagai 

memang orang tua 

pasti mau 

walaupun memang 

harus 

mengeluarkan uang 

banyak, karena 

dalam hal ini 

agama merupakan 

suatu hal yang 

penting yang 

senantiasa kita 

gunakan. 

Masyarakat non 

Salafi 

1. bagaimana 

pendapat anda jika 

dalam sebuah 

lembaga 

pendidikan Islam, 

sistem 

pembelajaran yang 

digunakan 

guru/ustadz yakni 

sebelum memulai 

pelajaran 

diwajibkan kepada 

para santri untuk 

mengulangi lagi 

materi yang telah 

dipelajari 

20 Desember 

2019 

1.bagi saya hal ini 

tentu adalah hal 

yang baik, agar kita 

bisa tahu sampai 

dimana siswa bisa 

tanggap dengan 

pelajaran yang kita 

berikan 
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sebelumnya ? 

 2.bagaimana 

pendapat anda jika 

para guru/ustadz 

mengarahkan agar 

materi yang telah 

didapat senantiasa 

diaplikasikan 

dalam kehidupan 

sehari-hari ? 

 2. hal ini tentu 

penting untuk 

diajarkan kepada 

siswa, untuk 

bagaimana 

menerapkan 

didalam keseharian 

materi-materi yang 

telah dipelajari 

3. Bagaimana 

pendapat anda 

apabila dalam 

sebuah lembaga 

pendidikan Islam, 

guru yang 

mengajar 

menggunakan 

metode 

peneladanan, 

artinya guru 

senantiasa menjadi 

panutan atau 

contoh bagi 

peserta didiknya ? 

3.dalam hal ini 

tentu guru dituntut 

untuk menjadi guru 

yang baik. 

Misalnya 

bagaimana 

mungkin kita bisa 

mengajari siswa 

untuk menaati 

peraturan, 

sementara kita 

sebagai guru malah 

tidak memberi 

contoh untuk 

menaati aturan. 

Jadi sebelum 

mengajarkan hal 

yang baik kepada 

siswa maka kita 

harus mulai 

terlebih dahulu dari 

diri kita sendiri. 

4. Bagaimana 

pendapat anda 

apabila guru itu 

senantiasa 

memberikan 

nasehat-nasehat 

kepada peserta 

didiknya ? 

4.Bagi saya dengan 

melihat kondisi 

anak-anak jaman 

sekarang, maka hal 

ini diperlukan agar 

mereka mengetahui 

mana yang harus 

dilakukan dan 

mana yang tidak 

boleh dilakukan 

5. Sekiranya ada 

lembaga 

pendidikan Islam 

yang menerapkan 

5.Tentu.Karena kita 

sudah lihat 

bagaiman kualitas 

dari lembaga 
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sistem seperti ini, 

apakah anda 

berniat 

memasukan anak 

anda ke lembaga 

tersebut ? 

tersebut dalam 

mendidik para 

siswa.  

    

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


