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Abstrak
Pengaruh besar lingkungan eksternal Institusi Pendidikan terhadap kegiatan belajar peserta
didik harus mendapatkan perhatian penting, sehingga dapat terhidar dari ketidaknyamanan
kondisi lingkungan Institusi Pendidikan. Namun, kodisi ini dapat dirubah sesuai kenyamanan
dan keinginan model Institusi Pendidikan itu sendiri. Institusi Pendidikan Islam tentunya
akan memberikan nuansa lingkungan pendidikan yang Islami. Tujan penelitian ini untuk
mendeskriptifkan lingkungan eksternal Institusi Pendidikan Islam yang berhubungan
langsung dengan Institusi Pendidikan Islam. Metodologi penelitian dilakukan dengan metode
dokumentasi, dengan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada
atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar,
dan jurnal.
Kata kunci : Lingkungan, Eksternal, Institusi Pendidikan Islam

A. Latar Belakang
Pencapaian tujuan pendidikan sesuai yang diinginkan dipengaruhi oleh beberapa
faktor, salah satunya faktor lingkungan. Lingkungan dimaksud dapat dibedakan menjadi dua
bagian yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Keduanya sangat besar
pengaruhnya terhadap proses belajar peserta didik, tetapi lingkungan tersebut dapat
dimodifikasi sesuai keadaan, kenyaman lingkungan institusi pendidikan. Misalnya faktor
sosial dapat mempengaruhi pada proses belajar, itu merupakan bagian lingkungan eksternal
yang harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan institusi pendidikan. Yang dimaksud
faktor sosial disini adalah faktor manusia (sesama manusia) baik manusia itu ada (hadir)
maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan, jadi tidak langsung hadir. Kehadiran orang atau
orang-orang pada waktu sesorang sedang belajar banyak kali mengganggu belajar itu;
misalanya kalau satu kelas murid sedang mengerjakan ujian, lalu terdengar banyak anak-anak

lain bercakap-cakap disamping kelas, pada umumnya bersifat mengganggu proses belajar dan
prestasi-prestasi belajar.1
Lingkungan eksternal dalam lembaga pendidikan Islam yang nyaman dan mendukung
terselenggaranya suatu pendidikan sangat dibutuhkan dan turut berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. begitupula pula dalam Institusi pendidikan
Islam, lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik pendidikan
Islam itu sendiri. Meskipun kajian ini tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah secara
khusus, tetapi terdapat beberapa isyarat yang menunjukkan adanya lingkungan eksternal
Pendidikan Islam tersebut. Pengaruh lingkungan eksternal ini tentu dapat dianalisis dengan
menggunakan analisis SWOT untuk melihat kekuatan, tantangan, peluang dan harapan
lingkungan Institusi Pendidikan khususnya pada lingkungan ekternal. Lingkungan eksternal
dalam perspektif pendidikan Islam harus menunjang tercapainya tujuan pendidikan Islam, jika
lingkungan eksternal tidak sinergis dengan lingkungan internal dalam rangka pencapaian
tujuan pendidikan, maka ketercapaian tujuan pendidikan Islam sangat sulit dilakukan.
Lingkungan eksternal dapat memberi pengaruh yang positif atau negative terhadap
pertumbuhan jiwa dan kepribadian peserta didik. Pengaruh lingkungan yang dapat terjadi
pada peserta didik di antaranya adalah akhlak dan sikap yang beragam. Mengingat besarnya
pengaruh lingkungan terhadap kepribadian dan watak peserta didik, maka dalam perspektif
pendidikan Islam lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan fisiologis, psikologis dan
sosio-kultural. Kejamnya pengaruh lingkungan eksternal yang negative itu sangat merugikan
kepada berbagai pihak, terutama pada peserta didik itu sendiri. Banyak kerugian yang
ditimbulkan dari lingkungan eksternal, misalnya masuknya Narkoba, isu-isu negatif dan lain
sebgainya ke lingkungan Institusi Pendidikan yang menjerumuskan lingkungan tersebut
kearah negativ. Menangani hal tersebut diperlukan peran dari berbagi stakeholder untuk
melakukan pencegahan, menurut Jajang Herawan dalam jurnal Alkarimah stakeholder
memilki peran dan posisi strategi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan,
penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.2
Dari uraian di atas dapat diketahui pentingnya dukungan lingkungan eksternal Institusi
Pendidikan Islam terhadap terjadinya proses pendidikan terutama pendidikan Islam. Setiap
pimpinan lembaga/Institusi atau perusahaan tidak menginginkan perusahaannya jatuh bangrut
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begitupun dengan lembaga pendidikan tidak ada yang menginginkan jatuh terprosok hanya
karena persoalan salah manajemen atau pengelolaan. Masalah pendidikan bukan merupakan
masalah baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Perhatian tersebut tidak lepas dari akar
sejarah lembaga pendidikan islam yang memunculkan madrasah dan sekolah. Sejalan dengan
tuntutan zaman, lembaga pendidikan Islam pun berkembang. Persoalan-persoalan yang timbul
baik berupaa faktor intern maupun ekstern. Faktor intern misalnya terkait dengan kurikulum,
tenaga pendidik, perserta didik dan lain-lain, sedangkan faktor eksternnya adalah faktor-faktor
sosial (masyarakat), pemerintahan maupun pihak-pihak yang terkait. Sebuah lembaga
pendidikan Islam tentunya harus mengetahui problematika lembaganya, mengetahui
kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman sehingga bisa melahirkan solusi-solusi
cemerlang dan bisa mengantarkan lembaga pendidikan Islam pada kedudukan yang sangat
berpengaruh dalam pergulatan keilmuan bangsa maupun dunia.
Kedudukan manajemen yang begitu penting harus menjadi solusi bagi pemimpin
institusi pendidikan yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan tepat. Pemimpin
harus mendesin organisasi sesuai dengan kemampuan dan fungsi Sumber Daya Manusia
(SDM) yang dimiliki, mulai dari posisi kedudukan tertinggi sampai dengan posisi kedudukan
terendah. Sejalan dengan teori Henry Mintzberg bahwa organisasi memiliki lima bagian dasar
antara lain the strategic apex, the midle line, the operrating core, the technostructure, dan the
support staff.3 Kelima bagian tersebut harus bekerja sesuai dengan posisi dan kemampuan
yang dimiliki, sehingga mengakibatkan situasi yang efektif dalam menjalankan proses
pendidikan.
Hal tersebut E. Mulyasa dalam makalah Abdulchalid Badarudin menyatakan bahwa
perkembangan yang terjadi dewasa ini cenderung menimbulkan permasalahan dan tantangan
baru berdampak luas terhadap tugas-tugas pengelolaan pendidikan. Perbaikan mutu secara
terus menerus berorientasi pada masukan, proses, luaran, dan lain-lain. Inti sumber perbaikan
bukanlah pada fisiknya, melainkan pada peningkatan profesionalitas manusia pengelola atau
pelaksana lembaga pendidikan Islam. Untuk mengukur tingkat keberhasilan, kekuatan dan
kelemahan maka analisis SWOT merupakan salah satu alternatif yang digunakan dalam
mengnalisis manajemen pendidikan, khusunya lembaga pendidikan Islam.4
Sebagai pelaksana program pendidikan, lembaga pendidikan adalah pemeran utama
untuk melaksanakan program tersebut. Dalam pelaksanaan program-program serta tujuan
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yang telah disepakati oleh lembaga pendidikan tersebut tentunya tidak bisa terlepas dengan
problematika maupun persoalan-persoalan lain yang harus diselesaikan oleh sebuah lembaga
pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam. Penulis akan menguraikan hal tersebut dalam
makalah yanng berjusdul “Analisis Lingkungan Eksternal Institusi Pendidikan Islam”.

B. Landasan Pustaka
1.

Pengertian Lingkungan Institusi Pendidikan Islam
Institusi Pendidikan Islam merupakan institusi pendidikan yang menyelengagrakan

pendidikan keagamaan yang berjenjang, bersifat formal atau non formal dibawah
Kementerian Agama Republik Indonesia. Penyelanggaraan pendidikan Islam diataur oleh
Undang-Undang dan peraturan lainnya, salah satunya Undang-Undang No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 10 mengatakan satuan pendidikan adalah
kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.5 Lingkungan dalam
Institusi pendidikan Islam adalah suatu institusi atau kelembagaan di mana pendidikan itu
berlangsung. Lingkungan tersebut akan mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung.
Dalam berbagai kajian pendidikan, tidak banyak yang mengemukakan pengertian lingkungan
pendidikan Islam. Namun dapat dipahami bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah suatu
lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri ke-Islaman yang memungkinkan
terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik.
Institusi bersala dari bahasa inggris yaitu institution yang berarti lembaga. Dalam
bahasa Arab kata lembaga biasanya merupakan terjemahan dari kata muassasah yang berarti
foundation (dasar bangunan), establishment (mendirikan bangunan), firm (lembaga). Dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, kosakata lembaga memiliki empat arti, yaitu: Asal mula
(yang akan jadi sesuatu); benih (bakal binatang, manusia, dan tumbuhan; misalnya Adam,
segumpal tanah yang dijadikan manusia pertama) Bentuk (rupa, wujud) yang asli acuan
Ikatan (tentang mata cincin dan sebagainya) Badan (organisasi) yang bermaksud melakukan
suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan sesuatu usaha, misalnya bahasa Indonesia. 6
Lingkungan Institusi Pendidikan Islam merupakan lingkungan yang dapat menunjang
suatu proses kependidikan islam baik secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan
sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam
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merupakan suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang
memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik.

2.

Macam-macam Lembaga/Institusi Pendidikan Islam
Al-Qur’an dan Sunnah, secara khusus tidak menyebutkan mengenai adanya lembaga-

lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah, yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah
yaitu nama-nama tempat yang baik yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan
pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, seperti masjid, rumah, majelis, dan lain-lain.
Lembaga-lembaga pendidikan selengkapnya dapat dikemukakan sebagai berikut:
a.

Masjid dan Suffah

b.

Al-kuttab,Surau, dan TPA

c.

Madrasah

d.

Al-Zawiyah

e.

Al-Ribath

f.

Al-Maristan,

g.

Al-Qushur (istana)

h.

Hawanit al-Waraqin

i.

Al-Shalunat al-Adabiyah

j.

Al-Badiyah,

k.

Al-Maktabat

l.

Rumah (al-bait)
Selanjutnya

Undang-Undnag telah mengatur tentang jalur, jenjang dan jenis

pendidikan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
pada Bab VI. Disitu dijelas tesusun berdasarkan pasal-pasal, ringakasnya sebagai berikut:
pendidikan teridiri dari pendidikan formal, non formal dan informal; diselenggarakan dengan
sisitem tatap muka atau jarak jauh; pendidikan formal teridi atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan tinggi; jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan,
akademik, profesi, vokasi, keagamaan,dan khusus; jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat
diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.7
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3.

Sifat dan Karakter Lembaga/Institusi Pendidikan Islam
Sifat dan karakter lembaga pendidikan islam dapat diuraikan sebagai berikut:
a.

Lembaga pendidikan islam bersifat holistic, terdiri dari lembaga pendidikan
informal, nonformal dan formal.

b.

Lembaga pendidikan islam bersifat dinamis dan inovatif

c.

Lembaga pendidikan islam bersifat responsive dan fleksibel, yakni senantiasa
menyesuaikan diri atau menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

d.

Lembaga pendidikan islam bersifat terbuka, yakni dapat diakses atau digunakan
seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang keahlian, status social,
ekonomi, budaya dll.

4.

e.

Lembaga pendidikan islam berbasis pada masyarakat.

f.

Lembaga pendidikan islam bersifat religious.

Lembaga/Institusi Pendidikan Islam di Nusantara
Pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang dalam berbagai bentuk

lembaga yang bervariasi, diantaranya sebagai berikut :
a. Pesanteran
b. Madrasah
c. Surau
d. Meunasah
Dalam perkembangannya, pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh
munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang amat sederhana,
sampai dengan tahap-tahap yang sudah terhitung modern dan lengkap. Lembaga pendidikan
Islam telah memainkan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zamannya.8

5.

Regulasi yang Mengatur Institusi Pendidikan Islam
a.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan, ayat 3
dan 49
1) Ayat 3, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
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2) Ayat 4, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional.
b.

Undang-Undang RI No. 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan, pasal 1 ayat
810
Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan formal.

c.

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentanmg sistem pendidikan nasioanal, pasal
1 ayat 1011
Satuan

pendidikan

adalah

kelompok

layanan

pendidikan

yang

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada
setiap jenjang dan jenis pendidikan.
d.

Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan, pasal 1 ayat 912
Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan
pendidikan agama.

e.

Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan
Islam pasal 313
Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas:
1) Pesantren; dan
2) Pendidikan diniyah

C. Pembahasan
1.

Analisis Lingkungan Eksternal Institusi Pendidikan Islam
Analisis lingkungan eksternal berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi

lingkungan di luar organisasi yang dapat terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial,
budaya, politik, ekologi, keamanan, kenyamanan, dan lain-lain pencermatan ini akan
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menghasilkan indikasi menganai peluang (opportunities) dan tantangan (threas) organisasi
dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.
Lembaga pendidikan Islam perlu menangani masyarakat atau hubungan lembaga
pendidikan Islam dengan masyarakat. Semua harus menyadari bahwa masyarakat memiliki
peranan yang sangat penting terhadap keberadaan, keberlangsungan bahkan kemajuan
lembaga

pendidikan

Islam.

Setidaknya

salah

satu

parameter

penentu

nasib

lembaga pendidikan Islam adalah masyarakat. Bila ada lembaga pendidikan Islam maju,
hampir bisa dipastikan salah satu faktor keberhasilan adalah keterlibatan masyarakat yang
maksimal. Begitu pula sebaliknya, bila ada lembaga pendidikan Islam yang memperihatinkan,
salah satu penyebabnya bisa jadi masyarakat enggang mendukung. Sikap masyarakat ini bisa
jadi akibat dari hal lain dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat
internal maupun eksternal.
Masyarakat memiliki posisi ganda dalam lembaga pendidikan Islam, yaitu sebagai
objek dan sebagi subjek yang keduanya memiliki makna fungsional bagi pengadaan lembaga
pendidikan Islam. Ketika lembaga pendidikan Islam sedang melakukan promosi penerimaan
siswa/santri dan mahasiswa baru maka masyarakat menjadi objek mutlak dibutuhkan.
Sementara itu respon terhadap promosi itu menempatkan mereka sebagai subjek yang
memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolaknya.
Selain itu hubungan institusi pendidikan dengan masyarakat bertujuan antara lain
sebagai berikut :
a. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak.
b. Memperkukuh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat.
c. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.
d. Menganalisis peranan pemerintah dan Yayasan
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah
dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan memiliki landasan hukum yang
kuat. Pendirian yayasan di Indonesia selama ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam
masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada kecenderungan masyarakat mendirikan
yayasan dengan maksud tidak hanya sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial,
keagamaan, kamanusiaan, melainkan juga bertujuan memperkaya diri para pendiri, pengurus,
dan pengawas14
14

Suryarama. Peran Yayasan dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta. (Jurnal
Organisasi dan Manajemen, Vol. 5, No. 1, 2009)

Dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada
pengembangan lembaga pendidikan, pengelola harus mampu memiliki jiwa untuk berbesar
dan menanggung apa yang terjadi dikemudian hari terhadap terhadap kebijakan tersebut.
Umumnya ketidaksesuaian kebijakan dengan apa yang ada di atas kertas dengan apa yang ada
di lapangan dikarenakan tidak adanya kebijakan pendukung. Misalnya seperti penerapan
kebijakan dalam menjalankan standar nasional pendidikan dalam bidang proses pembelajaran
seperti yang tertuang dalam Permendiknas No. 22,23 dan 24 tahun 200615, yang
mengamanatkan agar sekolah atau madrasah melaksanakan proses pembelajaran yang
terencana dibuktikan dengan adanya para guru yang membuat silabus dan RPP. Kebijakan ini
sebenarnya adalah langkah maju yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pembelajaran
yang efektif. Namun awalnya kebijakan ini juga berjalan tersendak-sendak dikarenakan ketika
menerima kebijakan tersebut para pengelola madrasah merasa kelebihan karena kebijakan
tersebut tidak diikuti dengan kebijakan pendukung seperti pengadaan pelatihan pembuatan
silabus dan RPP yang merata diseluruh Indonesia, bantuan dana serta teknologi informasi dan
komunikasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

2.

Faktor-faktor eksternal yang dihadapi lembaga pendidikan Islam, meliputi :

a.

Adanya perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap pendidikan Islam.
Alokasi dana yang diberikan melalui Kementerian Agama oleh pemerintah sangat jauh
perbedaannya dengan pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan.

b.

Paradigma birokrasi tentang pendidikan Islam selama ini lebih didominasi oleh
pendekatan sektoral dan bukan pendekatan fungsional.
Pendidikan Islam tidak dianggap bagian dari sektor pendidikan lantaran urusannya tidak
di bawah Dinas Pendidikan. Malahan

lebih prihatin lagi adalah sikap diskriminatif

terhadap prodak atau lulusan pendidikan Islam.
c.

Paradigma masyarakat terhadap lembaga pendidikan islam masih dipandang sebelah
mata.
Lembaga pendidikan Islam merupakan alternatif terakhir setelah tidak dapat diterima di
lembaga pendidikan di lingkungan Diknas, itulah yang sering ditemui di sebagian
masyarakat. Pandangan masyarakat yang demikian menjadi indicator rendahnya
kepercayaan mereka terhadap lembaga pendidikan islam.
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d.

Posisi dan peran pendidikan Islam dengan keragaman lembaga yang dimilikinya masih
dipertanyakan.
Baiknya Pendidikan Islam mampu menjalankan perannya sebagai pendidikan alternatif
yang menjanjikan masa depan. Tapi faktanya kehadiran madrasah, sekolah dan perguruan
tinggi Islam cenderung berafiliasi pada ormas-ormas Islam.

e.

Konformisme kurikulum dan sumber daya manusia. Konformisme atau cepat merasa
puas dengan keadaan yang ada menjadi kendala mendasar dalam mengembangkan
kurikulum pendidikan Islam. Lembaga pendidikan dasar dan menengah ada yang masih
menggunakan model kurikulum lama dengan mengandalkan pendidikan dasar agama
sebagai bekal mengajarkan pendidikan agama lebih lanjut kepada masyarakat.

f.

Perubahan Sosial Politik.
Iklim sosial politik yang tidak menentu ikut memberi warna pada dunia pendidikan Islam.
Sebagai negara demokrasi, politik merupakan hal yang tak bisa terhindarkan. Bahkan,
tidak sedikit ulama (pengampu pendidikan Islam) menceburkan diri dalam kancah politik
praktis. Mereka yang seharusnya berperan sebagai wasit, malah ikut andil menendang
bola.

g.

Perubahan Orientasi.
Sang Proklamator Bung Hatta pernah mengatakan, agama hidup di masyarakat,
sedangkan masyarakat itu sendiri senantiasa mempunyai dinamika dan perubahan. Oleh
sebab itu, para pendidik agama pun harus bisa menangkap dan tanggap terhadap “roh”
perubahan, agar Islam senantiasa compatible dengan perkembangan masyarakat.

h.

Tidak sedikit lembaga pendidikan Islam yang masih alergi dengan filsafat, bahkan ilmu
sosial lainnya yang dituding sebagai bentuk hegemoni barat di bidang ilmu pengetahuan.
Kejumudan intelektual akut sedang dialami umat. Orientasi dari sekedar mendidik untuk
memahami ilmu (pengetahuan) agama harus di rekonstruksi menjadi paham terhadap
ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu humaniora.16

Harapan ;


adanya usaha sekolah-sekolah dan instansi terkait dengan pendidikan Islam untuk
meciptakan pendidikan islam yang ideal, yaitu pendidikan islam yang membina
potensi spiritual, emosional dan intelegensia secara optimal.

16

Abdulchalid Badarudin. Op.Cit.



Ketiganya terintegrasi dalam satu lingkaran.yang akhirnya membentuk paradigma
baru di masyarakat tentang kualitas yang menarik dari sekolah-seolah Islam.



Dengan demikian sikap diskriminatif dan masalah paradigm yang buruk tentang
kualitas pendidikan di Sekolah Islam dapat perlahan berubah.



Tentunya melalui konsep integrated curriculum, proses pendidikan memberikan
penyeimbangan antara kajian-kajian agama dengan kajian lain (non-agama) dalam
pendidikan Islam yang merupakan suatu keharusan, menciptakan output pendidikan
yang baik, apabila menginginkan pendidikan Islam kembali survive di tengah
perubahan masyarakat.



Lembaga Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya merancang masa depan umat
manusia yang dalam konsep dan implementasinya harus memperhitungkan berbagai
faktor yang mempengaruhinya.



Konsep pendidikan dapat diibaratkan sebuah pakaian yang tidak dapat diimpor dan
diekspor. Ia harus diciptakan sesuai dengan keinginan, ukuran dan model dari orang
yang memakainya, sehingga tampak pas dan serasi. Demikian pula dengan konsep
pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Ia amat dipengaruhi oleh berbagai
kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, kebudayaan dan lain
sebagainya.



Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca
kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkesan meng “anak tirikan”,
mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam hanya
karena alasan “Indonesia bukanlah negara Islam”. Namun berkat semangat juang
yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut
mampu “diredam” untuk sebuah tujuan ideal.
Hingga saat ini semua menyadari bahwa secara umum kondisi lembaga pendidikan
Islam di Indonesia masih ditandai oleh berbagai kelemahan, antara lain :
1) Kelemahan sumber daya manusia (SDM), manajemen maupun dana. Sementara itu
kita mengetahui bahwa jika suatu lembaga pendidikan ingin tetap eksis secara
fungsional di tengah-tengah arus kehidupan yang semakin kompetitif seperti
sekarang ini harus didukung oleh ketiga hal tersebut, yaitu sumber daya manusia,
manajemen dan dana.

2) Menyadari bahwa saat ini lembaga pendidikan Islam masih belum mampu
mengupayakan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya.
Masih melihat lembaga pendidikan tinggi Islam belum mampu mewujudkan Islam
secara transformatif.
3) Pada saat ini hidup dalam era reformasi. Pada era ini kecenderungan masyarakat
untuk mewujudkan masyarakat madani demikian kuat, yaitu masyarakat yang
menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai-nilai keadilan, kebersamaan,
kesederajatan, kemitraan, kejujuran dan sebagainya.
4) Hingga saat ini posisi lembaga pendidikan tinggi Islam, masih kurang diminati oleh
masyarakat. Masyarakat pada umumnya lebih memilih sekolah pada lembaga
pendidikan yang tidak menggunakan label Islam.

3.

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan Lembaga Pendidikan Islam

a. Faktor Budaya
Di dalam proses pembudayaan manusia, keberadaan pendidikan mutlak diperlukan.
Bukan saja karena ia merupakan produk sejarah dan masyarakat, melainkan juga karena
peranannya yang asasi dalam pembentukan hari depan. Di atas peranannya ini terletak tugas
dan tanggung jawab kultural edukatif terhadap anak didik dan masyarakat. Dalam perjalanan
sejarahnya, sebuah kegiatan pendidikan ditentukan oleh visi, misi dan sifat yang melatar
belakanginya. Dalam berbagai referensi kita masih belum menjumpai rumusan tentang visi,
misi dan sifat pendidikan Islam tersebut secara khusus.
b. Faktor adanya kecenderungan perubahan sistem nilai untuk meninggalkan sistem nilai
yang sudah ada (agama).
Standar-standar kehidupan dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan yang berpijak pada
materialisme dan sekularisme. Dan inilah titik sentral masalah modernisasi yang menjadi akar
timbulnya masalah-masalah di semua aspek kehidupan manusia, baik aspek sosial, ekonomi,
budaya maupun politik. Ketika menghadapi tantangan-tantangan modernisasi dan polarisasi
ideologi dunia, terutama didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern,
pendidikan Islam tidak terlepas dari tantangan yang menuntut jawaban segera.
c. Faktor adanya dimensi besar dari kehidupan masyarakat modern
Yaitu yang berupa pemusatan pengetahuan teoritis. Ini berarti bertambahnya
ketergantungan manusia pada ilmu pengetahuan dan informasi sebagai sumber strategis
pembaharuan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan menimbulkan depersonalisasi dan

keterasingan dalam dunia modern. Dalam menghadapi tantangan di atas, sudah barang tentu
pendidikan Islam harus memperhitungkan kekuatan arus yang mengitarinya seperti sistem
Barat yang bercorak sekuler dan telah memasuki semua aspek kehidupan manusia. Begitu
juga halnya modernisasi harus dipahami sebagai proses alamiah dalam evolusi kehidupan
manusia. Pemahaman sebagaimana di atas menuntut kepekaan terhadap gejolak perubahan
dengan segala implikasinya serta kemampuan baru untuk menerjemahkan setiap perubahan ke
dalam proses pendidikan. Dengan cara seperti itu akan membuka kemungkinan untuk
melahirkan pribadi-pribadi muslim yang kelenturan berpikir, daya intelektual serta
keterbukaan dalam menghadapi perubahan cara hidup.
Bertolak dari kenyataan tersebut, dalam konteks perubahan sosial ini pendidikan Islam
mempunyai misi ganda, yaitu:
1) Mempersiapkan manusia muslim untuk menghadapi perubahan-perubahan yang
sedang dan

akan terjadi, mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-perubahan

tersebut, menciptakan kerangka berpikir yang komprehensif dan dinamis bagi
terselenggaranya proses perubahan yang berada diatas nilai-nilai Islam.
2) Memberikan solusi terhadap ekses-ekses negatif kehidupan modern yang berupa
depersonalisasi, frustasi dan keterasingan umat dari dunia modern.
d. Faktor Ideologi Negara
Antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan
satu dengan yang lain. Hal ini dapat ditelusuri dari dua segi: Pertama, dari konsep
penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. Kedua, dari hakikat pendidikan
Islam dalam kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Penyusunan suatu sistem
pendidikan nasional harus mementingkan masalah-masalah eksistensi umat manusia pada
umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia pada khususnya baik dalam hubungannya dengan
masa lampau, masa kini dan kemungkinan-kemungkinan perkembangan masa depan.
Eksistensi bangsa Indonesia terwujud dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17
Agustus 1945, di mana bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat
penuh. Bangsa Indonesia telah bertekad bulat untuk membangun dan mengembangkan bangsa
dengan Pancasila sebagai landasan Ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
landasan konstitusionalnya. Sejak dari awal Indonesia merdeka, pemerintah telah
menempatkan agama sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini dapat
kita baca dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah semata-mata atas berkat rahmat Tuhan

Yang Maha Kuasa, dan pada alinea keempat dinyatakan bahwa Pancasila menjadi dasar
negara.
Namun apabila ditengok kembali perjalanan sejarah para pemimpin nomor satu di
negeri ini dalam menafsirkan ideologi Pancasila dan mengimplementasikannya terhadap
pendidikan Islam, dapat di bagi menjadi tiga orde ( masa ) :


Orde Lama
Pancasila sebagai ideologi negara dianggap telah mewakili cita-cita semua agama dan
golongan, termasuk umat Islam. Bahkan Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa
semua agama itu sama, karena semua agama bertujuan untuk mencapai kebaikan
hidup manusia. Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya berulangkali
berhasil “menjinakkan” dan mementahkan perjuangan politik Islam yang kemudian
berimbas ke pendidikan Islam. Penjinakan itu berupa memarginalisasi partai politik
Islam dan aspirasi umat Islam dengan alasan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia. Contoh kongkretnya adalah menghapus tujuh kata dalam “Piagam Jakarta”
dalam UUD 45 “Dengan Kepercayaan Terhadap Allah Yang Maha Kuasa”.



Orde Baru
Pada awal-awal pemerintahannya Presiden Soeharto mengadakan konsolidasi yang
diiringi dengan kebijakan yang represif terhadap islam. Karena Soeharto melihat Islam
sebagai ancaman. Maka antara Pemerintah dan islam selalu ada hubungan antagonis
yaitu hubungan yang saling curiga dan saling tidak percaya. Pada pertengahan
pemerintahannya Presiden Suharto mencetuskan idiologi Pancasila sebagai asas
tunggal untuk partai politik dan keagamaan. Hubungan antara pemerintah dan umat
Islampun makin menegang. Peristiwa “ Tanjung Priok “ 12 September 1984, yang
memakan ratusan korban adalah salah satu contohnya.



Orde Reformasi
Dengan bergulirnya masa reformasi yang ditandai dengan demokratisasi sebagai salah
satunya, membawa angin segar bagi pendidikan Islam atau lembaga pendidikan Islam.
Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan, diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi
managerial dan proses Pendidikan Islam. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut secara
eksplisit mengatur bagaimana seharusnya Pendidikan Keagamaan Islam dan
Keagamaan diselenggarakan. Dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan : Pendidikan
Keagamaan meliputi Pendidikan Keagamaan Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha

dan Khonghucu. Pasal ini merupakan pasal umum untuk menjelaskan ruang lingkup
Pendidikan Keagamaan. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan tentang
siapa yang menjadi pengelola yaitu Menteri Agama. Hanya saja realitas yang ada
sampai saat ini masih terkesan, secara kelembagaan Pendidikan Islam menempati
posisi kedua setelah Pendidikan Nasional. Sebuah lembaga yang menawarkan
Pendidikan Islam kurang banyak diminati jika dibanding dengan lembaga lain yang
dianggap lebih menjanjikan. Dan sampai saat inipun, posisi Pendidikan Islam belum
beranjak dari sekedar sebuah subsistem dari sistem Pendidikan Nasional.
e. Faktor Perkembangan Masyarakat
Perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya mau
tidak mau akan menuju kepada masyarakat informasi (informatical society) sebagai
kelanjutan atau perkembangan dari masyarakat industri atau modern. Jika masyarakat modern
memiliki ciri-ciri rasional, berorientasi ke depan, bersikap terbuka, menghargai waktu, kreatif,
mandiri dan inovatif, maka pada masyarakat informasi ciri-ciri tersebut belum cukup. Pada
masyarakat informasi, manusia selain harus memiliki ciri-ciri masyarakat modern pada
umumnya, juga harus memiliki ciri-ciri lain, yaitu menguasai dan mampu mendayagunakan
arus informasi, mampu bersaing, terus menerus belajar (serba ingin tahu), mampu
menjelaskan, imajinatif, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, dan menguasai
kemampuan menggunakan berbagai metode dalam memecahkan berbagai masalah yang
dihadapi. Pada masyarakat informasi peranan media elektronika sangat memegang peranan
penting dan bahkan menentukan corak kehidupan. Penggunaan teknologi elektronika seperti
komputer, faksimile, internet dan lain-lain telah mengubah lingkungan informasi dari
lingkungan yang bercorak lokal dan nasional, kepada lingkungan yang bersifat internasional,
mendunia dan global. Pada era informasi, lewat komunikasi satelit dan komputer orang
memasuki lingkungan informasi dunia. Peran media elektronik yang demikian besar akan
menggeser agen-agen sosialisasi yang berlangsung secara tradisional seperti yang dilakukan
orang tua, guru, pemerintah dan sebagainya. Komputer dapat menjadi teman bermain, orang
tua yang akrab, guru yang memberi nasehat, juga sewaktu-waktu dapat memberikan jawaban
segera terhadap pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan mendasar.
Kemajuan dalam bidang informasi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada
kejiwaan dan kepribadian masyarakat. Pada era informasi yang sanggup bertahan hanyalah
mereka yang berorientasi ke depan, yang mampu mengubah pengetahuan menjadi kebijakan
dan ciri-ciri lain sebagaimana dimiliki oleh masyarakat modern.

Itulah gambaran masa depan yang akan terjadi, dan umat manusia mau tidak mau
harus menghadapinya. Masa depan yang demikian itu selanjutnya akan mempengaruhi dunia
pendidikan, baik dari kelembagaan, materi pendidikan, guru, metode, sarana dan prasarana
dan lain sebagainya. Hal ini pada gilirannya menjadi tantangan yang harus dijawab oleh dunia
pendidikan khususnya pendidikan Islam. Hal ini perlu dilakukan jika dunia pendidikan Islam
ingin tetap bertahan secara fungsional dalam memandu perjalanan umat manusia.
Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya strategis, antara lain:
1) Tujuan pendidikan di masa sekarang tidak cukup hanya dengan memberikan bekal
pengetahuan, keterampilan, keimanan dan ketakwaan saja, tetapi juga harus diarahkan
pada upaya melahirkan manusia yang kreatif, inovatif, mandiri, dan produktif,
mengingat dunia yang akan datang adalah dunia yang kompetitif.
2) Guru di masa mendatang adalah guru yang selain memiliki informasi, berakhlak baik
dan

mampu

menyampaikannya

secara

metodologis,

juga

harus

mampu

mendayagunakan berbagai sumber informasi yang tersebar di masyarakat ke dalam
kegiatan belajar. Dengan demikian pembelajaran harus lebih memusat pada siswa
yang pada gilirannya dapat menimbulkan masyarakat belajar.
3) Bahan pelajaran umum dan agama perlu diintegrasikan dan diberikan kepada siswa
sebagai bekal yang memungkinkan ia dapat memiliki pribadi yang utuh, yaitu pribadi
disamping berilmu pengetahuan juga harus berakhlak mulia. Hal ini penting karena
kehidupan masa mendatang dihadapkan pada tantangan yang bersifat moral. Untuk itu,
perlu dikembangkan pengamalan akhlak di sekolah-sekolah.
f. Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Kemajuan teknologi dalam tiga dasawarsa ini telah menampakkan pengaruhnya pada
setiap dan semua kehidupan individu, masyarakat dan negara. Dapat dikatakan bahwa tidak
ada orang yang dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK), IPTEK bukan saja dirasakan individu, akan tetapi dirasakan pula oleh
masyarakat, bangsa dan negara. Kehadiran IPTEK di negara-negara maju, sudah lama
dirasakan pengaruhnya, karena pada negara-negara tersebutlah kemajuan itu mula-mula
dicapai. Sebaliknya bagi negara-negara berkembang, pengaruh tersebut baru mulai dirasakan
antara lain seperti dalam bidang informasi, buku-buku, media TV, radio, video, internet dan
lain sebagainya.
Sekarang yang menjadi persoalan sekaligus pertanyaan bagi kita tentunya adalah
bagaimana dengan eksistensi pendidikan Islam dalam menghadapi arus perkembangan IPTEK

yang sangat pesat tersebut. Bagaimanapun tampaknya pendidikan Islam (terutama
lembaganya) dituntut untuk mampu mengadaptasikan dirinya dengan kondisi yang ada.
Disamping dapat mengadaptasi dirinya, pendidikan Islam juga dituntut untuk menguasai
IPTEK, dan kalau perlu merebutnya.
Kenyataan untuk merebut teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut adalah sangat
penting, sebab sekarang pembangunan nasional diarahkan dengan orientasi pada teknologi
industri, dalam hal ini tak terkecuali dalam bidang pendidikan.
Sementara itu pendidikan Islam yang tugas pokoknya menelaah dan menganalisis
serta mengembangkan pemikiran, informasi dan fakta-fakta kependidikan yang sama
sebangun dengan nilai-nilai ajaran Islam dituntut harus mampu mengetengahkan perencanaan
program-program dan aktivitas-aktivitas operasional kependidikan, terutama yang berkaitan
dengan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK sebagaimana digambarkan di atas.
Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi berkat kemajuan
IPTEK itu mencakup ruang lingkup:
1) Motivasi kreatifitas anak didik ke arah pengembangan IPTEK itu sendiri, dimana
nilai-nilai Islam menjadi sumber acuannya.
2) Mendidik keterampilan, memanfaatkan produk IPTEK bagi kesejahteraan hidup umat
manusia umumnya dan umat Islam pada khususnya.
3) Menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan IPTEK, dan hubungan yang
akrab dengan para ilmuwan yang memegang otoritas IPTEK dalam bidang masingmasing.
4) Menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan umat
manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumbersumbernya yang murni dan dengan masa depan kehidupan manusia.

Jadi kesanalah pendidikan Islam diarahkan, agar pendidikan Islam tidak hanyut
terbawa arus modernisasi dan kemajuan IPTEK. Strategi tersebut merupakan sebagian solusi
bagi pendidikan Islam untuk bisa lebih banyak berbuat. Kendatipun demikian, pendidikan
Islam tentu saja tidak boleh lepas dari Idealitas Al-Qur’an dan As-Sunnah yang
berorientasikan kepada hubungan manusia dengan Allah SWT. (Hablumminallah), hubungan
manusia dengan sesamanya (Hablumminannas) dan dengan alam sekitarnya.

D. Kesimpulan
1.

Analisis lingkungan eksternal berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi
lingkungan di luar organisasi yang dapat terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi,
sosial, budaya, politik, ekologi, keamanan, kenyamanan, dan lain-lain pencermatan ini
akan menghasilkan indikasi menganai peluang (opportunities) dan tantangan (threas)
organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

2.

Masyarakat memiliki posisi ganda dalam lembaga pendidikan Islam, yaitu sebagai objek
dan sebagi subjek yang keduanya memiliki makna fungsional bagi pengadaan lembaga
pendidikan Islam. Ketika lembaga pendidikan Islam sedang melakukan promosi
penerimaan siswa/santri dan mahasiswa baru maka masyarakat menjadi objek mutlak
dibutuhkan. Sementara itu respon terhadap promosi itu menempatkan mereka sebagai
subjek yang memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolaknya.

3.

Faktor-faktor eksternal yang dihadapi lembaga pendidikan Islam
a. Adanya perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap pendidikan Islam.
b. Paradigma birokrasi tentang pendidikan Islam selama ini lebih didominasi oleh
pendekatan sektoral dan bukan pendekatan fungsional.
c. Paradigma masyarakat terhadap lembaga pendidikan islam masih dipandang sebelah
mata.
d. Posisi dan peran pendidikan Islam dengan keragaman lembaga yang dimilikinya
masih dipertanyakan.
e. Konformisme kurikulum dan sumber daya manusia.
f. Perubahan Sosial Politik.
g. Perubahan Orientasi.

4.

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan Lembaga Pendidikan Islam
a. Faktor Budaya
b. Faktor adanya kecenderungan perubahan sistem nilai untuk meninggalkan sistem nilai
yang sudah ada (agama).
c. Faktor adanya dimensi besar dari kehidupan masyarakat modern
d. Faktor Ideologi Negara
e. Faktor Perkembangan Masyarakat
f. Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan
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