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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

PONDOK PESANTREN 

SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 

2.1. PENGERTIAN PONDOK PESANTREN 

3 
Pondok pesantren terdiri dari dua kata. "pondok" 

dan. "pe santrem". Pondok berasal dari bahasa Arab "fun

iduk" berarti hotel atau asrama.Pesantren dari kata ' I 

s~mtri mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" berarti I'
I 

tempat tinggal para santri.Menurut Prof.John istilah 

santr~, dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. 

CC Berg berpendapat bahwa istilah tersebut dari kata 

"shastri" yang dalam bahasa India berarti orang yang 

tahu buku suei agama Hindu,.Kata shastri dari kat a 

"shastra" berarti buku suq~,buku agarna atau buku ilmu 

. pengetahuan'. 2) 

2.2. SEJARAH PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN 

Ststem pondok pesantren telah ada sebelum Islam 

masuk ke Indonesia.Pada masa Islam sistem ini diterus

ken dengan perubahan isid~ri "Kehi~duen',' menjadi. "Ke

Islaman" melalui proses adaptasi dan akulturasi. 3 ). , " ... 

,Pendidikan pesantren dilihat dari bentuk dan Si5
~ .,. '.. 4 

temnya berasal dari India.:)df.gunakan untuk pendidikan
:' ..~ .. ,.' ~ . . .. . 

.dan pengajaran agama. Islam di Jawa.Begitu pula dengap. 

2) ..Dhofier,Zamakhsyari,Tradisi Pesantren,LP3ES,jakarta
• . .J ••• '. ,

":' .'., 

1982,hal 18 'I

. '3.) Bradjanegara,Sut~dj9,SejarahPendidikan Indonesia 
II
II

Yogyakarta,1956; hal 24' . I! 
" . 4)PoerbokartJo,.Soegada'.Pendidikan Alam Indonesia 

Merde~aJ'akarta,1956'~hal 13-21 I:. . .. 10 

~ 
I; 

--' 
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,",sistem penyerahan tanah sudah ada pada waktu itu. 
~	 ~~ 

.Asal-usul pendidikan p~santren.ti~ak saja dari 
'....	 -' '. ' 

agam~ Hindu di Indiatetapi dapat dijumpai didu 

.nia Islam. 5)Asal-usul pendidikan individual di 

mula,i dari Baghdad ketika menjadi pusat budaya 
~ . -, -. .	 ... ~ 

dan wilayah Islam.TradisL menyerahkan tanah UIl
. .:r', ,,'.... '..	 . . 

:(,)0 ~uk pendidika~ dalamIslam disebut wakaf ._, 

:perkemb?-ngan pondok pesantren di Indonesi.a 

sejalan dengan ·perkemb.angan agama Islam,dimulai 

oleh para wali~dilanjutkan para kyai.Zaman yang 

dilalui memberikan corak khas ·padakehidupan pe

santren~P&da masa kerajaan Demak ~esantren menja

di pusat pengambilan ilmu dalam masyarakat.Pada 

masa itu,telah tlli~buh organisasi pendidikan yang 

khas Islam pertams. di Indonesia,bernama UBajang
. 6 

kari Islah".· ~ 
PHda z~man Sultan Agung (Mataram) pesantren 

besar didirikan di setiap kabupaten dan dibantu 

kersjaan.Desa pesantren jadi desa perdikan,bebas.	 . 

dari kewajiban membayar pajak kepada keraja~~.7) 
• • 0 • • • 

Sistem pendidikan kolonial juga berpengaruh. 

Setelah perang Diponegoro,Cultur Stelsel selama 

40 tahun(1830-1870) disusul politik etis pada 

t!3-hun 1900 anmenimbulk:sn kerusakan jasmani dan 
," ':.". 

rohani bangsa I~donesia.Bangsa Indonesia yang 

.5. ) Junus,Mahmud,Sejarah Pendidikan Besantren di 
Indonesi~Jakarta,1q60.. 1 ._

6.} Ibid,hal .19'2 . 
4..," r: "	 ." .. 

7)	 Wirjosukarto,Amir Hamzah,Drs,Pembaharuan Pendi
dikan dan Pengajaran Islam ,Malang,1968 pp 37~40 

,,,0,,·'	 " , ' 
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mendapatpendidikan terbatas.pada calon pamong pra


ja.Anak,aristokrat dididikdirumahnya-sendirlun 


t~_mempert1nggi bu.d1pekerti dan kepandalen 1?erga

- ul·serla ad~'t'.fs-tiadat nenek mO"aI1g~8) 
~"""" 

~ ....~.....-


Rakyatjelatayang ingin belajer~mereka masuk pondok
 

pesantren.Masa itu pes~tren menjadi tempat pendidik


. _.. anrakyatyang _terpenting, besar pengaruhnya terhs. 
~	 " . 

dap	 kehidupan.rakyat.9 )Tetapi di masa ko1onia1 ini 

terjadi kemunduran kua1itas pesantren,karena"po1itik. .	 . 

Be1anda atasanjuran Snock Hurgronje yang menutup hu


bur:man.mus1iminIndonesia dengan kebangkitan Isl8D'!·di
 

1uar negeri.Sehingga pesantren teriso1asi da1am piki,!,
 

an kebekuan .Di samping i tu sikap pe santren yang meno


lak semua hal dar.! '~a.~.Angin kebangkitan Islam ~~na
 
.. .. ,. 

al~r mela1uipintu be1akang~mu1ai.tumbuhsemangat ba

ru da1am kehidupan beragama.
 

Pada masa i tu hubungan 1aut Eropa dengan Asia
 

mulai 1ancar~mempengBruhi plUa perkembanganIslem.
 

Pada masa itu banyak pemudaI~lam yang memperda1am
 

agamaIs1am di Mekkah.Sete1ah kembalimenjadi ul~a
 
ii 

-dengan wawasanilmu yang lebih 1uas~Meningkatn,.amutu	 Ii
'I 

I' 

10)	 IIi1mu kyai akan meningkat'pu1a mutu pesantren. 
I, 

~.s) ·wirjosukarto,AmirHamzSh,Drs, Pembaharuan Pendidik

. an dan PengajaranIslem , Ken- Mut1a, Malang, 1968
 
. fiat .37-40
 

9) Ibid hal 46 
10)	 P, Sri Wardani, Pondok Pesanh-en ~di -Surakarta • UGH,
 

Yogyakarta, 1988 ( Thesis -) hal 11- 12 'diolah
 
dari. ZamakhsyariDhof'ier, --Tt-adi s1· Pe santren •
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Pondok pesantren pada awalnya hanya mengajarkan 

ilmu agama Isiam kepada para santrinya.Seiring de 

ngan meningkatnya iimu kyai,pesan'tren mUiai men~z:tlami 

perubahan.Mulailah terJadi perubahan orientas1 pend1

dikan di pesantren,tidak saja terbatas pada masalah ke 

agamaan tetapi juga pendidikan ketrampilan,bahkan jU
~ 

ga iimu-iimu umum.Muiai dikenai madrasah.Pesantren 

mengembangkan pend1dikan yang menggali semua potensi 

anak didik agar menjadi manusia sempurna,pendidikan 

dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.Pesantren 

inilah yang disebut pesantren mOdern.1"t)Ternyata tidak 

semuapesantren mengalami peruOanan,'tergan'tung Kepada 

Kya1 mas1ng-mas1ng.Pada dasarnya pesantren tidak menge 

nal batasan umur,karena pendidikan dalamIslarn adalah 

seumur hidup ( long lire education ). 

Madrasah atau sekolah umum di pesantren mernerlu

kan sejumlan guru.Guru-guru teraeout mendapat penge

tanuan dari penct1dikan di iuar pesantren.Meskipun ke

nadiran guru-guru tersebut penting,tetapi peranan kyai 

te'tap penting,seOagai sesepUh ponctoK. 

2.3. TUJUAN DAN AZAS PENDIDIKAN 

2.3'.1. Tujuan Pendidikan di Pe santren 

Mendidik santri agar berkepribadian muslim,berakh 

iaK mUiia sesua1 aJaran ~siam aan menerapKannya aa.Larn 

Ken1uupan,oerguna oag~ masyaraKa~ aan negara ser'ta 

agamanya \ is~am ). 

11) Z1emeK,Manrrea,DM,iesanLren aa.Lam ¥~ruoanan ~os~a~ 

~,M,JaKarta,1986 
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Hal ini sesuai o.engan nao.its yang ar"CJ.nya : 

Manus~a yang "CeroaJ.K ao.a~an yang teroanyak 

memberikan manfaat bagi manusia ~ainnya. 

2.5.2. Azas Pendidikan 

Azas pendidikan di pesantren adalah mengamal

kan ajaran Islam yang sesuai dengan Iman,Islam dan 

a Ikhsan,menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. 

Iman berarti percaya dengan penuh keyakinan, 

Islam berarti berserah diri kepada AI~ah SWT,Ikhsan 

berartJ. sela~u berusaha berbuat baJ.k. 

~.4. GIRl - GIRl KHUSUS PONDOK PESANTREN 

Pondok pesantren sebagai ~embaga pedidikan 

Islam memiliki ciri khas antara lain : 

a. Masjid sebagai pusat orientasi kegiatan terutama 

....' 
b. 

untuk pesantren tradisional • 

Kyai sebagai pemimpJ.n,sangat ditaati san~rJ..Teta 

pi hubungan santri dengan kyai akrab seolah me

rupakan keluarga besar. 

c. Hidup tiemat dan sederhsna da~am satu komp~eks 

pondoK pesantren. 

d. Proses be~ajar mengajar ber~angsung terus dalam 

kehidupan seharJ.-harJ.,tJ.dak terbatas dJ. ~ingkup 

ruang seko~an. 

~.4." E~emen-E~emen Pesantren 

Ada ~ima komponen dasAr yang 

(1) Masjld 

"--'-. 
ada dJ. 

·12 
pesantren--) 

Merupakan elemen utama 

an pendJ.dikan Is~am. 

sebagai pusat orJ.entasJ. kegJ.

'1'2') Dnotier,zamaknsyari,Trao.isi 
t.la.K.l:l.l·l,a, 1';jo~ 

14 
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(5) Pengajaran Kitab Klasik ( Kitab Kuning ) 

Meskipun pese.ntren.telah memasukkan ilmu umum 

dalam-program pelajarannya,tetapi pengajare.nkitab

kitab klasik tidak-ditinggalkan. 

Elemen-elemen pesantren tersebut dal~ perkem

bangannya dapat bertambah menurut jenis pesan~ren 

nya.Misalnya ditambah madrasahatau sekolah umum un

tuk pendidikan formal dan .balai ketrampilan untuk 

penyelenggaraan kursus. 

15 



2.4.2.	 K~as1r1Kas1 Pondok Pesan~ren 

Ada beberapa bentuk pesantren yang sec~ra gar1s 

besar d1beaakan :',J 

Pesantren Jenis "A" 

Masjid digunakan sebagai t;empat pengajaran.San

tr1 t;iaak ~ingga~ di pesantren.Hanya beberapa yang 

$tinggal di rumah Kyai 

Pesantren Jenis "B" 

Pesantren dilengkapi pondok yang terpisah.Pon

dok tersebut sekaligus merupakan tempat bela jar yang 

sederhana.Seringkali terdiri dari rumah tinggal san 

tri dengan ruang-ruang belajar yang terpisah. 

Pesantren Jenis "C" 

Pesantren jenis "B" diperluas dengan madrasah. 

Madrasah dengan struktur tingkatan kelas banyak me!!!. 

berikan pelajaran umum.Kuriku~umnya berorientasi p~ 

da seko~ah pemerintah yang resmi ( Depag '.Santri b~ 

, 
~ajar C1i maC1rasah sebagai a~ternati:t· belajar selain 

di sekolah umum,atau sekaligus belajar di dua tempat. 

Pesantren Jenis "D" 

Selain ada madrasah,pesantren juga mempunyai 

program pelengkap penaidikan ketrampilan,bagi santri 

maupun penduduk sek1tar.Pend1d1kan ketramp1~an ini 

menyesuaikan kondisi masyarakat sekitarnya.Ketram 

pilan pert;anian unt;uk masyarakat petani,perdagangan 

untuk lingkungan pedagang,dan sebagainya.Diselengga

rakan pu~a kursus seperti menjahit,oengkel,pertukang 

an,e~eKtro sederhana.Pendidikan berorientasi warga se

16 
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tempat dan mengorganisasi kegiatan swaaaya. 

Pesantren Jenis ",/:!;" 
Pesantren ini Juga diseout pesantren moaern. 

MenyelenggaraKan penaialKan torma.l aan Kursus Ke 

~rampl.lan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 

Pesantren sebagai pemrakarsa dan mengarahkan kelom

~pok swadaya di lingkungannya.Mahasiswa turut mengel£ 

la	 pesantren dan mengorganisir bentuk swadaya kopera 

si	 konsumsi.Komunlkasi intensif mengkaitkan pesantren 

modern dengan pesantren yang lebih keci.l,yang didiri 

kan oleh alumni pesantren induk. 

Pesantren Jenis Lain 

Pesantren ini tidak memiliki kurikulum khusus. 

Pondok pesantren hanya merupakan tempat tinggal de 

ngan pembinaan bidang aqidah,ibadah dan akhlak.Santri 

bela jar di .luar lingkungan pondok.Kyai berperan se 

bagai pembina dan pengawas. 

Di	 samping pembagian macam pesantren seperti ter 

sebut di atas,pesantren dapat pula dikelompokkan ber

dasarkan typenya sesuai dengan pengelolaan dan materi 

pe.lajarannya. 

a.	 Pesantren Salafi 

Hanya mempelajari kitab klasik,aikelola oleh 

Kyai saja. 

o.	 Pesantren Ribati 

Mempelajari kitab k.lasik,tetapi pengelolaan 

oleh pengurus atau yayasan 

17 
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e.	 Pesantren Madrasi 

Menyelenggarakan pendidikanf'ormal yang men~ 

kankan pengetahuan umum,berupa madrasah atau 

sekolah umum. 

d •. Pesantren type Gabungan 

Menyeimbangkan pendidikan formal dan non f'o~ 

..111	 .mal,wnumdan agama,diterapkan pada pondok mo'.' 

dern.Ada dua type $abungan : 

1.	 Pure Independent (bebas mumi.) 

Pesant~en tidak te~ikat salah satu madzab 

dan organisasl Islam.Pesantren ini adalah 

PP	 Gontor~PP Pabelan 

ii.Non-Independent 

Dipengaruhi salah satu organisasi Islam. 

Misalnya PP Sangkal Putung oleh Muhammad! 

yah dan PP Tebu Ireng oleh NU. 13) 

Pembagian jenis tersebutmemberikan gambaran teB 

tang	 keanekal'agaman pranata sesuai spektwmkomponen 

suatu pesantren.Meskipun pesantren bukan sistem pend! 

dikan berjenjang dengan mekanisme teratur dalam ins

truks1 dan konsultasi,tetapl berada dalam st~tur 

hirarkisesuaitingkatan intelektual dan Nputasi se-

bush	 pesantren. 

·13)	 Masalah utama. Majala.h Suara Masjid. No.174, 
Jakarta, Maret-1989 

18 
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2.4.5. Cara Belajar Mengajar 

Sis~em belajar mengajar ai pesantren berkembang 

dari sistem 1naividual ke sis~em klasikal, 14) . 

a.	 Sorogan 

Merupakan sistem pengajaran individual tahap 

awal.Kyai membaca ka11mat aalam bahasa AraO dan a1

<~erjemahkan,san~r1 menyimak dengan memoer1 ~anda pa

da kitabnya.Untuk menanda1 kemajuan pelajaran,santrl 

mendorongkan kitabnya pada Kya1 a~au us~adz. 

b. Bandongan 

Tahap pengajaran set1ngkat d1 a~as sorogan.Kya1 

memberi pelajaran dalam Oahasa Arab,santr1 menyimeK 

dan mencatat kata-Kata yang SU11~ secara oerKelompok. 

Santr1 yang telah menama~kan k1~abnya aapat oelajar 

materi kitab yang lebih t1ngg1. 

c.	 Cara Wetonan 

PelaJaran hanya diber1kan pada waK~u-waktu ~er 

~en~u.Setiap ka.Li mengaJar Kyai s·elalu mula1 dengan 

pelajaran baru.Tidak ditenyakan apakah santri memahami I 
pelajaran sebelumnya atau ~idak. 

Ii 

~ 
a. Ma J 1 i s 'I' a ' 1 im II 

Meaia penyampa1an ajaran lslam yang oers11"at 

umum aan ~erbuKa,pengunjung dar1 oerbaga1 Ka.L~nggn de

ngan la~ar belaKang yang beroeaa-beaa.Ma~eri ceramah 

umum,oeris1 na~eha~ keagamgan. 

14J.	 W1rJosuKar~o,Am1r .tiernzah,Drs,Pembaharuan Pena1d1Kan 
aan PengaJaran .Ls.Larn,Ken .MU"t;1a,Malang,1I;1b~ na.L 
,,-bb 

·,19 
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e. Sistem Muhawarah 

Latihan bercakap-cakap dalam bahasa Arab, 

biasanya digabungkan dengan Iatihan pidato. 

f.	 Sistem MUdzakarah 

Diskusi sesama santri untuk Iatihan meme

cahkan masalah berdasarkan kitab yang ada. 
6	 

Diskusi antara Kyai untuk memecahkan mesalah 

keagamaan yang penting atau menambah wawasan. 

2.4.4. Materi Pelajaran 

Pesantren jenis "A" dan "B'" materinya 

hanya kitab kIasik.Materi sepenuhnya tergan

tung kepada Kya1,kuriku~~ Juga ditentuKan 

o~eh Kyai. 

Pesantren jenis "e" dan "D" selain materi 

agama juga memasukkan materi umum dan ketrampil 
~ -

an.Kur1ku~umnya seSUa1 Ketentuan SKB j Mentri 

yang te~~h disempurnAknn. 

a. Program inti 

PendidiKan agama aan pendia1Kan dasar umum 

b. Program p1~1han 

Pend1d1kan dasar pengemoangan 

Pesantren Jen1s "!'.:" ma'ter1nya .Le01n oerva

r1as1 dan u1KemoangKan mU.La1 't1ngKat aasar n1ng

ga un1verS.l'tas. 

20 
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Ma~erl Ki~aD K~aslK yang QlaJarKan meilpu~l 

(1) Nahwu Shorof ( sintaksis-morro~ogi ) 

(2) Fiqih ( hukum Islam) 

(3) Usul Fiqih 

(4) Tafsir Al Qur'an dan Hadits 

(5) Tauhid ( Idiologi Islam) 

m. (6) 

(7) 

Tasawuf 

Tarikh ( sejarah Islam ) 
.~5) 

Pada pesantrenyang pondoknya hanya berfungsi se

bagai tempat tinggal,lebih menekankan pemberian rnaleri 

aqidah, ibadah,dan akhlak.: 

2.4.5.Struktur Organisasi dan Pengelolaan 

Struktur organisasi dan pengelolaan pesantren tel: 

gantung bentuK pesantren tersebut.DimasuKKannya secara 

sistema~ls program pengembangan yang berorientasl pa

da rnasyaraKat ke da~am keglRtRn peR~ntr~n,se~,neka~l 

dimulai setelah ada prakarsa dari santri yang berpen
·-1.6)"· . 

Pesantren jenis "A" pengelolaan sepenuhnya di 

t8ngani Kyai.Struktur organisasinya sebagai berikut: 

\ Kyai I 
t 

jSantri I. 

15 ) Dhof'ier,Zamakhsyari,Tradisi Pesantren,LP3.1:!:S 
Jakarta,1982 hal bO 

. 16) Ziemek, Manl"red, DR, Pe santren daiam Perubahan 
Sosiai ,Jakarta, 198b,hai 2~U 

dan 

I 
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pesantren jenis "ts" pengelolaan dit;angani Kyai 

aan kadang-kadang d1bantu Keluarganya.Dana a1peroleh 

dari iuran santri dan sumbangan donatur.Pesantren 

jenis ini ada pula yang pengelolaannya oleh pengurus. 

struktur organisasinya sebagai berikut 

Pesantren yang pengelolaannya ditangani Kyai 

,> ( Kyai I 
,/, 

IpimPinan Pondok I 
J.,

I 8antri l 
Pesantren yang pengelolaannya ditangani pengurus 

lKyai Sebagai sesepuh] 

Pengurus Bagian Sekretariat 
(Ka.S1e ) 

Pesantren jenis "e" dan "D",pengelolaan oleh 

yayasan.Yayasan juga berperan sebagai dewan penyan

tun yang rnengelola dana unt;uk kelangsungan nidup pon

dok.Dana dapat diperolen dari iuran sant;ri,surnbangan 

donat;ur atau dibantu pernerintah. 

St;ruktur organ1sasinya adalah sebagai berikut 

·22 
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StrukturOrganisasi .. 

IYayasan·· ( Dewan Penye.ntun .i 
ISesepuh. 

! 
Pondok 1· 

. J. 

JpimPi~an pon~okJ 

Pe1'pUst,akaan. 
~ 

• rsekretariatI 
Laboratorium 
Koperasi 

. ~.	 f ~ 

(Bage Dakw8hJlBe.g.IbadatIIBe.g.p~ndidikanIlBag.DAn91 (Bag. "Kesra I 
.

•
,


Organ1sasi Pelajar 
Pondok Pesantren 

J, 

Sumb PPMI AssaI a 

IYayasan..
 
I Kyall

•

I
I 

P1mp1nan Pondok I
I 

-
ISekttetariat I:	 Perpustakae.n 

Laboratorium 

. Koperasi 

Bag.Dakwah/ Bag.Humas Bag. Bag.Dana & Bag. 

Ibadah PendidikaIl , Logistik Kesra 

Organisa&i Alumni 
Pondok Pesantren 

.......) 
Organisasi Pelajar 

Pondok'Pesantren 

Somber : PIPP Sunan Panden AranYogyakarta 

23 
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Pada.pe&antren jenis tI~'~ y~~memililli kegiatan 

yang lebih kompleks,st~tu~ o~g~isasinYapunlebih 

kompleks. Salah satunya dapat dilihat padabagan 'beri 

kut. : 

Organisasi PP An~Nuqayah
 

Gu1uk~Guluk Madura
 

I -	 IIYayasanPesantren An-Nuqayah.
"~ Jr	 l 

Prog~em Pengembangan	 Program Pendidikan 
._, . 

Lingkun~an " _. 
/ o- J.	 J. 1 
/	

I 

Intern	 };~ "I Ekstem	 INon FormalI 1Fonnall 
;.:: . 

/ " 
II- ... 

.. Program - Program Program
 
KeS$smaan Sosial Ekonomi
 

.. 0 : ~	 If• 
Program " Kursus lPendidikan Fotograf'j
 
Kerajinan p~ngajiar. lKesehatan
 

1 J 

Madrasab Madrasah Madrasah
Kl 1-6" Kl 7-9 Kl10-12 

~ .L .I-

Percetakatl Ternak lKursus
dan ~ana-

Tani Ijemen 

f 
"-~ 

L.
... j, ,~	 II 

.. I 
',.;, 

~.' .. 

".	 

'I Santri den Penduduk Desa I 
Sumber -:	 Manf'-red Ziemek, . Pesant.ren dalam Perubahan Sosial 

hal. 224 
.. ". 

j Pada pesantren jenis lain,pengelolaannya dapat be

ragam cara.Ada ;yang dikelolakyai ada yang dikelola ya

yasan.
. '- ________ • ______ ...111~ ________ .a..____.... #110 .. _ ... ~ ....e.9'\ 

g 
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Skema-o-rganisasi dari :
 

SISTEM PELAYA'NAN PESANTREN
 

Untuk program pengembangan m~syar~at.~-.y~g-didesentra1i

sasi : 

P3M 
.y. 

Perhimpunan Pengembangan 

Pesantren& Masyarakat 

~
 

Komunikasi-I T..ts. USs.h.. 1 
J'asa-jasa pusat 

Bi~ang Pub1ikasi 

Badan Pengawas 

MANAJEMEN 

! 

" 

• 

<j., Jfj L 01' • 
feet. Latihan I 1Latihan Ilpengembang 

-

Pemandu InformasiMasyarakat 1 1keeil l 
" 

PESANTREN ... Ii 

SUmber : Manfred Ziemek,Pesantren dalam Perubahan 80sia1 

hal 226 
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2';4~6. KurikulumPendidikan di Pe santren 

Kurikulum pendldik~di pesantrenseoara garis 

beaar dibedakan : 

-a • Kurikulum yang ditentuken sepenuhnya oleh Kyat,. 

Pesantren yang menerapkankurikulum in! adalah 

pesantren jenis "A"dan"Bff ( lihat 2.4.2. ) 

Pesantren tersebut .meskipun memilikijadwal dan program 

.~engajaran yang jelas tatapi tidak terikat pada satu 

'kurikulum tertentu. 

b .• Kurikulum yang ditentukan pengurusde~gan persetu

juan kyai 

. 'Kurikulum ini dikembangkan oleh pese.ntren jenis "B" 

yang sudsh mengalami pengembangan. 

e.	 Kurikulumyang menyesuaikan dengan SKB3 Mentri 

. yang telah disempurnakan. 

Belain kurikulum pendidikan seperti tersebut di 

ata, bag! pesantren yang telah memiliki madr~san,kur

sas·ketrampilan atau aekolah umum,tidak hanya terpan

eang pada ku~1kulum yang ditentuken kyei.Tetapi juga 

~. mempertimbangkan kurikulum yeng ditentukan olehinstansi 

terkait,baik Denag maupun Depdikbud• 

.. 'Kurikulum yang di tentukan Depag untuk madrasah 

aliyah' ada dua macam,madrasah aliysh umum maupun 

progr~~ khu8us.Perbandingan pemberian materi untuk 

madrassh aliyah : 

Madrassh Aliyah Umum : 70 ~ umum. 30 9l) agama 

Madraseh Aliyah Program Khusus : 7Q. 96 agama,30 % umum 

Untuk MAPK ditekank~.penguasaan bahasa asing, terutama 

bahasa Arab dan' Inggris . 
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2.5. TINJAUAN PADA PONDOK PESANTREN MODERN
 

Pesantren ini mulai berkembang ke arah modern 

setelah masa kepemimpinan Kyai Wahid Hasyim,putra te~ 

tua Hadratus-Syekh.Sejak masa mudanya beliau telah 

banyak belajar berbagai pengetahuan dengen bahasa be~ 

beda-beda; Arab,Belanda,Inggris dan Indonesia.Beliau 

mengajukan usul penghapusan sistem belejar secara so

rogan dan bandongan tetapi diganti dengan pelajaran 

yang sistematis dan tidak terbatas mempelajari kitab 

klasik .saja,tetapi santri hendaknya diajarkan pula 

pengetahuan yang lain. 

Kurikulum pendidikan di pesantren Tebu Ireng 

adalah kurikulum untukpendidikRn kelRs menengRh nRn 

teri pengetahuan umum 30 %materi agama.Sejak kepem

. mimpinanKyai Wahid Hasyim,mulai diperkenalkan pela

jaran bahasa Belanda dan Inggris serta kursus menge

tik.Jumlah santri pada masa awal berdirinya hanya 28 

orang.Sepuluh tahun kemudian menjadi 200 orang.Se 

puluh tahun berikutnya melonjak hingga 2000 santri 

Pendidikan formal yang ada di pesantren ini
 

adalah madrasah Tsanewiyah,Madrasah Aliyah,SMP dan
 

SMA serta Universitas Hasyim Asyari.
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Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah kurikulumnya mengacu 

pada ketentuan Dep.Ag.Prosentase materi pelajarannya 

adalah 70% materi umum dan 30 % materi agama.Untuk 

SMP dan SMAmengacu pada ketentuan Dep.Dik.Bud. se

perti pada SMP dan SMA Negeri. 

Selain itu di PP Tebu Ireng ada madrasah hufadz 

yang khusus mendidik santri untuk hafal Al Qurtan • 

Universitas Hasyim Asy'ari sebagai tempat pen

didikan tinggi di PP Tebu Ireng,terdiri tiga fakultas 

yakni : Fakultas Tarbiyah,Fakultas Syari'ah dan Fakul 

tas Dakwah.Jumlah mahasiswanya semula 49 orang.Kini 

jumlah mahasiswanya mencapai 5'"00 an lebih mahas1swa. 

Pesantren ~ebu Ireng maju karena dike~ola dengan 

manajemen yang baik.Disertai kemauan menerima dan me

ngembangkan pengetahuan,tidak terbatas pada materi 

agama saja.Tetapi berupaya meningkatkan pengetahuan 

santri baik dalam bidang agama maupun pengetahuan 

umum,juga kemampuan pada suatu bidang tertentu. 

Meskipun Tebu Ireng te~ah berkembang menjadi 

pesantren modern,tetapi tetap memelihara tradisi ke

iImuan yang kgas pesantren.Pengajaran pengetahuan 

umum tidak mengganggu usaha memelihara Islam tradisi 

onal ~:'21Y) 
. - .

"":'#-) ,Zamakhsyari Dhot1er,DR, Tradisi Pesantren 
, LPj~S ,JaKarta,1~8~ ha~ 10U-1~~ 
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2.5.2. Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo 

Pesantren modern Darussalam Gontor didirikan 

oleh KH. Imam Zarkasyi pada maSfl-mesa pereng ke 

merdekaan •• Dalam pengajarannya pesentren ini mene

kan..l{an ilmu glat •Maka penguasaan bahasa penting di 

pesantren ini.Setia~ santri pesantren ini harus bi 

sa berkomunikasi dengan bahasa asing,terutama ba 

hasa _Arab dan bahesa Inggris.}linimal lima hari da

lam seminggu menggunakan kedua bahasa tersebut. 

KH.lmam Zark8syi dalam mendidik pnrQ sgntrinya 

menekankan aspek kedisiplinan.Disiplin yeng diterap

kan disiplin yang luwes,t"mpa pemaksaan melalui tun

tunan sholat berjama'ah di masjid. 

Pesantren Da.rusalam menyelengggrakan pendidikan 

d~ri tingkat dasar hingga perguruan tinggi.Madrasah~ 

nya dl'l.ri tingkat Ibtida'iyah (SD),Tsanawiyah,lI.liyah. 

~ekolah umumnya SMP dan SMA.Disamping itu ada pula 

Un!verstta.s Darussalam. Pe santren ini merupakan type 

pe santren "pure independent" (beb.s s murIili). Artinya 

tidok memilih 891gh satu madzab yang ada,tidak con-

dong peda sal~h satu organisasi Islam,misalnya NU 

at8.u rluhammadiyah. 

Alumni pondok pesantren Gantor ini banyak yang 

kemudian mendirikan pondok pesantren dan berkembang 

baik.Di 8ntara alumni pesantren ini adalah Kyai pen 

diri pesantren Pabelan,Kyai HaTT!sm Dja'far.Maka sistem 

pengajaran yang diterapkan di Pabelan tidak jauh ber

beds dengan yang diterapkan di Gontor. 
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Saat ini PP Darssalam Gonto~ diplmpin oleh KH.A. 

SyukrY Zarkasy,MA.Pada masa kepemimpinan beliau ini,pe

santren Gontor semakin berkemoang.Saat ini memiliki san

tri 2uOO lebih,dengan tenaga kerja 496 terdiri dari 

Guru,Dosen, star, "dan karyawan.Kurikulum yang di terapkan 

untuk madrasahnya mengacu Ketentuan Dep.Ag,seaangKan un

tUK seKolan umumnya menyesuaiKan KetentUan vep.V1K.Bua. 

sepsrt1 yang o1terapKan paQa seKO~an ~eger1.Para santr1 

da~at belajar disekolah umum dan di madrasah karena jad

walnya dlatur berbeda. 

Seperti halnya PP Tebu Ireng,pesantren ini maju ka

rena dikelola dengan manajemen yang teratur. 

2.,.3. Pesantren Sangkal Putung Klaten. 

Pesantren ini didirikan oleh organisasi Muhammadiyah 

Pesantren ini diberi nama An Nul' tetapi lebih dlkenal Qe

ngan nama Pesantren Ssngkal Putung. 

Di pesantren ini ada beberapa jenjang penQidikan.Mu

1 a1. d a1'1 '11K lslam'. , Madl'asah Ibtidaiyah, Madrasah 'I'sauawiYatI 

Madrasah Aliyah Qan Perguruan Tinggi yang memi11ki beoe

rapa jurusan agama·~slam. 

Jumlah santrinya + '(UU an putra Qan Vu~r~.Ma~er1 pe

lajarannya meugutamaKan penguasaan mater1 agama ls~am,te-

tap1 Juga Q10er1Kan 1~mu pengetanuan umum.Kur1Kulum yang 

o1gunaKan meng1Kut1 Ketentuan yang o1tetapKan olen Mu 

hammaQ1yan Qengan menyesua1Kan s1tuas1 Qan konQ1s1 yang 

ada. 
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