
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Eksistensi pondok pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman 

tentunya memiliki komitmen untuk bersungguh–sungguh menerapkan sistem 

pendidikan yang dapat berguna bagi masyarakat dan bagi para santri yang 

menjadi anak didik, yang paling utama dapat meningkatkan kualitas proses 

pendidikan agar menghasilkan SDM yang baik. Kekurangan cara berpikir, 

beriman, ketrampilan sangat menjadi perhatian yang paling mencolok bagi 

pondok pesantren agar bisa menciptakan santri yang sholeh dan sholehah agar  

berguna bagi masyarakat dengan ditunjang ketrampilan dan cara berpikir (Suaedy, 

2000:6). 

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di lingkungan 

masyarakat, maka pondok pesantren harus berani tampil dan mengembangkan 

dirinya sebagai pusat keunggulan dalam mencetak kader santri yang profesional 

atau yang sholeh-sholehah. Pondok pesantren tidak hanya mendidik santri agar 

memiliki ketangguhan jiwa, jalan hidup yang lurus, budi pekerti yang mulia, akan 

tetapi santri juga harus dibekali dengan disiplin ilmu dan ketrampilan lainya, guna 

mewujudkan dan mengembangkan segenap kualitas yang dimilikinya. 

Keberadaan pondok pesantren dan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak bisa 

di pisahkan peranya, karena keduanya memiliki pengaruh yang sangat besar bagi 

kedua pihak. Sebagian besar pesantren yang  berkembang adanya dukungan dari 
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masyarakat, dan secara sederhana munculnya pesantren merupakan inisiatif dari 

masyarakat baik secara individual mapun kolektif  (Ghazali, 2003: 13). 

Dengan ketekunan Kyai mengajar santrinya di dalam pondok pesantren 

sehingga banyak menghasilkan sejumlah ulama besar. Dampak positif yang 

muncul adalah terjadinya perubahan orientasi kegiatan pondok pesantren sesuai 

dengan perkembangan msayarakat dengan demikian pondok pesantren berubah 

tampilan menjadi suatu lembaga yang cukup dewasa dalam beregrak di bidang 

sosial dan masyarakat. Perubahan fungsi pondok pesantren terlihat dari pola 

pengajaran yang baik oleh seorang kyai yang berbeda – beda di tiap – tiap pondok 

pesantren tertentu. Perkembangan pondok pesantren telah mengalami transformasi 

yang dapat memungkinkan kehilangan identitasnya jika nilai tradisional tidak di 

lestarikan. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi 

juga sebagai lembaga sosial keagamaan dan sebagai penyiar ajaran agama Islam. 

Pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan 

sejarah Bangsa Indonesia (Ghazali, 2003: 19).  

Pondok Pesantren Al-Hikmah adalah salah satu pondok pesantren dari 

ribuan pondok pesantren yang terdapat di Indonesia yang berdiri pada tahun 1911, 

yang dirintis dan didirikan oleh Almarhum KH. Kholil, merupakan salah satu 

pesantren yang mengalami transformasi perubahan, berwawasan masa depan, 

bertanggung jawab terhadap generasi muda lulusan pesantren, sehingga walaupun 

mengenyam pendidikan di pesantren, mereka tidak ketinggalan zaman, dapat 

beradaptasi dan diterima oleh masyarakat tradisional atau modern. 
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Perkembangan Pondok pesantren Al – Hikmah 2 Benda yang dianggap 

sebagai tahun keemasan adalah pada tahun 2000–2015 karena pada periode ini 

begitu banyak hal yang menarik untuk dipelajari dan memiliki kekuatan yang 

cukup kuat dalam mengemban kepercayaan masyarakat. Pondok pesantren Al – 

Hikmah 2 Benda pada tahun tersebut mengalami kemajuan dari bidang sarana dan 

prasarana serta jumlah santrinya yang meningkat. Pada periode ini pula pondok 

Pesantren Al-Hikmah 2 Benda meningkatkan peranya pada masyarakat, tentunya 

Dalam hal perekonomian.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al – Hikmah 2 Benda?   

2. Bagaimana perkembangan Pondok Pesantren Al – Hikmah 2 Benda dari 

tahun 2000 – 2015 ?  

3. Bagaimana manfaat pondok pesantren Al – Hikmah 2 Benda Kecamatan 

Sirampog bagi masyarakat sekitar ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini bermaksud untuk memaparkan :  

1. Gambaran umum sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al – Hikmah 2 

Benda. 
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2. Perkembangan Pondok Pesantren Al – Hikmah 2 Benda periode tahun 

2000-2015, terlihat dari perkembangan fisik, perkembangan program 

kegiatan belajar. 

3. Manfaat Pondok Pesantren Al – Hikmah 2 Benda bagi masyarakat sekitar 

dari segi sosial, budaya, politik, ekonomi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut, 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis maupun 

praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu referensi 

dalam menganalisis perkembangan pondok pesantren Al – Hikmah 2 

Benda Kecamatan Sirampog.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kekhasan 

kesejahteraan lokal sebagai bagian dari penulisan sejarah nasional.  

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh guru, peneliti, dan 

pembaca. 

a.  Bagi pengelola pondok pesantren  

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagi pengelola pondok 

pesantren tentang bagaimana cara mengelola pondok secara profesional 
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agar bisa menyesuaikan diri dengan tantangan dunia yang semakin 

kompleks dan menjadi acuan untuk lebih baik lagi di masa depan. 

b. Bagi para ustadz atau pengajar  

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk membuat pembelajaran 

yang lebih berkualitas,menghibur,dan tentunya ampu memberikan 

pembelajaran yang mampu dapat di pahami oleh para santri. 

c. Bagi santri 

Hasil penelitian ini bagi santri diharapkan dapat lebih meningkatkan 

santri dalam pembelajaran di pondok pesantren. 

d. Bagi masyarakat sekitar  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian bagi 

pondok pesantren Al-Hikmah 2 Benda dan makin menguatkan hubungan 

antara kedua belah pihak dalam menciptakan kehdiupan yang rukun dan 

damai,  Serta menciptakan aspirasi masyarakat terhadap pondok  

pesantren Al-Hikmah 2 Benda. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pondok Pesantren 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di 

Indonesia Pesantren adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses 

wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Pesantren tidak hanya identik 

dengan makna Islam saja tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia. Di 
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Indonesia, pesantren telah ada sejak masa penyebaran agama Islam oleh para wali 

yang dirintis oleh Maulana Malik Ibrahim. 

Sejarah keberadaan pesantren di Indonesia dapat dilihat jauh ke belakang, 

yaitu pada masa awal kedatangan Islam di Nusantara. Pada proses islamisasi, 

pesantren telah melakukan akomodasi dan transformasi di kehidupan sosial 

budaya. Pesantren telah melakukan perubahan di kehidupan masyarakat ke arah 

kehidupan yang lebih beradab dan berbudaya. Oleh karena itu, dalam prespektif 

sejarah, lahirnya pesantren bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan mengenai 

pentingnya pendidikan, tetapi juga untuk penyiaran agama Islam. Menurut 

Dawam Raharjo, hal itu menjadi identitas pesantren pada awal pertumbuhannya, 

yaitu sebagai pusat penyebaran agama Islam, di samping sebagai sebuah lembaga 

pendidikan (Dawan Raharjo,1985:15). 

Santri adalah siswa yang tinggal di dalam pesantren, guna menyerahkan 

diri. Ini merupakan persyaratan mutlak untuk menginginkan dirinya menjadi anak 

didik kyai, dengan segenap mengikuti kehendak kyai juga melayani seganap 

kepentingan kyai. Pelayanan harus di anggap sebagai tugas kehormatan yang 

merupakan ukuran penyerahan diri itu. Kerelaan kyai ini, yang di kenal dengan 

nama barakah, adalah alas tempat berpijak si santri di dalam menuntut ilmu 

dengan tekanan pada kebutuhan memperoleh kerelaan kyai inilah di ciptakan 

mekanisme Consesus dalam pembentukan tata nilai pondok pesantren. Pada awal 

pertumbuhan dan perkembangan, pondok pesantren bukanlah semata – mata di 

makusdkan sebagai tempat tinggal atau asrama para santri untuk mengikuti 

dengan baik pelajaran yang di berikan oleh kyai, melainkan juga tempat training 
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atau latian untuk mampu hidup manidiri dalam bermasyarakat. Dalam 

pekembangan berikutnya terutam pada masa sekarang, tampaknya lebih 

menonjolkan fungsi sebagai tempat yang di komerislkan, setiap santri di kenakan 

semacam sewa atau bayaran sejenis iuran untuk pemeliharaan pondok pesantren 

itu sendiri. 

Di lihat dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna 

keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigeneous). 

Sebab, lembaga yang serupa pondok pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa 

hindhu–budha. Pesantren sendiri menuntut dasarnya adalah tempat belajar para 

santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhama yang 

terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari bahasa arab 

yaitu Funduq yang berarti hotel atau asrama. Pondok memang merupakan tempat 

penampungan sederhana bagi para pelajar sekaligus tempat tinggal Kyai bersama 

santrinya dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari 

(Mastuhu,1994:6). 

Sebagai pendidikan berlabel agama, pendidikan Islam memiliki misi 

spiritual yang lebih nyata dalam proses pengajarannya dibandingkan dengan 

pendidikan umum. Antara ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam tidak dapat 

dipisahkan karena perkembangan masyarakat serta tuntutan dalam membangun 

manusia seutuhnya jasmani dan rohani sangat ditentukan oleh kualitas dan 

kuantitas ilmu pengetahuan yang diberikan melalui proses pendidikan ( 

Hasbullah, 2010:18). 
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2. Penelitian yang relevan 

Berdasarkan penelusuran pustaka sampai penelitian ini dilakukan belum ada 

peneltian yang berkaitan tentang Perkembangan Pondok pesantren Al – Hikmah 2 

Benda, namun dari beberapa sumber yang merupakan penelitian relevan dengan 

penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

Penelitian Iyan Harbu Wianda (2013) yang berjudul Pesantren dan 

pembangunan pendidikan studi pembentukan karakter santri di pondok pesantren 

Al-fatah Banjarnegara berkesimpulan bahwa dakwah dalam pondok pesantren 

dilakukan dengan cara mengajarkan para santri tentang kitab kuning, belajar 

mengaji dan bermain, sehingga para santri akan bertambah wawasan agama serta 

mampu membaca Al-Quran. 

Murilah (2002) dalam penelitianya yang berjudul perkembangan Pondok 

Pesantren Sokawerah Kalijaran Karanganyar Purbalingga (1929-2001) 

menguraikan bahwa perkembangan Pondok Pesantren ini terbagi dalam dua 

periode K.H Muzamil Syaibani. Penelitian pondok pesantren Sokewarah pada 

periode (1929-2001) menunjukan latar belakang Mohammad Hisyam bin Abdul 

Karim mendirikan pondok pesantren Sokawerah adalah memenuhi kebutuhan 

masyarakat adanya sarana pendidikan sebagai tempat berjuang menyebarkan 

Islam. Pondok pesantren Sokawerah secara umum mengalami perkembangan 

yang sangat pesat pada peridoe kepemimpinan K.H Muzamil Syaibani sebagai 

pengasuh santri putri yang membangun fasilitas asrama putri dan asrama lainya. 

Lebih jauh lagi Pujiyanti (2009) dengan judul tulisanya Sejarah 

perkembangan pondok pesantren Al-Qur'an Al-Furqon (1973-2007) membahas 
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perkembangan pondok tentang sejarah berdirinya, tujuan didirikanya pondok 

pesantren yang mana untuk memajukan umat agar dapat membaca Al-Qur'an 

mengenal seni dalam membaca Al-Qur'an, memberikan akan isi Al-Qur'an, dan 

mencetak qori dan qori'ah berprestasi dimasa yang akan datang serta membentuk 

manusia yang berakhlakul karimah, sistem pendidikan yang diterapkan adalah 

formal dan informal serta peran yang luas pondok pesantren dalam bidang 

pendidikan dan sosial keagamaan dalam masyarakat.  

Penelitian Perkembangan Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda 

Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes tahun 2000-2015 dalam penelitianya 

memfokuskan pada sejarah berdirinya, perkembangan dan manfaat bagi 

masyarakat sekitar pondok. Penelitian di Pondok Al-Hikmah 2 Benda merupakan 

penelitian pertama yang membahas tentang sejarah berdirinya, perkembangan, 

dan peranya bagi masyarakat. penelitian di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda 

sangat berbeda dengan penelitian lainya yang membahas tentang perkembangan 

suatu pondok pesantren, pada penelitian tersebut hanya memfokuskan pada 

perkembangan suatu pondok pesantren. 

 

F. Landasan Teori  dan Pendekatan 

1. Landasan Teori 

Ada sebuah teori yang membahas tentang masalah perkembangan pesantren, 

yaitu teori organisasi. Teori organisasi itu sendiri menyatakan bahwa organisasi 

merupakan suatu sistem kerjasama yang terjalin antara dua orang atau lebih, dan 

dengan ciri-ciri adanya sebuah komponen, kerjasama, tujuan, sasaran, keterkaitan, 
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terhadap format dan tata tertib yang harus ditaati, adanya pendelegasian 

wewenang dan koordinasi tugas. Teori organisasi dibutuhkan bagi pondok 

pesantren Al-Hikmah 2 Benda karena dapat menunjang pengelolaan yang 

profeisonal dan terstruktur diantara semua aspek yang berhubungan dengan 

lembaga pondok pesantren Al-Hikmah 2 Benda. (dalam Inrdriyo, 1997: 2), 

organisasi terdapat empat unsur berikut ini: 

a. Organisasi merupakan suatu sistem 

Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem 

ataubagian-bagian yang saling berkaitan atau sama lainya dalam 

melakukan aktivitasnya. Organisasi sebagai suatu sistem adalah sistem 

terbuka, dimana batas organisasi adalah lentur dan menganggap bahwa 

faktor lingkungan sebagai input. 

b. Pola aktivis  

Aktivis yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi dalam pola 

tertentu. Urutan-urutan pola aktivitas yang dilakukan oleh organisasi 

dilaksanakan secara relatif teratur dan berulang-ulang. 

c. Sekelompok orang  

Orang pada dasarnya merupakan kumpulan orang-orang. Adanya 

keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada manusia mendoronya untuk 

membentuk organisasi. Kemampuan manusia baik fisik maupun daya 

pikirnya terbatas, demikian pula waktunya yang terbatas, sementara 

aktivitas yang harus dilakukan meningkat maka mendorong manusia 

untuk membentuk organisasi. Jadi dalam organisasi terdiri dari 
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sekelompok oorang. Orang-orang yang ada dalam organisasi berinteraksi 

dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.  

d. Tujuan organisasi 

Organisasi didirikan untuk mencapai suatu tujuan. Tidak mungkin orang 

mendirikan organisasi tanpa adanya tujuan yang ingin dicapainya melalui 

organisasi tersebut. Tujuan organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi 

dua yaitu tujuan yang sifatnya abstrak dan berdimensi jangka panjang, 

yaitu menjadi landasan dan nilai-nilai yang melandasi organisasi itu 

didirikan. Tujuan organisasi itu disebut ʺ misi organisasiʺ. Jenis tujuan 

yang lain disebut dengan tujuan operasional atau juga sering disebut 

objective. Jenis tujuan ini sifatnya lebih operasional, yang menunjukan 

apa yang diraih oleh organisasi. 

Dalam organisasi terdapat unsur-unsur yang penting seperti berikut: 

pertama, organisasi merupakan suatu sitem. Kedua, adanya pola aktivitas. Ketiga, 

adanya sekelompok orang dan keempat, adanya suatu tujuan.  

Secara garis besar organisasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu 

organisasi formal dan informal. Organisasi formal secara khusus menggambarkan 

hubungan formal ini dengan struktur organisasi dan gambaran posisinya. Rencana 

atau struktur organisasi menghubungkan posisi bersama melalui jaringan 

kewenangan bertindak dan hubungan pertanggungjawaban. Struktur itu juga 

menggambarkan arus-arus komunikasi yang formal. Ruang lingkup dan tema-

tema yang lazim pada struktur ini menggambarkan pola pola hubungan organisasi 

yang formal. Struktur ini menceritakan siapa yang memberikan laporan dan 
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kepada siapa, legiatan yang diselenggarakan, dan hubungan posisi berbagai 

kegiatan yang berbeda dan kegiatan tambahan dalam organisasi, sedangkan 

organisasi informal dapat dipandang sebagai organisasi ʺbayanganʺ. Dalam 

pengertian ini, hal itu dapat dilihat sebagai suatu bayangan dari organisasi formal. 

Organisasi informal terdiri dari hubungan yang tidak resmi atau tidak sah yang 

tidak dapat dielakan terjadinya antara para individu dan berbagai kelompok dalam 

organisasi yang formal. Setiap organisasi formal yang akan mempunyai organisasi 

yang informal dalam keanggotaanya ( Herbet, 1975: 94). 

 Zamakhasari Dhofier (2009: 41), mengelompokan pondok pesantren ke 

dalam dua kelompok, yaitu: pesantren salafi dan pesantren Khalafi. Pesantren 

salafi tetap mempertahankan pengajaran kitab klasik sebagai pendidikan di 

pesantren. Dengan menggunakan sisitem Madrasah, dimana sisitem ini di 

terapkan untuk mempermudah sisitem sorogan (belajar secara individual) yang di 

pakai dalam lembaga pengajian menggunakan bentuk lama tanpa 

memperkenalkan pengajaran ilmu pengetahuan. Pesantren Khalafi, pesantren ini 

telah memasukan pelajaran – pelajaran umum di dalam madrasah yang di 

kembangkanya atau membuka tipe sekolah umum dalam lingkungan pesantren. 

Menurut Daulay (2004: 27), dalam sejarah perjalanan Islam sampai saat ini, 

pesantren telah mengalami perubahan – perubahan baik isi maupun bentuknya. 

Dewasa ini pondok pesantren telah hadir dengan pola, adapun pola – pola yang di 

maksudkan dapat di kemukakan sebagai berikut: 
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1. Pola pertama 

Pesantren pola I terdiri dari masjid dan rumah kyai pondok pesantren 

seperti ini masih bersifat sedrhana, kyai mempergunakan masjid atau 

rumahnya sendiri senagai tempat untuk mengajarkan pendidikan Islam. 

Yang di maksudkan dalam hal ini adalah pesantren yang masih terikat 

kuat di dalam sistem pendidikan Islam sebelum zaman pembeharuan 

pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Ciri – ciri pola pesantren 

pertama sebagai berikut: 

a. Pengkajian kitab – kitab klasik semata-mata di lakukan oleh Kyai 

kepada santrinya. 

b. Memakai metode pembelajaran yang sifatnya sorogan, wetonan dan 

hafalan di dalam proses berlangsunya proses belajar mengajar. 

c. Tidak memakai sistem klasikal, pengetahuan seseorang diukur dari 

sejumlah kitab – kitab yang pernah di pelajari oleh ulama dan santri 

santrinya. 

d. Tujuan pendidikan pola ini, adalah untuk meningkatkan moral, 

melatih dan mempertingggi semangat, menghargai nilai – nilai 

spiritual dan manusia, mengajarkan sikap tingkah laku yang jujur. 

2. Pola kedua  

Pesantren pada pola ini terdiri dari Masjid, rumah Kyai, pondok atau 

asrama santri. Dalam pola ini pesantren telah memiliki pondok – pondok 

bagi para santri yang datangdari wilayah lain. Hal ini merupakan 

perkembangan dari pola pertama. Dan inti peljaranya tetap menggunakan 
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kitab – kitab klasik yang di ajarkan dalam bentuk klasikal maupun non 

kalsikal. Di samping itu, di pesantren di ajarkan ekstrakurikuler berupa 

ketrampilan dan keorganisasian. Pada bentuk sistem klasikal tingkatan 

pendidikan dibagi kedalam tiga jenjang pendidikan. Yang pertama 

adalah jenjang pendidikan tingkat dasar (Ibtidaiyah) di jalani selama 

enam tahun, kedua jenjang pendidikan tingkat menengah pertama 

(Tsanawiyah) di jalani selama 3 tahun, dan yang ketiga jenjang 

pendidikan tingkat atas (Aliyah) di jalani selama Tiga tahun. Diluar dari 

jam pelajaran klasikal di pesantren juga di ajarkan sistem yang non 

klasikal yaitu dengan membaca kitab – kitab kuning klasikal dengan 

metode sorogan dan wetonan. 

3. Pola ketiga 

Pola ini terdiri dari masjid, rumah Kyai, pondok dan madrasah. Pola 

pesantren ini dilakukan pola penanaman berbagai aspek pendidikan 

seperti pendidikan kemasyarakatan, ketrampilan,kesenian, kejasmanian, 

kepramukaan. Pesantren ini telah memakai sistem klasikal dimana para 

santri telah mendapatkan pendidikan di masdrasah, tenaga pengajar di 

madrasah di sebut guru agama aau ustadz. Sebagian besar pola ini 

banyak yang sudah mengacau pada pola madrasah yang di bawah 

pemerintah atau negeri dengan memodifikasi mata pelajaran islam ada 

juga dengan kurikulum yang di buat senidir oleh pihak pondok pesantren 

itu sendiri, ada pula sistem pengajaran wetenona yang di lakukan oleh 

Kyai di dalam Asrama pondok. 
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4. Pola keempat  

Pola ini terdiri dari masjid, rumah Kyai, pondok madrasah, rumah untuk 

ketrampilan. Tempat – tempat untuk pelatihan ketrampilan kerajinan 

rakyat dalam hal ini misalnya ketrampilan seperti menjahit, bertani, 

beternak, dan lain sebagainya. Pesantren pola ini, adalah pola yang 

mengajarakan tentang ketrampilan di samping ilmu agama yang cukup 

kuat sebagai mata peljaran wajib. Kegiatan pendidikanya biasanta 

meliputi kegiatan kelas, laboratorium, bengkel, dan kebun atau lapangan. 

5. Pola kelima 

Terdiri dari Masjid, rumah Kyai, pondok madrasah,tempat ketrampilan, 

Univeristas, gedung pertemuan, tempat olahraga dan sekolahan umum. 

Pola pesantren ini, masih menganut beranekaragam lembaga pendidikan 

yang tergolong formal maupun non formal. Dapat di katakan bahwa pola 

pesantren ini adalah pesantren yang lebih kengkap  dari pola pesantren 

pada sebelum – sebelumnya atau lebih maju dalam segala bidang – 

bidangnya. Kelengkapan tersebut di tinjau dari segi keanekaragaman dari 

bentuk pendidikan yang melampau batas – batas pengertian awal. 

Objek yang diteliti masuk dalam Pola Satu dan Pola kedua, yaitu :  

1. Pola pertama 

Pesantren pola ini terdiri dari masjid dan rumah kyai pondok pesantren 

seperti ini masih bersifat sedrhana, kyai mempergunakan masjid atau 

rumahnya sendiri senagai tempat untuk mengajarkan pendidikan Islam. 

Yang di maksudkan dalam hal ini adalah pesantren yang masih terikat 

Perkembangan Pondok Pesantren, ASVI WARMAN ADAM, Pend. Sejarah FKIP, UMP,2017.



kuat di dalam sistem pendidikan Islam sebelum zaman pembeharuan 

pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Ciri – ciri pola pesantren 

pertama sebagai berikut: 

a. Pengkajian kitab – kitab klasik semata – mata di lakukan oleh Kyai 

kepada santrinya. 

b. Memakai metode pembelajaran yang sifatnya sorogan, wetonan dan 

hafalan di dalam proses berlangsunya proses belajar mengajar. 

c. Tidak memakai sistem klasikal, pengetahuan seseorang diukur dari 

sejumlah kitab – kitab yang pernah di pelajari oleh ulama dan santri 

santrinya. 

d. Tujuan pendidikan pola ini, adalah untuk meningkatkan moral, 

melatih dan mempertingggi semangat, menghargai nilai – nilai 

spiritual dan manusia, mengajarkan sikap tingkah laku yang jujur. 

2. Pola kedua 

Pesantren pada pola ini terdiri dari Masjid, rumah Kyai, Pondok atau 

asrama santri. Dalam pola ini pesantren telah memiliki pondok – pondok 

bagi para santri yang datangdari wilayah lain. Hal ini merupakan 

perkembangan dari pola pertama. Dan inti peljaranya tetap menggunakan 

kitab – kitab klasik yang di ajarkan dalam bentuk klasikal maupun non 

kalsikal. Di samping itu, di pesantren di ajarkan ekstrakurikuler berupa 

ketrampilan dan keorganisasian. Pada bentuk sistem klasikal tingkatan 

pendidikan dibagi kedalam tiga jenjang pendidikan. Yang pertama 

adalah jenjang pendidikan tingkat dasar (Ibtidaiyah) di jalani selama 
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enam tahun, kedua jenjang pendidikan tingkat menengah pertama 

(Tsanawiyah) di jalani selama 3 tahun, dan yang ketiga jenjang 

pendidikan tingkat atas (Aliyah) di jalani selama Tiga tahun. Diluar dari 

jam pelajaran klasikal di pesantren juga di ajarkan sistem yang non 

klasikal yaitu dengan membaca kitab – kitab kuning klasikal dengan 

metode sorogan dan wetonan. 

Penyebutan pola – pola pesantren di atas adalah hanya sebagai ilustrasi 

betapa pesantren mengalami perkembangan yang cukup pesat dan melampaui 

batas – batas dari tradisional dan ternyata pesantren begitu dinamis dalam 

merespon perkembangan yang ada pada sekarang ini, sekalgus menjawab 

tantangan zaman. Namun menurut Suwendi, (2004: 126) tidak semua pondok 

pesantren mengalami perubahan yang sama karena masing – masing pondok 

memiliki karakteristik yang berbeda – beda dan pola yang berbeda pula, dalam 

mengembangkan pondok pesantren ini tentunya mengacu pada tuntutan yang ada 

pada suatu wilayah yang ada di wilayah sekitar pondok berada. 

 

2. Pendekatan 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan Antropologi, yaitu suatu cabang dari bentuk besar ilmu pengetahuan, 

Antrpologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan 

tata cara kehidupan serta proses perjalanan manusia itu sendiri (Warsito, 2012: 

12).  
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Dalam penelitian yang  dilakukan bisa diketahui bahwa pondok pesantren 

yang diteliti tergolong pondok pesantren yang Khalafi, alasanya adalah karena 

selain pondok pesantren ini hadir sebagai institusi pendidikan masyarakat dengan 

tidak hanya menghidangkan kajian kitab kuning dan Tahfidzul quran sekaligus 

pendalaman isi Al – Quran tetapi juga terdapat pembelajaran bersifat umum 

seperti sekolah pada umumnya, yang di bentuk dan diberlakukan oleh 

Kementerian Agama Islam sehingga dapat memberikan penjelasan yang 

mendalam tentang pembahsan ini, maka dibutuhkan teori yang di anggap mampu 

membantu pembahasan tersebut. Pendekatan antropolgi membantu dalam 

melakukan penelitian ini karena antropologi mempelajari kehidupan sehari-hari 

serta corak kebudayaan desa dengan adanya pondok pesantren Al-Hikmah 2 

Benda sehingga pendekatan tersebut akan memberikan gambaran secara sitematis 

tentang perkembangan pondok pesantren Al-Hikmah 2 Benda.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Tahapan Metode 

Pada metode penelitian ini tentang Perkembangan Pondok Pesantren Al – 

Hikmah 2 Benda kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes (2000 - 2015), peneliti 

menggunakan metode historis. Metode penelitian Historis adalah proses kerja 

untuk menuliskan kisah – kisah masa lampau berdasarkan jejak – jejak yang 

ditinggalkan dengan langkah sebagai berikut; (1) heuristik, (2) kritik, (3) 

interpretasi, (4) historiografi (Priyadi, 2011: 3). 
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1. Heuristik  

Heuristik yaitu kegiatan atau usaha untuk mencari dan menemukan 

sumber – sumber sejarah sebagai bahan yang akan dikaji dalam peneltian 

baik berupa sumber benda, sumber tulisan, maupun sumber lisan 

(Priyadi, 2014: 90). Dalam  penelitian ini sumber – sumber yang akan 

diperoleh adalah beberapa sumber yang perlu dilacak melalui aktivitas 

observasi, wawancara, dan telaah dokumen yaitu sebagai berikut: 

a. Obervasi  

Menurut Kuntowijoyo (1995: 100) adalah mengadakan pengamatan 

langsung ketempat kejadian sejarah. Metode ini mengaharuskan kita 

mengumpulkan berbagai peninggalan sejarah berupa sumber – sumber 

tertulis maupun sumber benda. Pada tahap ini penulis melakukan 

pengamatan langsung di pondok pesantren Al-Hikmah 2 Benda dan 

melakukan pencatatan terhadap apa yang diselidiki seperti 

kelengkapan sarpas, jumlah pengasuh dan jumlah santri. 

b. Wawancara  

Peneliti mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung. 

Wawancara akan dilakukan terhadap beberapa pihak antara lain 

dengan K.H. Sholahuddin Masruri selaku pengasuh pondok pesantren, 

H. Abdurrazak selaku pengurus pondok pesantren, dan H. Toifuddin 

selaku staf pengajar karena informan tersebut adalah informan yang 

mengetahui tentang perkembangan pondok pesantren Al-Hikmah 2 

Benda. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan pada saat penelitiaan berlangsung dan sumber 

dokumentasi berupa dokumen pondok pesantren, arsip pondok, foto. 

Dari sumber tersebut diharapkan dapat memberikan data dan 

informasi yang saling mendukung dan melengkapi, sehingga diperoleh 

data yang kredibel tentang pondok pesantren Al-Hikmah 2 Benda.  

2. Kritik  

Kritik atau verifikasi yang dilakukan sejarawan setelah data observasi, 

wawancara dan dokumentasi diperoleh. Dengan memalui kritik sumber, 

diharapkan setiap sumber yang diberikan informan hendaknya diuji 

terlebih dahulu otentitas dan kredebilitasnya, sehingga sumber layak 

dijadikan sumber data (Daliman, 2012: 66). Pengujian itu dilakukan 

melalui kritik sumber, dimana kritik sumber itu memlalui dua tahapan. 

Yang pertama ialah kritik ekstern dimaksdukan untuk menguji otentias 

(keaslian) pada suatu sumber informasi. Kedua ialah kritik intern, 

diamana penulis melakukan kritik terhadap data yang telah diberikan 

oleh informan tersebut. Tahap ini dimaksudkan untuk menguji kredibitas 

fakta (informasi) yang ada pada sumber sejarah, apakah dapat dipercaya 

atau tidak. 

3. Interpretasi 

Interpretasi yaitu proses setelah melakukan langkah pertama dan langkah 

kedua berupa heuristik dan kritik sumber seperti yang dijelaskan, penulis 

memasuki langkah selanjutnya, yaitu penafsiran atau interpretasi. Pada 
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tahap ini penulis melakukan interpretasi data agar didapat fakta yang 

berkmakna dan siap untuk disusun bagaimana perkembangan pondok 

pesantren Al-Hikmah 2 Benda bagi masyarakat Benda dan sekitarnya.  

4. Historiografi  

Pada tahap penulisan, penulisan menyajikan hasil penelitian dari awal 

hingga akhir, yang meliputi masalah – masalah yang harus dijawab. 

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab masalah – masalah yang telah 

diajukan. Pada hakikatnya, penyajian historiografi meliputi pengantar, 

hasil penelitian, dan simpulan (Priyadi, 2011: 92). 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami skripsi ini, maka 

penulis dalam hal ini memandang perlu adanya sisitematika penyajian. Adapun, 

sisitematika penyajian yang  digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut: 

Bab pertama berisi: Pendahuluan meliputi, latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, metode penlitian, sistematika penyajian. 

Bab dua berisi: sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al – Hikmah 2 Benda 

yang meliputi gambaran Desa Benda, gamabaran kelembagaan Pondok Pesantren 

dan sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al – Hikmah 2 Benda. 

Bab tiga berisi: tentang pekembangan Pondok Pesantren Al – Hikmah 2 

Benda dari tahun 2000 sampai tahun 2015, periode kepemimpinan pondok 

pesantren,sarana prasarana, perkembangan Kiai dan santri, serta hambatan 

perkembanganya. 
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Bab empat berisi: upaya Pondok Pesantren Al – Hikmah 2 Benda dalam 

meningkatkan mutu Penyelenggaraan penididikan di asrama Pondok Pesantren Al 

– Hikmah 2 Benda. Meliputi perkembangan kurikulum, pengelolaan, serta 

manfaat bagi masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al – Hikmah 2 Benda. 

Bab lima berisi: Penutup, berisi simpulan dan saran penulis. 
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