
 

STUDI KOMPARATIF PENDIDIKAN INTEGRATIF 

K.H. AHMAD DAHLAN DAN K.H. IMAM ZARKASYI  

 

 

 
 

 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I Pada Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam 

 

 

 

Oleh: 

ALIANA 

NIM: G000100062 

NIRM: 10/X/02.2.1/T/4394 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018 

 









1 

 

STUDI KOMPARATIF PENDIDIKAN INTEGRATIF K.H. AHMAD 

DAHLAN DAN K.H. IMAM ZARKASYI 

 

 

ABSTRAK 

Pendidikan integratif adalah pendidikan yang berupaya memadukan dua hal 

yang masih diberlakukan secara dikotomis dalam pendidikan. Yaitu keterpisahan 

antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. K.H. Ahmad Dahlan 

dan K.H. Imam Zarkasyi adalah tokoh pembaharu pendidikan yang hidup di rentang 

zaman berbeda. Namun keduanya memiliki gagasan yang sama dalam meramu 

pendidikan integratif. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk (1) 

Mendeskripsikan konsep pendidikan integratif menurut pemikiran K.H. Ahmad 

Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi. (2) Menganalisis titik-titik perbedaan dan titik-titik 

persamaan konsep pendidikan integratif menurut pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan 

K.H. Imam Zarkasyi.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan denganpendekatan 

historis dan pendekatan filosofis serta metode analisis datanya menggunakan metode 

komparatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwakonsep pendidikan integratif K.H. 

Ahmad Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi adalah menyatukan pendidikan agama dan 

pendidikan umum ke dalam satu sistem pendidikan. Iman, ilmu dan akal disatukan 

dalam satu gerakan pengamalan sebagai bekal untuk menghadapi perkembangan 

zaman ketika hidup bermasyarakat. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan 

persamaan terhadap pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi. 

Perbedaan keduanya dalam meramu konsep pendidikan integratif, terletak pada latar 

belakang kondisi pendidikan dan lembaga pendidikan yang didirikan. Sedangkan 

persamaannya, keduanya menginginkan pendidikan yang mampu menciptakan ulama 

yang intelek, serta berupaya menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk 

jiwa yang ikhlas beramal dan berbudi tinggi serta ilmu bukan hanya dipandang 

sebagai teori belaka, namun ilmu perlu diaktualisasikan dalam pengamalan yang 

nyata. 

Kata kunci :Pendidikan Integratif, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Imam Zarkasyi 

 

ABSTRACT 

Integrative education refers to an education which attempts to combine two 

things dichotomically applied in education: religious sciences and general sciences. 

K.H. Ahmad Dahlan and K.H. Imam Zarkasyi were education reformers living in the 

different eras, but have similar perspectives in the development of integrative 

education. The present research, therefore, seek to (1) describe the concept of 

integrative education in the views of K.H. Ahmad Dahlan and K.H. Imam Zarkasyi. 

(2) analyze differences and similarities of the concept of integrative  education in the 
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view of  K.H. Ahmad Dahlan and K.H. Imam Zarkasyi. The research belongs to 

library research using historical approach and philosophical approach. Comparative 

method was applied as the method of data analysis. 

The results of the research indicate that 1) the concept of integrative 

education in the view of K.H. Ahmad Dahlan and K.H. Imam Zarkasyi is the 

integration of religious sciences and general sciences inti one educational system; 

faith, knowledge, and mind are combined into an implementation to deal with the era 

development when living in society, 2) both K.H. Ahmad Dahlan’s and K.H. Imam 

Zarkasyi’s perspectives share differences and similarities; both differ in the 

educational condition background and the established educational institutions, while 

for similarities, both wish for an education which enables to produce intellectual 

clerics (ulama), and to serve as a means of building sincere, charitable, righteous soul 

and of actualizing knowledge in real life situation instead of associating it with 

merely a theory. 

Keywords: Integrative education, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Imam Zarkasyi 

1. PENDAHULUAN  

Maraknya problematika sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia di 

era digital ini sangatlah memprihatinkan. Semakin bertambahnya angka 

pengangguran dan kemiskinan, halalnya korupsi, hilangnya moral dan rasa 

kemanusiaan, hingga generasi muda yang minim inisiatif dan lebih senang hidup 

konsumtif menambah daftar hitam di hampir semua aspek kehidupan. Kondisi 

tersebut seharusnya tidak pantas terjadi di negara yang kaya akan hasil alam serta 

berpenduduk mayoritas muslim ini. Terkait dengan berbagai polemik tersebut, 

dualisme pendidikan bisa dikatakan sebagai salah satu penyebabnya. Kurang 

terpadunya antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum 

menjadi salah satu masalah pendidikan yang seharusnya diatasi. 

Sebenarnya, dikotomi ilmu sudah menjadi persoalan pendidikan selama 

beberapa dekade yang berujung pada pembedaan antara apa yang disebut ilmu 

Islam dan non-Islam, ilmu Barat dan ilmu Timur.1 Dikotomi yang terjadi dalam 

                                                           
1Terlebih lagi dengan pemahaman bahwa menuntut ilmu agama itu tergolong fardhu ‘ain 

dan ilmu non-agama adalah fardhu kifayah, maka menimbulkan banyak umat yang mempelajari agama 

sebagai suatu kewajiban seraya mengabaikan pentingnya mempelajari ilmu non-agama.(Abd Rachman 
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ilmu-ilmu tersebut berakibat pada orang yang memahaminya, sikap yang 

mengagungkan satu ilmu atas ilmu yang lain, tanpa menunjukkan apa 

sesungguhnya peran yang harus dimainkan oleh ilmu tersebut bagi 

kemanusiaan.2 Hal ini marak terjadi sejak awal abad 20-an.3 

Dari berbagai polemik tersebut di atas, pendidikan integratif hadir 

sebagai salah satu solusi dalam mememecahkan masalah dikotomi ilmu. Integrasi 

ini dimaksudkan adanya keterkaitan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang 

lain sehingga menyebabkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi.4 

Gagasan penyatuan antara ilmu agama dengan ilmu umum tersebut telah 

                                                                                                                                                                      
Assegaf, Membangun Format Pendidikan Islam di Era Globalisasi, dalam Abd Rachman Assegaf, 

Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Berbasis Integratif-

Interkonektif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22).Dengan tanpa penjelasan yang 

tepat, ilmu agama kemudian disebut sebagai ilmu Islam, sementara sains dan teknologi disebut sebagai 

ilmu umum. (Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), hlm. 1). Seiring dengan adanya dikotomi ilmu pengetahuan ini, maka lahirlah istilah pendidikan 

umum dan pendidikan agama. (Mujamil Qomar, Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional 

hingga Metode Kritik, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 79). Sekolah agama secara khusus diwakili oleh 

madrasah, sedangkan sekolah umum menempati kontradiksinya. (Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan 

Islam, hlm.2) 
2Abuddin Nata dkk, Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm.vi 
3Dari aspek historis, pada awal abad 20-an, pendidikan di Indonesia terpecah menjadi dua 

corak: pendidikan yang dikelola Barat sekuler dan pendidikan pondok pesantren yang berorientasi 

pada agama atau pendidikan Islam. Wirjosukarto menyatakan pada periode tersebut terdapat dua corak 

pendidikan, yaitu corak lama yang terpusat di pondok pesantren corak baru yang didirikan oleh 

kolonial Belanda. (Hujair AH Sanaky, Pembaruan Pendidikan Islam: Paradigma, Tipologi, dan 

Pemetaan menuju Masyarakat Madani Indonesia.(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015) 

hlm.55.Akar munculnya dikotomis berasal dari warisan penjajah kolonial Belanda, mulai membedakan 

“pendidikan umum” dan “pendidikan agama” dalam praktik pendidikannya.Tindakan membedakan 

kedua pendidikan tersebut merupakan penyebab utama dari kerancuan dan kesenjangan pendidikan 

dengan segala akibatnya.Akibat yang ditimbulkan dari sistem pendidikan dualistis tersebut adalah arti 

agama telah dipersempit, yaitu sejauh berkaitan dengan aspek teologi Islam seperti yang diajarkan di 

sekolah agama selama ini. (Ibid, hlm.28) 
4Bidang ilmu yang berkarakteristik integratif sudah tentu memiliki interkoneksitas antar 

bagian keilmuannya. Meskipun demikian, masing-masing disiplin ilmu tetap memiliki karakter dan 

posisi tersendiri yang dapat dibedakan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, “nama” dan “batas” 

antara satu ilmu dengan ilmu yang lain memiliki identitasnya sendiri-sendiri. Namun, bila “nama” dan 

“batas” keilmuan tersebut semakin diperbesar lagi sasarannya, maka semakin tampak keutuhan ilmu 

tadi. (Rachman Assegaf, pengantar dalam Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, hlm 

xii) 
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direalisasikan oleh beberapa tokoh pembaharu pendidikan di Indonesia. 

Diantaranya adalah K.H. Ahmad Dahlan dan K.H Imam Zarkasyi.5 

Pentingnya pendidikan integratif dalam sistem pendidikan, 

menimbulkan beberapa pertanyaan tentang konsep pendidikan integratif antara 

K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi. Diantaranya adalah; Bagaimana 

konsep pendidikan integratif menurut K.H. Ahmad Dahlandan K.H. Imam 

Zarkasyi? Dimanakah titik-titik perbedaan dan titik-titik persamaan konsep 

pendidikan integratif menurut K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi? 

Merujuk kepada penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam 

memahami pandangan K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi tentang 

pendidikan integratif, pertanyaan-pertanyaan di atas belum menjadi fokus 

perhatian. Penelitian-penelitian yang sudah ada lebih banyak memfokuskan pada 

konsep pendidikan secara umum dan interaksi edukatifnya. Seperti skripsi Fuad 

Hasan,6 “Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif K.H. Ahmad Dahlan”, 

skripsi Dewi Nur Afifah7 “Pendidikan Islam Integratif K.H. Imam Zarkasyi 

dalam Perspektif Dosen FITK UIN Sunan Ampel Surabaya (Alumni PM 

Gontor)” danskripsi Nur Hanif Wachidah8 “Studi Komparatif Interaksi Edukatif 

dalam Konsep Pendidikan Ibnu Khaldun dan K.H. Ahmad Dahlan”. 

Diantara penelitian tersebut, pertanyaan mengenai konsep pendidikan 

integratif K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi belum terjawab, maka 

peneliti perlu melakukan penelitian untuk menjawabnya. Artikel ini merupakan 

laporan hasil penelitian dengan judul “Studi Komparatif Pendidikan Integratif 

                                                           
5Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaruan, hlm.98 dan 106. 
6Fuad Hasan, Skripsi:Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif K.H. Ahmad Dahlan, (STAIN 

Tulungagung: FAI Tarbiyah, 2010) 
7 Dewi Nur Afifah, Skripsi:Pendidikan Islam Integratif K.H. Imam Zarkasyi dalam Perspektif 

Dosen FITK UIN Sunan Ampel Surabaya (Alumni PM Gontor), (UIN Sunan Ampel Surabaya: 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2014) 
8 Nur Hanif Wachidah, Skripsi: Studi Komparatif Interaksi Edukatif dalam Konsep Pendidikan 

Ibnu Khaldun dan K.H. Ahmad Dahlan, (UMS: FAI Tarbiyah, 2015) 
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K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi” dengan tujuan: (1) 

Mendeskripsikan konsep pendidikan integratif menurut pemikiran K.H. Ahmad 

Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi, (2) Menganalisis titik-titik perbedaan dan titik-

titik persamaan konsep pendidikan integratif menurut pemikiran K.H. Ahmad 

Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi. 

Guna keperluan deskripsi dan analisis data, penelitian ini membahas 

konsep pendidikan integratif beserta ruang lingkupnya. Ruang lingkup 

pendidikan integratif, setidaknya meliputi unsur utama sebagai berikut, yaitu 

tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan dan metode pendidikan.9 Unsur-unsur 

tersebut terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan sistemik yang saling 

mempengaruhi.  

Menurut Rachman Assegaf, pendidikan integratif berupaya memadukan 

dua hal yang sampai saat ini masih diperlakukan secara dikotomi.10 Dengan 

adanya keterkaitan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain, akan 

menyebabkan hubungan yang saling mempengaruhi.11 Assegaf12 juga 

mengungkapkan tujuan pendidikan integrative harus mencerminkan keterkaitan 

dan keterpaduan antara dunia dan akhirat. Keduanya  harus diperhatikan secara 

seimbang. Dalam hal kurikulum, Rachman Assegaf menawarkan pendidikan 

integratif yang berkemajuan dan memiliki konsep sebagai berikut: 1) 

menempatkan dan menerapkan etika Islam yang bersumber dari nilai-nilai Al-

Qur’an dan al-Hadis sebagai jiwa bagi seluruh pembidangan ilmu baik ilmu 

                                                           
9  Jasa Ungguh Muliawan juga menambahkan bahwa dalam pembahasan aspek substansial ilmu 

pendidikan sekurang-kurangnya membahas tiga instrument utama yaitu penjelasan mengenai 

pendidikan, tujuannya dan cara mencapai tujuan dalam proses pendidikan tersebut. (Jasa Ungguh 

Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, hlm. 98) 
10Yaitu mengharmoniskan kembali relasi antara Tuhan-alam dan wahyu-akal, dimana perlakuan 

secara dikotomi terhadap keduanya telah mengakibatkan keterpisahan pengetahuan agama dengan 

pengetahuan umum.Sehingga muncul anggapan bahwa ilmu yang fardhu ‘ain dipelajari adalah ilmu 

agama, sementara ilmu umum hanya fardhu kifayah. (Ibid, hlm xii) 
11  Rachman Assegaf, pengantar dalam Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, 

hlm. xii. 
12Abd.Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 75. 
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alam, sosial dan humaniora. 2) berkarakteristik universal dan non-dikotomis. 3) 

bersumber pada nilai-nilai dan etika Islam. 4) menumbuhkan kembali spirit 

tradisi keilmuan yang integral. 

Selanjutnya dalam hal materi, pendidikan integratif juga  menyatukan 

ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

skema berikut ini13 :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan pendidikan berkemajuan yang integralistik-

interkonektif 

Dikatakan struktur keilmuan integratif di sini bukanlah berarti antar 

berbagai ilmu tersebut dilebur menjadi satu bentuk ilmu yang identik, melainkan 

karakter, corak dan hakikat antar ilmu tersebut terpadu sesuai prinsip integrasi 

yaitu dalam kesatuan dimensi material-spiritual, akal-wahyu, ilmu umum-ilmu 

agama, jasmani-rohani, dan dunia-akhirat. Serta adanya keterkaitan satu 

pengetahuan dengan pengetahuan yang lain sehingga menyebabkan adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi.14 Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang utuh, diharapkan manusia mampu menguasai semua ilmu 

tersebut. Yang mana semua itu mengacu pada prinsip-prinsip integrasi yang 

                                                           
13Ibid., hlm. 271. 
14Rachman Assegaf, pengantar dalam Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, 

hlm. xii. 

Ilmu agama: 

Teosentris 

Iman 

Wahyu 

Ukhrawi  

 

Ilmu umum: 

Antroposentris 
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Duniawi  

 

Harmonisasi ilmu afama 

dan ilmu umum: 

Teo-antroposentris 

Iman-ilmu 

Ayat ilahiah-ayat kauniyah 

Dunia-akherat 

Spiritual-materiil 
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dikemukakan oleh Assegaf sebagai berikut15, 1) Integrasi ayat-ayat Ilahiah 

(ketuhanan) dengan ayat kauniyah (kealaman), 2) Integrasi antara relasi Allah 

SWT dengan manusia, 3) Integrasi antara iman dengan ilmu, 4) Integrasi antara 

pemenuhan kebutuhan rohani-spiritual-ukhrawi dengan kebutuhan jasmani-

materil-duniawi, 5) Integrasi antara tuntunan wahyu dengan daya intelek. 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka 

(Library Research). Karena penelitian ini mengkaji sumber data dari materi atau 

literatur yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-

sumber pustaka, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah 

sejarah, ensiklopedi, biografi, dan lain-lain.16 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan historis dan pendekatan filosofis. Pendekatan historis yaitu sebuah 

pendekatan untuk mengkaji dan mempelajari hal-hal menarik dan istimewa dari  

kehidupan, peristiwa maupun pemikiran seorang tokoh dimasa lampau.17 

Sehingga dengan pendekatan tersebut dapat ditemukan hal-hal yang menarik dan 

bermanfaat untuk dikembangkan di masa kini dan akan datang. Sedangkan 

pendekatan filosofis18 yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji 

pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi secara kritis, evaluatif 

dan reflektif yang berkaitan dengan pendidikan Islam, sehingga meskipun 

pemikiran kedua tokoh tersebut berbeda, dengan pendekatan ini akan ditemukan 

benang merah dari perbedaan pemikiran tokoh tersebut. 

                                                           
15Abd.Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 277-279. 

16Nasution, Metode Research (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 145. 

17Mohamad Ali dan Zaenal Abidin, Ilmu Pendidikan Islam Bernuansa  Keindonesiaan, 

(Surakarta :Muhammadiyah University Press, 2017), cetakan pertama, hlm. 145. 

18Pendekatan filsafat dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses berpikir kritis, 

metodis, spekulatif, radikal dalam mencari kebijaksanaan dapat digunakan untuk mengembangkan 

konsep-konsep teoritik yang pada urutannya dijadikan panduan dalam praktik pendidikan. (Mohamad 

Ali dan Zaenal Abidin, Ilmu Pendidikan Islam Bernuansa Keindonesiaan, (Muhammadiyah University 

Press, 2017), hlm. 94) 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pesan K.H. 

Ahmad Dahlan yang dipublikasikan oleh HB. Muhammadiyah Majlis Taman 

Pustaka, 1923 dalam karya Abdul Munir Mulkhan, Warisan Intelektual K.H. 

Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah, (Yogyakarta: PT Percetakan 

Persatuan Yogyakarta, 1990), (2) Naskah pidato K.H. Imam Zarkasyi yang 

disampaikan pada saat pelatihan Guru-Guru Agama Islam tahun 1946 

(dipublikasikan oleh majalah Gontor edisi bulan Maret -Mei 2014), (3) Panca 

jiwa pondok pesantren dikutip dari prasaran K.H. Imam Zarkasyi dalam seminar 

pondok pesantren seluruh Indonesia di Yogyakarta, pada tanggal 4-7 Juli 1965. 

Data dikumpulkan melalui metode telaah dokumen dengan memanfaatkan 

buku, ensiklopedia, kamus, bibliografi, jurnal, catatan, transkrip, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen dan sebagainya.19 

Sedangkan analisis datanya menggunakan metode analisis komparatif 

yaitu untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan konsep 

pendidikan integratif K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi tentang tujuan, 

kurikulum, materi, metode, dan manajemen kelembagaan. Dapat juga membandingkan 

kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan di antara keduanya.20 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1. Konsep Pendidikan Integratif K.H. Ahmad Dahlan 

Pada zaman penjajahan Belanda terdapat dualisme pendidikan yaitu 

adanya pendidikan sekolah model Barat dan pondok pesantren. Akibatnya, 

lahirlah dua kutub inteligensia yaitu antara lulusan lembaga pendidikan Islam 

yang menguasai agama tetapi tidak menguasai ilmu umum dan lulusan sekolah 

Barat yang sekuler, yaitu menguasai ilmu umum tetapi tidak menguasai ilmu 

                                                           
19Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT.Rineka 

Cipta, 2002), hlm, 206. 

20Winarno Surahmad, Dasar dan Teknik Penelitian (Bandung: Trasito, 1985), hlm. 105. 
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agama.21 Melihat kondisi yang demikian, K.H.Ahmad Dahlan berusaha 

memperbarui sistem pendidikan. K.H. Ahmad Dahlan berpandangan bahwa 

pendidikan harus membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan untuk mencapai kemajuan materil.22 Selain itu, pembentukan 

kepribadian juga salah satu syarat yang harus ditargetkan dalam tujuan 

pendidikan untuk dapat mencapai kebesaran dunia dan akhirat yaitu dengan 

mengamalkan Al-Qur’an dan Hadist. 

Konsep yang diusungnya tentang ulama intelek dan intelek ulama 

menjadi tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan cita-cita ajaran Islam 

yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dengan berbekal keinginan dan tekad 

yang kuat, beliau merintis sekolah yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu 

umum. Atau yang terkenal dengan sebutan Madrasah Muhammadiyah dan 

menjadi sekolah dasar pertama di Yogyakarta yang mengintegrasikan pendidikan 

agama dan pendidikan umum. Ini semata-mata untuk merealisasikan cita-cita 

membentuk ulama intelek, intelek ulama. 

K.H. Ahmad Dahlan mempunyai gagasan bahwa pendidikan akal bagi 

manusia sangatlah penting.23 Untuk itu, manusia perlu mempergunakan dan 

mempertajam kemampuan akal fikiran dengan ilmu mantiq (logika).24Dengan 

                                                           
21 Abdul Mukti, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer 

(Semarang: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 203  

22K.H. Ahmad Dahlan terobsesi dengan kekuatan sistem pendidikan Barat seperti terlihat 

pada sekolah-sekolah misionaris maupun pemerintah. K.H. Ahmad Dahlan berpandangan bahwa 

kemajuan materil marupakan prioritas karena dengan itu kesejahteraan mereka akan bisa sejajar 

dengan kaum kolonial. Oleh karena itu, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sesuai dengan 

tuntutan masyarakat dimana siswa itu hidup.(Ibid. hlm.102-103) 

23Di dalam sebuah tulisan K.H. Ahmad Dahlan “Tali Pengikat Jiwa” yang disusun oleh 

sahabat dan murid-muridnya, dengan jelas KH.Ahmad Dahlan menunjuk Ilmu Mantiq (logika) sebagai 

metode (alat) untuk mengembangkan akal pikiran yang menjadi kebutuhan manusia dalam memahami 

dan mengamalkan ajaran Islam. Serta mengharuskan umat Islam belajar  menuntut ilmu, mendidik akal 

pikiran, agar dapat mencapai taraf kesempurnaan akal. (Abdul Munir Mulkhan, Warisan Intelektual, 

hlm. 70). 

24Abdul Munir Mulkhan, Warisan Intelektual, hlm.126-127. 
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kemampuan berfikir menggunakan akal yang sehat, manusia diharapkan dapat 

memilih segala hal dengan cermat dan penuh pertimbangan. 

K.H. Ahmad Dahlan sering menekankan semboyan kepada murid-

muridnya, sedikit bicara, banyak bekerja.25 Dalam kaitan dengan metodologi 

memahami Al-Qur’an dan kehidupan duniawi, K.H. Ahmad Dahlan menyatakan 

bahwa tindakan nyata adalah wujud kongkrit dari penterjemahan Al-Qur’an dan 

organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Ahmad Dahlan juga 

menegaskan bahwa, pendidikan bukan hanya sekedar dunia persekolahan, tetapi 

merentang jauh seluas kehidupan itu sendiri.26 Dengan alasan tersebut, bila 

dicermati K.H. Ahmad Dahlan menganggap bahwa sebuah ilmu tidak akan 

berguna tanpa adanya pengamalan. Karena melalui amalan, manusia 

membuktikan eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi. 

Pendirian sekolah yang mengajarkan pendidikan agama dan pendidikan 

umum, atau biasa disebut Kweekschool Muhammadiyah/Madrasah 

Muhammadiyah pada tahun 1911 serta kiprah K.H. Ahmad Dahlan sebagai 

tenaga pendidik pelajaran tambahan (ekstra kurikuler) dengan mengajarkan 

pelajaran agama27 di sekolah dalam naungan organisasi Budi Utomo,  merupakan 

bukti konkret bahwa K.H. Ahmad Dahlan tidak menginginkan adanya dikotomi 

pendidikan yang berkembang dimasa itu. Sekolah yang dinamakan madrasah 

tersebut menjadi jembatan penghubung antara sekolah model Belanda dengan 

                                                           
25Menurut pandangan K.H. Ahmad Dahlan, beragama itu adalah beramal; artinya berkarya 

dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan isi pedoman Al-Qur’an dan Sunnah. Orang 

yang  beragama adalah orang yang menghadapkan jiwanya dan hidupnya hanya kepada Allah SWT 

yang dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan seperti; rela berkurban baik harta benda miliknya dan 

dirinya serta bekerja dalam kehidupan untuk Allah. (Abdul Munir Mulkhan, Warisan Intelektual, hlm. 

64). 

26 Muhammad Ali, Paradigma Pendidikan Berkemajuan, hlm. 9. 

27Pada tahun 1910, K.H. Ahmad Dahlan diberi kesempatan oleh Budi Utomo untuk 

mengajarkan les pendidikan agama di sekolah kolonial atau member pelajaran tambahan di luar jam 

pelajaran (ekstra kurikuler). Kemudian sekitar dua tahun sesudahnya K.H. Ahmad Dahlan mendirikan 

sekolah sendiri dengan namaKweekschool Muhammadiyah. Mengajarkan ilmu umum dan ilmu agama 

dengan guru para anggota Budi Utomo dan K.H.. Ahmad Dahlan sendiri.(Noor Chozin Agham, 

Filsafat Pendidikan, hlm. 42) 
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model pondok pesantren tradisional. Yang hasilnya diharapkan mampu 

menghasilkan generasi yang tidak hanya tangguh dalam moral namun juga 

unggul dalam intelektual. 

3.2.Konsep Pendidikan Integratif K.H. Imam Zarkasyi 

Dahulu, di pulau Jawa terdapat banyak pondok pesantren. Namun 

sebagian besar masih bersifat tradisional baik visi, misi, tujuan, kurikulum, 

manajemen maupun metodenya. Tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas, 

yang dituangkan dalam tahapan-tahapan rencana kerja atau program28 

mendorong K.H. Imam Zarkasyi untuk memperbaharui sistem pendidikan di 

pesantren. Karena menurut beliau, yang demikian itu hanya mampu 

menghasilkan ulama ahli ilmu agama namun kurang mampu menjawab tantangan 

masyarakat modern dan tidak dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa 

secara utuh. Berangkat dari penjajahan Belanda dan Jepang serta 

keterbelakangan umat Islam dalam berbagai bidang pendidikan sangat 

memengaruhi timbulnya minat K.H. Imam Zarkasyi untuk memajukan umat 

Islam dengan cara memajukan pendidikan terutama pendidikan di pesantren.  

Adanya kurikulum bahasa dan disiplin yang kuat29, pondok modern 

Gontor mewajibkan santrinya menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, K.H. 

Imam Zarkasyi berharap santri mampu bersaing untuk membuka wawasan ilmu 

seluas-luasnya ketika menjadi alumni nanti. Sehingga selain menjadi salah satu 

karakteristik pondok pesantren Gontor, adanya pendidikan bahasa juga bertujuan 

untuk membuka kunci ilmu dunia dan akhirat. 

                                                           
28Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baidowi dalam Abuddin Nata, Tokoh-T okoh Pembaruan, 

hlm.205. 

29  Dikutip dari prasaran K.H. Imam Zarkasyi dalam seminar pondok pesantren seluruh 

Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 4-7 Juli 1965 dalam Diktat:Kuliah Umum dalam Pekan 

Perkenalan di KMI Pondok Modern Gontor, hlm. 33-40. 



12 

 

Ditinjau dari filosofisnya, tujuan pendidikan K.H. Imam Zarkasyi adalah 

mewujudkan ajaran agama dalam kenyataan hidup. Iman benar-benar masuk ke 

hati menjadi kenyataan hidup bukan hanya diketahui teorinya saja.30 Ini berarti 

ilmu tidak hanya sekedar teori yang dihafal dan dipahami, namun lebih dari itu. 

Ilmu yang dikuasai diharapkan mampu untuk menciptakan kesejahteraan bagi 

dirinya dan orang lain. 

Sisi yang menonjol dalam hal kurikulum ini adalah pemahaman K.H. 

Imam Zarkasyi terhadap konsep ilmu. Beliau menangkap bahwa Islam tidak 

memisahkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum.31 Maka dalam 

kurikulum pondok Gontor menerapkan 100% agama dan 100% umum. Ini 

membuktikan bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya adalah bagian dari 

pengetahuan agama dan sama pentingnya. Latar belakang pemikiran beliau 

berangkat dari kenyataan bahwa sebab terpenting kemunduran umat Islam adalah 

kurangnya ilmu pengetahuan umum pada diri mereka. 

Perlunya keseimbangan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu 

pengetahuan agama dalam sebuah lembaga pendidikan Islam yang bermutu dan 

berwawasan ke depan, inilah yang mendorong K.H. Imam Zarkasyi untuk 

mengintegrasikan sistem madrasah dengan sistem pesantren. Dengan berbekal 

semangat juang yang tinggi dan tekat yang bulat akhirnya berdirilah Pondok 

Pesantren Modern Gontor. Yang mana pondok modern tersebut menjadi bukti 

konkret atas semua pemikiran beliau tentang pembaharuan pendidikan di 

pesantren. 

Langkah-langkah yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam 

Zarkasyi dalam meramu sebuah sistem pendidikan, keduanya memiliki niat dan 

cita-cita menggabungkan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan 

                                                           
30Misbah dkk, BiografiK.H. Imam Zarkasyi di Mata, hlm. 697 

31Ibid, hlm. 52 
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umum. Penyatuan antara ilmu, iman, akal dan amal menjadi tujuan utama dalam 

menghasilkan generasi yang berbudi luhur, berintelektual tinggi serta mampu 

berkembang di masyarakat dengan segala tantangannya. Dengan demikian, 

keduanya telah memenuhi prinsip-prinsip integrasi sebagaimana dikemukakan 

oleh Rachman Assegaf. 

Mengenai pendidikan integratif dari pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan 

K.H. Imam Zarkasyi tersebut diatas, terdapat perbedaan dan persamaan. 

Meskipun kedua tokoh tersebut hidup zaman yang berbeda, namun keduanya 

memiliki kesamaan dalam ide maupun gagasan. Keduanya sama-sama 

mempunyai tujuan dengan menjadikan pendidikan sebagai sarana membentuk 

eksistensi manusia untuk bisa hidup dengan baik di segala aspek kehidupan. Baik 

hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, keduanya sama-sama 

menghargai segala jenis ilmu pengetahuan. Baik ilmu agama maupun ilmu 

umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1. Aspek Persamaan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. 

Imam Zarkasyi. 

No. Aspek Persamaan K.H. Ahmad Dahlan K.H. Imam Zarkasyi 

1 Filosofi pendidikan 

integratif 

Mencetak Ulama intelek, 

intelek ulama 

Ajaran Islam menjadi kenyataan 

hidup 

2 Tujuan pendidikan Melahirkan individu yang 

“utuh” menguasai ilmu agama 

dan ilmu umum. 

Optimalisasi akal 

Beramal di masyarakat 

Melahirkan individu yang “utuh” 

menguasai ilmu agama dan ilmu 

umum 

Hidup bermasyarakat dengan bidang 

keahliannya 

Mampu berbahasa Arab dan Inggris 

3 Kurikulum Pendidikan moral, pendidikan Pendidikan bahasa, pendidikan sosial 
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pendidikan individu, pendidikan sosial 

kemasyarakatan, kesenian dan 

keterampilan 

kemasyarakatan, pendidikan etika 

dan tata krama, pendidikan 

ketrampilan dan pendidikan mental 

dan kedisiplinan 

4 Metode 

pembelajaran 

Menggunakan sistem klasikal 

 

Mengembangkan 

pembelajaran secara 

kontekstual dengan metode 

penyadaran 

Menggunakan sistem klasikal 

 

Pendekatan fungsional yaitu 

menekankan pada kemampuan 

mengamalkan setiap bidang 

keilmuan yang diajarkan khususnya 

bahasa Arab dan Inggris 

5 Materi pelajaran Memadukan antara pendidikan 

umum (Barat) dengan 

pendidikan agama 

Islam(pesantren) 

Memadukan pendidikan agama dan 

pendidikan umum yang didukung 

dengan penguasaan bahasa Arab dan 

Inggris baik lisan maupun tulisan 

6 Sarana prasarana Menggunakan alat-alat modern 

seperti meja, kursi dan papan 

tulis dalam pembelajaran 

Menggunakan alat-alat modern 

seperti meja, kursi dan papan tulis 

dalam pembelajaran 

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber 

 

Adapun perbedaan konsep pendidikan integratif antara pemikiran K.H. 

Ahmad Dahlan dan K.H. Imam Zarkasyi terletak pada latar belakang sosial dan 

pendidikan pada masanya, lembaga pendidikan yang didirikan serta manajemen 

pengelolaannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2. Aspek Perbedaan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam 

Zarkasyi. 

 

No. Aspek Perbedaan K.H.  

Ahmad Dahlan 

K.H. Imam Zarkasyi 

1 Latar belakang 

rumusan 

pendidikan 

integrative 

Adanya dikotomi pendidikan 

antara sistem pendidikan 

pesantren dengan sekolah 

model Belanda 

 

Adanya sistem pendidikan 

pesantren tradisional yang 

kurang komprehensif  

2 Lembaga 

pendidikan  

Madrasah, sekolah dan pondok 

pesantren 

Pesantren modern 

3 Manajemen sekolah Diserahkan kepada organisasi 

Muhammadiyah dan dikelola 

oleh bidang kependidikan 

Diserahkan kepada badan 

waqaf dan dikelola oleh bagian 

pendidikan dan pengajaran 

Sumber : Diolah oleh penulis dari berbagai sumber 

 

4. PENUTUP  

Konsep pendidikan integratif K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Imam 

Zarkasyi adalah menyatukan pendidikan agama dan pendidikan umum ke dalam 

satu sistem pendidikan. Konsep pendidikan tersebut berisikan pendidikan moral, 

etika dan tata krama, pendidikan sosial kemasyarakatan, pendidikan bahasa, 

pendidikan keterampilan dan pendidikan mental.Iman, ilmu dan akal disatukan 

dalam satu gerakan pengamalan sebagai bekal untuk menghadapi perkembangan 

zaman ketika hidup bermasyarakat. 

Perbedaan dari keduanya yang paling mencolok dalam meramu konsep 

pendidikan integratif, terletak pada latar belakang kondisi pendidikan pada masa 

itu, lembaga pendidikan yang didirikan serta manajemen pengelolaannya. K.H. 

Ahmad Dahlan mendirikan Madrasah Muhammadiyah dilatar belakangi adanya 
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dualisme pendidikan yang terjadi pada masa kolonial Belanda. Terintegrasinya 

sistem pendidikan Barat dengan pendidikan tradisional mewujudkan pendidikan 

yang berkemajuan. Sedangkan K.H. Imam Zarkasyi mendirikan Pondok Modern 

Gontor dilatar belakangi oleh kenyataan sistem pendidikan di pondok pesantren 

tradisional yang kurang komprehensif. Sehingga dengan tanpa menghilangkan 

ciri khas sebuah pondok pesantren, beliau memperbarui sistemnya menjadi lebih 

terpadu dan modern. Sedangkan dari segi persamaan, kedua tokoh tersebut 

memiliki kesamaan dalam banyak hal diantaranya, keduanya menginginkan 

pendidikan yang mampu menciptakan ulama yang intelek. Pendidikan bukan 

hanya berorientasi dunia saja atau akhirat saja, namun mencakup keduanya, yaitu 

dunia dan akherat. Baik K.H Ahmad Dahlan maupun K.H Imam Zarkasyi 

berupaya menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk jiwa yang 

ikhlas beramal dan berbudi tinggi serta ilmu bukan hanya dipandang sebagai 

teori belaka, namun ilmu perlu diaktualisasikan dalam pengamalan yang nyata. 

Akhirnya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, dengan 

banyaknya problematika kehidupan yang banyak terjadi, peneliti menyarankan 

kepada pemegang kebijakan bidang pendidikan untuk mengadopsi pendidikan 

integratif yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan maupun K.H. Imam 

Zarkasyi. Karena dari sistem pendidikan yang didirikan oleh keduanya, hingga 

saat ini masih berjalan dan eksis bahkan semakin maju dan berkembang. Ini 

dapat dijadikan suatu bukti bahwa ide, gagasan, dan konsep tersebut masih 

relevan dengan segala perubahan zaman. Dengan demikian, akan mampu 

menghasilkan peserta didik yang tangguh dalam menghadapi tantangan perubaha 

zaman serta mampu membentuk peserta didik yang tangguh dalam moral, namun 

juga unggul dalam intelektual. 
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