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BAB II 

PROFIL DAN PENDIRIAN PONDOK PESANTREN AL FATAH 

BANJARNEGARA 

 

A. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren Al Fatah Banjarnegara 

Pada tahun 1901 Al Mukarrom (yang dihormati) Al Maghfurlah (yang 

diampuni) KH. Abdul Fatah sekembalinya dari ziarah ke madinatul munawaroh dan 

menuntut ilmu disana, beliau merintis berdirinya balai pendidikan yang tak mau 

terjamah oleh sistem pendidikan penjajah, beliau adalah salah seorang Ulama yang 

tak mau di ajak kompromi oleh penjajah, karena keteguhan imam dan islam terhadap 

prinsip ajaran yang mengatakan: cinta tanah air merupakan bagian dari pada iman, 

maka segala upaya penjajah untuk merubah jiwa patriotisme di kalangan para santri 

tidak berhasil. Al Magfurlagh KH. Abdul Fatah merupakan teman dekat tokoh besar 

perjuangan bangsa al: 

1. KH. Hasyim Asy‟ari 

2. H.O.S Cokroaminoto 

3. KH Wahab Abdullah dll 

Usaha beliau dalam menggalang para santri tercetuslah Balai Pendidikan 

Islam dalam bentuk pondok pesantren. Pada kurun waktu selanjutnya, berkat 

ketekunan, ketabahan dan kesabaran beliau dapat membuktikan tentang kebenaran 

sistem pendidikan pondok pesantren terbukti dengan pengikut (santri) beliau yang 

tidak hanya datang dari penjuru tanah air, namun ada yang datang dari johor 

malaysia. 

Dalam mengembangkan balai pendidikan pondok pesantren beliau di bantu oleh 

putranya yaitu: 

1. Almarhum K. Shobihun 

2. Almarhum Bapak K. Damanhuri 
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3. KH Hasan Fatah 

Pada tahun 1941 KH. Abdul Fatah wafat, dan sepeninggal beliau dalam 

keadaan ekonomi serba sulit (malase) dan karena putra beliau Hasan Fatah dan ridlo 

fatah terjun dalam barisan perjuangan bagi kemerdekaan (Barisan Hisbullah), maka 

balai pendidikan pondok pesantren peninggalan beliau mengalami kemunduran. 

Aebagai upaya untuk membangun kembali peninggalan dari Al Marhum KH Abdul 

Fatah putra-putranya dan cucu-cucunya beliau yaitu: 

1. KH Hasan Fatah 

2. K. Ridlo Fatah 

3. K. A. Dailimi 

Sekembalinya dari uzlah menghindari tekanan dari penjajah belanda pada 

saat klas I dan Klas II, bangunan masjid maupun pondok pesantren yang mengalami 

kehancuran di perbaiki kembali setahap demi setahap. Pada tahun 1975 pondok 

pesantren Al-Fatah peninggalan KH Abdul Fatah di kukuhkan dalam bentuk 

Yayasan Al-Fatah dengan akte Notaris. 

Setelah sekian lama bergumul dengan sistem pendidikan tradisonal, maka 

pada dekade tahun 80-an, di rasa sudah saatnya untuk memberikan bekal ilmu 

pengetahuan umum kepada para santrinya. Maka didirinkanlah Madrasah 

Tsanawiyah dan Aliyah, bahkan pada tahun 1992 didirikan sekolah Teknik 

Menengah (STM) Al-Fatah; meskipun ciri khas sebuah pesantren tetap di 

pertahankan, dimana kitab kuning di pelajari. Jumlah santri yang belajar di pondok 

ini sebanyak 1.830 orang, mereka belajar ngaji saja sebanyak 350 orang, belajar di 

madrasah ibtidaiyah sebanyak 125 orang, belajar di madrasah tsanawiyah, sebanyak 

175 orang dan mereka yang belajar di madrasah aliyah, sebanyak 530 orang. 

Sebagian besar (1.090 santri) diantara mereka mondok di pesantren. Dari jumlah 
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yang mondok, sebagian (710 santri) berasal dari daerah sekitar pesantren dan sisanya 

(380 santri) berasal dari luar daerah kecamatan kabupaten. 

B. Letak Geografis Pondok pesantren Al Fatah di banjarnegara 

Pondok pesantren terletak di kelurahan parakancanggah kota banjarnegara 

yang memiliki penduduk mayoritas umat islam yang taat terhadap ajaran-ajaran 

agama. Lingkungan pondok pesantren Al Fatah sangat menguntungkan kehidupan 

dan kelas tariannya, karena keduanya memiliki kesamaan tujuan azas dan cara-cara 

hidup dan bermasyarakat. Pondok pesantren terletak di jalur sebelah timur yang 

memiliki aliran suangai dan beberapa sumber air, sangat menguntungkan kehidupan 

para santri. 

Rumah Kyai, 2000 m2  

Pondokan, 2,5.000 m2  

Kantor, 500 m2  

Perpustakaan, 500 m2.  

Laboratorium, 600 m2  

Kelas, 22 ruang  

Ruang Pertemuan, 0 m2  

Masjid, 1.500 m2.  

Workshop, 350 m2  

Perumahan Guru, 0 unit.  

Lahan Kosong, 3.6 ha.  

Alamat : Jl. Letjend. S. Parman No.11, Telepon (0286) 91303,92168. Dusun 

Jambansari, Desa Parakancanggah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten 

Banjarnegara, Jawa Tengah  

Jarak : Jarak pondok dengan kota kecamatan, 1 km, kota kabupaten, 1 km, kota 
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propinsi, 176 km.  

Tahun Berdiri : 1901.  

Nama Pendiri : KH. Abdul Fattah, KH. Hasan Fattah, KH. Damanhuri 

(Banjarnegara).  

Luas Pondok : 5 ha.  

Status tanah : Hak Milik Yayasan 

C. Pendirian Santri di Pondok Pesantren Al Fatah 

1. Identifikasi santri 

Suasana di pondok pesantren yang menerima santri kalong memang lain dari 

keadaan di pondok pesantren yang hanya menerima santri mukim, seperti Al Fatah. 

Ternyata ada banyak manfaat untuk santri-santri kalau wajib berasrama karena 

suasana di pondok pantas untuk santri yang mau rajin belajar dan juga tidak harus 

kuatir soal kemananan.Kewajiban berasrama itu juga memperkuat keakraban 

masyarakat pondok dan mempermuda tugas kyai dalam pembinaan dan pendorongan 

para santrinya. 

Dari komunitas santri yang bersekolah di pesantren Al Fatah,beberapa dari 

mereka adalah orang yang gampang dipengaruhi ajaran agama karena keadaan sosial 

dan ekonominya atau mungkin mereka hanya berasal dari daerah yang jauh sehingga 

mereka jarang pulang dan tidak begitu dipengaruhi orangtua, bisa juga di pengaruhi 

oleh keadaan di rumah sendiri dan mereka lebih memilih sendiri untuk berasrama di 

pondok pesantren. Dan ada beberapa deskripsi yang saya lakukan di penelitian, 

sebagai berikut: 
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a) Asal Para Santri 

Para santri yang mondok di Al Fatah banyak berasal dari desa-desa di 

kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.Ini berarti bahwa kapan-kapan kalau ada 

keperluan, orang tua santri bisa mengunjungi anaknya di pondok atau santri-santri 

bisa pulang. Biasanya kalau orang tua santri datang ke pondok mereka membawa 

makanan banyak untuk anaknya dan teman-temannya dan hanya main di pesantren 

selama beberapa jam saja. Jika santri pulang selama waktu semester sekolah masih 

berlanjut, biasanya alasannya adalah karena ada keperluan penting, misalnya kalau 

sakit dan harus mengambil obat dari rumah, atau karena ada upacara keluarga seperti 

upacara pernikahan dan lain-lain. 

Santri-santri yang berasal dari daerah jauh seperti Semarang, Jogja dan 

Kalimantan tidak seberuntung santri lain yang berasal dari Kabupaten Banjarnegara 

sendiri. Mereka tidak mendapat kesempatan untuk pulang, kecuali pada waktu 

musim libur, yaitu selama lima puluh hari untuk bulan Ramadan (sekitar bulan 

Agustus), dan selama sepuluh hari pada bulan Robiul‟awwal (sekitar bulan Juni). 

Pada tahun ajaran 2002-2003 ini ada delapan santri yang berasal dari kalimantan, 

satu yang berasal dari Jogja dan beberapa lain yang berasal dari luar kabupaten 

Banjarnegara (tetapi masih di dalam wilayah Jawa Tengah, misalnya Semarang). 

b) Pengaruh orangtua 

Memang sudah jelas bahwa pada umumnya, para pemuda-pemudi sangat 

dipengaruhi oleh orangtuanya.Dalam konteks pondok pesantren, kenyataan ini 

sangat penting kalau ingin tahu siapa yang memilih pendidikan pesantren daripada 

pendidikan sekolah umum. Misalnya, kalau seorang santri berasal dari keluarga yang 

kaya dan sudah terbiasa dengan kehidupan yang mewah dan nyaman, mungkin santri 

tersebut akan merasa keberatan kalau bersekolah di pondok pesantren yang 
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mementingkan kesederhanaan. Atau kalau orangtua santri adalah orang yang sangat 

aktif dalam urusan masyarakat, bidang keagamaan dan sangat rajin beragama, maka 

si santri tersebut mungkin akan lebih cepat memeluk ajaran yang dia temukan di 

pondok karena sudah terbiasa. 

 Dalam survey mengenai pekerjaan bapak dan ibu santri.Menurut data yang 

dikumpulkan dari survey saya, hampir 50% Ibu santri bekerja sebagai Ibu rumah 

tangga. Yang lain bagi Ibu-Ibu santri termasuk pedagang (20%), petani (12%), 

penjahit (9%), wiraswasta (7%) dan lain lain. Pekerjaan yang paling popular bagi 

Bapak santri adalah wiraswasta dengan 36% yang bekerja dalam bidang itu. Kerjaan 

lain termasuk petani (22%), pedagang (19%), guru (6%) dan lain lain. Data-data ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya, kerjaan yang paling sering dikerjakaan orang 

tua para santri (selain dari Ibu rumah tangga) termasuk petani, pedagang dan 

wiraswasta.Dari informasi ini saya menarik kesimpulan bahwa para santri yang 

bersekolah di Darur Ridwan berasal dari keluarga yang pada umumnya dapat disebut 

kelas menengah ke bawah. 

Dalam survey mengenai keterlibatan orangtua santri dalam organisasi-

organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah, sekitar setengah darijumlah 

orangtua santri (atau secara lebih spesifik, para ayah santri) aktif dalam organisasi 

Islam, dan sebagian besar memilih NU. Sepertinya hanya kebetulan bahwa mayoritas 

orangtua santri yang aktif dalam organisasi Islam memilih NU, dan itu organisasi 

yang juga dipilih Pak K.H. Hasan karena pondok Al Fatah terbuka untuk siapa saja 

yang mau masuk, tanpa memihak partai politik atau organisasi agama yang 

diikutinya. Kenyataan ini bisa dijelaskan karena popularitas NU di daerah-daerah 

perdesaan sangat tinggi dan mayoritas santri berasal dari daerah perdesaan. 
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c) Pilihan Pendidikan Santri 

Ternyata di Al Fatah mayoritas santri memilih sendiri pendidikan pesantren, 

dengan dorongan dari orangtua mereka.Kenyataan ini sangat mempengaruhi suasana 

di pondok karena itu berarti bahwa santri-santri senang dan siap menghadapi 

tantangan kehidupan di pondok pesantren.Dari hasil survey yang saya tunjukkan 

kepada para santri di Al Fatah, dapat saya lihat bahwa aspek-aspek pendidikan 

pesantren modern yang paling disukai santri adalah kesempatan yang diberikan 

untuk memperdalam baik pelarajan agama maupun pelajaran umum. Menurut salah 

satu santri kelas 3, “pendidikan pesantren lebih baik karena di pesantren ilmunya 

bisa digunakan untuk masalah akhirat dan duniawi.” 

Hasil yang paling menarik dari survey tersebut adalah banyak santri 

berpendapat bahwa sekolah umum tidak mendidik muridnya mempunyai akhlak 

yang kuat. 

“Saya takut sekolah di luar (di sekolah umum) karena saya takut bertambah nakal 

dan terjerumus dalam bujukan syetan.” 

“Saya memilih sekolah pesantren karena sekolah umum hanya dapat memberi 

pengetahuan duniawi.” 

Jawaban semacam ini memang mengirim pesan jelas kepada pemerintah dan ketua-

ketua sekolah umum! 

Aspek-aspek pendidikan pondok pesantren lain yang mempengaruhi santri 

untuk memilih sistem pendidikan pesantren termasuk: kedisiplinan, yang mendorong 

santri-santri menjadi lebih terfokus kepada pelajarannya; keamanan, yang rajin 

dijaga dan sangat penting bagi semua penghuni pondok; dan pelajaran bahasa Arab 

dan bahasa Inggris. Santri-santri mementingkan pelajaran bahasa Arab untuk 
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mengaji dan memahami ayat-ayat kitab suci dan bahasa Inggris karena bahasa 

Inggris adalah bahasa internasional yang sangat bermanfaat dalam dunia modern ini. 

Pada umumnya, informasi yang saya dapat dari studi kasus ini dan 

kesimpulan yang saya ambil didorong oleh kesimpulan yang diambil oleh Dhofier 

dalam penelitiannya sendiri. Menurut Dhofier, (1985:52) seorang santri pergi dan 

menetap di suatu pesantren karena berbagai-bagai alasan: 

1) Ingin mempelajari kitab-kitab lain yang membahas Islam secara lebih 

mendalam di bawah bimbingan kyai. 

2) Ingin memperoleh pengalaman kehidupan pesantren, baik dalam bidang 

pengajaran, keorganisasian maupun hubungan dengan pesantren-pesantren 

yang terkenal; 

3) Ingin memusatkan studinya di pesantren tanpa disibukkan oleh kewajiban 

sehari-hari di rumah keluarganya. 

d) Statistik-statistik jumlah santri 

K.H. Yahya mengatakan bahwa jumlah atau banyak sedikitnya santri bukan 

masalah bagi dia sebagai pendiri pondok pesantren. Yang penting beliau dapat 

memberikan pendidikan dan pelajaran dengan sebaik mungkin sesuai dengan 

program, dan beliau mempunyai semboyan: “Walaupn dikelas hanya ada satu atau 

dua murid, guru harus mengajar dengan persiapan seperti mengajar murid empat 

puluh orang.” 

Pada tahun 1989, santri yang pertama datang untuk belajar dari K.H. Hasan  

berjumlah dua puluh. Sejak tahun itu, jumlah santri telah bertambah sedikit demi 

sedikit sampai sekarang ada enam puluh santri di pesantren Al Fatah. Rata-rata ada 

kurang lebih dua puluh santri baru yang diterima setiap tahun ajaran dan kurang 

lebih enam belas yang keluar dari pondok (baik yang lulus maupun yang keluar 
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sebelum lulus). Statistik-statistik jumlah santri yang keluar dan masuk pesantren Al 

Fatah per tahun dapat dilihat di tabel 3. 

Tabel1.3 

Tahun Ajaran: Jumlah Santri Pada 

Awal Tahun 

Jumlah Santri Yang 

„Drop-Out‟ 

Jumlah Santri Pada 

Akhir Tahun 

Jumlah Alumni 

Per Tahun 

1989 – 1990 - -  20 - 

1990 – 1991 - - 25 - 

1991 – 1992 - - 39 - 

1992 – 1993 67 24 43 2 

1993 – 1994 59 12 47 5 

1994 – 1995 62 10 52 9 

1995 – 1996 57 13 44 6 

1996 – 1997 63 13 50 2 

1997 – 1998 67 15 52 5 

1998 – 1999 63 6 57 7 

1999 – 2000 71 16 55 5 

2000 – 2001 65 11 54 2 

2001 - 2002 70 9 61 6 

Sumber:  Data Penelitian 2013 Data santri di Ponpes Al Fatah 

Dari tabel di atas dapat dilihat Pondok pesantren Al Fatah mengalami pasang surut 

dalam memperbanyak santri. Awal santri hanya berkisaran dari beberapa orang saja.. 

yang mengikuti kyai Hasan, sehingga kyai berpikir keras untuk memperbanyak 

santri kembali untuk mendirikan sekolah dan tempat belajar santri. 

e) Cita-cita santri 

Dari data yang dikumpulkan di tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah 

santri yang lulus naik dan turun setiap tahun, dari paling sedikit, dua, sampai paling 

banyak, sembilan yang lulus berijazah pada tahun 1995. Setelah lulus dari pondok 

Pesantren Dan Pembangunan..., Iyan Harbu Wianda, FKIP UMP, 2013



51 
 

pesantren Al Fatah lebih dari 90% santri mempunyai keinginan untuk melanjutkan 

sekolahnya di universitas. Walaupun sebagian besar mengakui bahwa ada 

kemungkinan keinginannya tidak dapat dicapai karena masalah biaya kuliah yang 

pada saat ini sangat mahal. Dari bagian santri yang tidak ingin kuliah, rencananya 

adalah  untuk membantu orangtua di rumah atau langsung mencari pekerjaan.  

Dalam bidang pekerjaan, mayoritas santri bercita-cita mendapat pekerjaan 

dalam bidang perguruan dan pendidikan karena di pesantren Al Fatah mereka dididik 

biar nanti bisa mendidik. Bidang lain yang tertarik bagi beberapa santri termasuk: 

jahit, perbankan, keperawatan, pariwisata, komputer dan perdagangan. Memang 

menarik bahwa tidak ada satupun santri yang mengatakan bahwa cita-citanya adalah 

untuk menjadi Ibu rumah tangga, walaupun itu pekerjaan kebanyakan Ibunya sendiri. 

f) Santri keluar sebelum lulus 

Dari statistik-statistik di dalam tabel 3 di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah 

santri yang „drop-out‟, atau keluar dari pesantren sebelum lulus, cukup tinggi. 

Menurut para santri, ada beberapa alasan untuk mengapa santri tidak melanjutkan 

pelajarannya. Yaitu: 

1. karena kurang mampu membayar biaya sekolah dan asrama yang lebih mahal 

dari pada sekolah umum; 

2. karena santri sudah siap menikah (ada kasus pernikahan baik yang diatur oleh 

orangtua santri maupun yang diatur oleh santri itu sendiri dengan persetujuan 

orang tuanya);  

3. karena santri tidak belum siap atau tidak kuat mengikuti  pelajaran dan 

peraturan pondok pesantren untuk alasan pribadi, misalnya tidak merasa 

kerasan atau belum siap keluar dari rumah dan bimbingan orang tua; 

4. karena masalah dengan keluarga, misalnya ada saudara yang meninggal; 
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5. karena tidak naik kelas jadi tidak berniat untuk melanjutkan sekolahnya; 

6. karena mau pindah ke pondok pesantren yang lain atau melanjutkan 

sekolahnya di sekolah umum. 

Ternyata, paling banyak santri yang keluar sebelum lulus dari Al Fatah 

melanjutkan sekolah di sekolah umum atau tidak melanjutkan sekolahnya sama 

sekali. Dari yang tidak melanjutkan sekolahnya, ada yang tinggal di rumah saja, 

yang langsung bekerja atau menikah. 

2. Peran santri dalam masyarakat  

a) Masyarakat Umum 

Menurut Prof. Azyumardi Azra (2001:80), santri memainkan peran penting 

dalam kecenderungan Islamisasi atau re-Islamisasi di kalangan umat Islam Indonesia 

yang, menurut dia, telah terlihat dalam dua dekade terakhir ini. Proses „kebangkitan 

Islam‟ ini diindikasikan oleh bertambahnya jumlah masjid dan tempat ibadah lainnya 

di Indonesia, pertumbuhan jumlah orang yang pergi haji ke Arab Saudi, dan 

berdirinya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga Islam baru, seperti Bank 

Islam dan Asuransi Islam.Istilah selain dari kebangkitan Islam yang sering dipakai di 

Indonesia untuk menggambarkan kecenderungan tersebut adalah „santrinisasi‟. 

Proses santrinisasi tersebut mulai dengan santri yang mengalami Islamisasi 

selama pendidikannya di pesantren karena proses penanaman ajaran dan praktik-

praktik Islam lebih intens di lingkungan sistem pendidikan pesantren daripada sistem 

pendidikan lain. Selanjutnya, santri-santri membawa pulang ilmu dan pelajaran yang 

mereka dapat di pesantren dan menyampaikan kepada keluarga dan orang 

tuanya.Menurut teori Prof Azyumardi Azra (2001:80), santri bahkan “mengajarkan 

kepada orangtua mereka yang acapkali hanya mengetahui sedikit tentang 

Islam.Umumnya orang tua merasa malu akibat ketidaktahuan mereka mengenai 
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ajaran dan praktik Islam tertentu. Akibatnya, agar tidak mengecewakan sang anak, 

mereka mulai mempelajari Islam.” 

 Salah satu tujuan sistem pendidikan pondok pesantren Al Fatah adalah untuk 

menyiapkan para santri untuk kehidupannya dalam masyarakat setelah sudah lulus 

dari pesantren. Para santri dididik biar memiliki keterampilan kemandirian dan biar 

mereka menghayati tugasnya dan perannya menurut ajaran Islam di dalam 

masyarakat sebagai perempuan, Ibu, isteri, tetangga, pekerja dan seorang 

alim.Seperti yang sudah ditulis di bagian dahulu, K.H Abdul Fatah mendirikan 

pesantren Al Fatah dengan tujuan untuk “mendidik dan mengajar putra-putri Islam 

agar menjadi manusia yangmenegakkan agama Allah dan memberikan berita kepada 

orang tabligh, mengajar atau paling tidak, menjadi contoh.”Maka, teori santrinisasi 

tersebut dipraktikkan di pondok pesantren Al Fatah. Setiap kali pulang kampung, 

yaitu satu kali sebulan untuk musim libur, santri-santri membawa ilmu barunya ke 

rumah dan tentu menjelaskansama orang tuanya, saudaranya dan temannya tentang 

apa yang mereka lakukan di pondok dan apa yang pernah dipelajari. Ketika lulus dari 

pesantren, santri-santri sudah siap mulai berperan sebagai seorang alim yang ingin 

bekerja dengan masyarakat Islam untuk memperkuat dan menyebarkan agama Islam 

di Indonesia atau paling tidak “menjadi contoh”. 

Sekolah-sekolah pendidikan Islam “tidak hanya memberi kontribusi pada 

perbaikan pendidikan Islam di Indonesia, melainkan juga pada proses santrinisasi 

masyarakat Muslim.” (Azra, 2001:79) Namun, saya merasa penting untuk menyebut 

di sini bahwa peran santri dalam proses kebangkitan Islam tersebut walaupun 

penting, juga terbatas dan beberapa macam fakta lain seperti keadaan politik di 

Indonesia dan di arena internasional yang mempengaruhi perkembangan agama 

Islam di Indonesia. 
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b) Masyarakat lokal 

Di atas saya sudah menarik kesimpulan bahwa peran santri dalam masyarakat 

adalah sebagai salah satu bagian yang mempengaruhi proses kebangkitan Islam di 

Indonesia karena mereka mampu menyampaikan pelajaran yang mereka dapatkan di 

pesantren untuk masyarakat. Sekarang, secara lebih spesifik, saya mau 

menyampaikan observasi saya mengenai peran santri dalam masyarakat 

lokal.Maksud saya, masyarakat yang menetap di desa Parakancanggah, yaitu, 

tetangga-tetangga pondok. 

Ternyata pada umumnya, hubungan di antara santri Al Fatah dan masyarakat 

yang menetap di sekeliling pesantren di desa Parakancanggah itu kurang,selain dari 

tetangga-tetangga yang bersaudara dengan keluarga kyai Hasan. Jarang ada interaksi 

di antara para santri dan masyarakat lokal. Pada umumnya, santri-santri jarang sekali 

keluar dari pondok pesantren dan akibatnya tidak begitu kenal dan kurang terlibat 

dalam kehidupan masyarakat lokal. Dari pandangan lain, masyarakat lokal juga 

kurang terlibat dalam urusan pondok pesantren.  

Fenomena seperti yang diatas terjadi karena tujuan santri bukan untuk 

bergaul dengan tetangga-tetangga pondok atau bekerja untuk mempengaruhi 

pendapat masyarakat sehingga ada lebih banyak yang masuk agama Islam, tetapi 

untuk belajar dan memperdalam ilmu ajaran Islam. Terletaknya pondok pesantren di 

tengah masyarakat desa Parakancanggah tidak begitu mempengaruhi masyarakat 

tersebut dan ternyata peran santri dalam masyarakat lokal desa Parakancanggah juga 

kurang penting. 
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3. Profil kehidupan sehari-hari santri  

Budaya yang diciptakan dalam sebuah pondok pesantren memang sangat 

unik.Setiap pondok memiliki budaya dan suasana yang cukup berbeda walaupun 

tentu ada banyak kesamaan juga.Budaya ini terutama dibuat dari fakta lingkungan 

pondok yang sangat terbatas, sifat kyai dan sifat para santri.Oleh karena lingkungan 

pondok sangat terbatas dan banyak waktu harus dilewatkan di dalam satu tempat itu, 

maka harus ada kehormatan dan kesabaran yang tinggi sekali. Santri-santri harus 

bisa bekerja sama dan saling paham untuk menciptakan suasana yang tenang dan 

cocok untuk belajar dan beribadah. 

Tidak ada banyak keragaman bagi para santri dalam kehidupan sehari-hari di 

pondok pesantren Al Fatah.Jadwal sekolah dan kegiatan-kegiatan sehari-hari tetap, 

jarang berubah. Jadwal harian santri diatur menurut jam salat karena salat lima kali 

sehari pada waktu tertentu merupakan kewajiban bagi kaum muslim. 

Kegiatan-kegiatan dasar yang memenuhi hari-hari para santri di pesantren Al 

Fatah pada umumnya bisa dikelompokkan ke dalam empat bagian, yaitu: 

1. kegiatan pribadi, misalnya mandi, mencuci pakaian, membersihkan kamar, 

makan, membaca, mengobrol dengan teman, dan istirihat; 

2. kegiatan belajar, termasuk waktu belajar di kelas, mengaji di musholla dan 

mengerjakan PR atau belajar sendiri; 

3. kegiatan sembahyang; dan 

4. kegiatan ekstrakurikuler, misalnya olahraga yang dilakukan dua kali 

seminggu, pramuka, kesenian atau tugas-tugas sebagai ketua bagian Pondok 

Pesantren Al Fatah. 

Kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilihat di jadwal kegiatan harian dasar santri di 

bawah: 

Pesantren Dan Pembangunan..., Iyan Harbu Wianda, FKIP UMP, 2013



56 
 

Jadwal Harian.    Tabel 1.4 
Pukul Jenis Kegiatan 

04.15 WIB Persiapan Bangun Dan Persiapan Wudlu 

04.30 WIB Salat Subuh 

04.40 WIB Pengajian Dipimpin Pak Kyai/Ustadz 

05.30 WIB Mandi, Membersihkan Kamar…Dll 

06.15 WIB Sarapan 

06.45 WIB Masuk Ruang Kelas 

07.00 WIB Masuk Kelas Pertama 

12.00 WIB Kelas Terakhir Selesai 

12.15 WIB Persiapan Wudlu 

12.30 WIB Salat Dhuhur 

12.45 WIB Makan Siang 

13.00 WIB Kembali Ke Kelas 

13.45 WIB Waktu Bebas/Belajar 

15.00 WIB Salat Ashar 

15.15 WIB Pengajian/ Latihan Mengaji 

16.00 WIB Kegiatan Ekstrakurikuler 

17.00 WIB Mandi, Wudlu…Dll 

17.30 WIB Salat Maghrib 

17.45 WIB Pengajian 

19.00 WIB Salat Ishya 

19.30 WIB Makan Malam 

19.45 WIB Waktu Bebas/Belajar 

22.00 WIB Waktunya Tidur 

Sumber: Buku Pondok Pesantren Al Fatah 
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Jadwal Kegiatan Mingguan.  Tabel 1.5 

Hari Pukul Jenis Kegiatan 

Selasa 07.00-08.00 Apel Pagi Selasa 

Rabu, Sabtu, Senin 16.00-17.30 Olahraga Santri 

Rabu, Jum’at, Senin 16.00-17.30 Olahraga Santriwati 

Rabu 19.00-20.30 Albarjanzi Santriawati 

Kamis 19.00-20.30 Albarjanzi Santri 

Sabtu 19.00-20.30 Dalail Al-Kahirat Santriwati 

Ahad 10.30-13.00 Muhadarah Umum 

Ahad 19.00-20.30 Dalail Al-Kahairat Santri 

Senin 06.00-08.30 Senam Dan Gotong Royong 

Sumber: Buku Pondok Pesantren Al Fatah 

- Kegiatan Bulanan: Wirid Bulanan 

- Kegiatan Tahunan: Ulang Tahun Pondok, Peringatan Hari Besar Islam, 

        Wisuda Santri Kelas VII 

Dari jadwal tersebut sudah jelas, pembentukan karakter santri untuk menjadi 

santri yang baik dalam dunia maupun diniawi. Santri di didik untuk menjadi santri 

yang berpengalaman dan bermasyarakat dalam membentuk pribadi yang baik 

berakhlak yang baik juga. Dan jadwal itu sudah menjadi turun temurun di Al Fatah 

Banjarnegara. 

Jadwal Kegiatan Harian PPKL PP Al Fatah Banjarnegara Tahun 1996/1997 
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Tabel 1.6 

Waktu Jenis Kegiatan Keterangan 

04.30-05.30 Jama‟ah Sholat Subuh  

05.30-06.30 Kuliah subuh Jadwal Terlampir 

07.30-07.45 Pengajian Al Qur‟an (jus „Amma  

07.45-08.00 Sarapan pagi  

08.00-09.30 MADDINI Jadwal Terlampir 

09.30-10.00 Istirahat  

10.00-11.30 MADDINI II Jadwal terlampir 

11.30-13.00 IS-Sho-Ma  

13.00-13.45 Kegiatan Exstra Jadwal terlampir 

14.00-15.30 MADDINI III  

15.30-16.00 Jama‟ah Sholat „Ashar Masjid Al Fatah 

16.30-17.15 Pengajian Al-Qur‟an (Jus „Amma)  

18.00-18.30 Jama‟ah Sholat Maghrib  

18.30-19.00 Tadarus Al Qur‟an  

19.15-19.45 Is-Sho-Ma  

20.00-21.30 MADDIN IV Jadwal Terlampir 

21.30-03.00 Istirahat Panjang  

03.00-04.00 Mujahaddah  

Sumber: Buku Tahunan Pondok Pesantren Al Fatah 

Pesantren Dan Pembangunan..., Iyan Harbu Wianda, FKIP UMP, 2013



59 
 

Jadwa Kuliah Subuh PP Al Fatah Banjarnegara Tahun Pelajaran 1995/1996 

Gambar 1.7 

Hari/Tanggal Pembicara Pembawa Acara Qori/Ah 

Kamis, 20-06-1996 KH. Hasyim Hasan Addul mujib Saonah 

Jum‟at, 21-06-1996 Drs. M.Z. Abidin Sukinah Nurul mauludah 

Sabtu, 22-06-1996 H. Darto Wahab Parimin Nurlaeli z 

Ahad, 23-06-1996 Nur Khasanah, BA Siti qomariah Ahmad ridho 

Senin, 24-06-1996 Gus Najib S. Sa‟diyah Siti ngadah 

Selasa, 25-06-1996 Taufiqurohman Carinah Haryanti 

Rabu, 26-06-1996 Fitri Mukhlisoh Agus waluyo Saoilah 

Kamis, 27-06-1996 M. Jauhar Hata S.Ag Ruwiyah Tuswandi 

Jum‟at, 28-06-1996 H. Darto Wahab Slamet muhlis Nurul mauludah 

Sabtu, 29-06-1996 Nur Chasanah BA Siti nikmah Nurlaeli z 

Ahad, 30-06-1996 M. Jauhar Hata S.Ag Syamsyah Haryanti 

Senin, 01-07-1996 Taufiqurohman Nurchasanah Ahmad ridho 

Selasa, 02-07-1996 Fitri Mukhlisoh Syarifah Saonah 

Rabu, 03-07-1996 KH. Hasyim Hasan Ruwiyah Nurlaeli zahriyah 

Nb: Kuliah Dimulai pada jam 05.30 s/d 07.00 WIB 
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Beberapa sumber tabel di atas membuktikan kuliah subuh penting bagi 

pembentukan karakter santri yang terutama dalam membimbing para santri untuk 

menjadi anak yang baik, dan patuh kepada peraturan. Banyak para santri yang tidak 

memberatkan jadwal itu, terkadang santri yang berinisiatif untuk datang ke ponpes 

Al Fatah Banjarnegara sudah mempunyai didikan dari orang tua dan dari kecil. 

Bersumber: Dokumen Al Fatah Banjarnegara 

Salah satu aspek kehidupan sehari-hari para santri adalah ketidak perluannya 

untuk diawasi atau dikelola oleh para guru atau Pak Kyai. Tentu saja kadang terjadi 

kasus spesifik di mana Pak Kyai perlu ikut campur, tetapi pada umumnya 

kedisiplinan para santri di Al Fatah sangat tinggi. 

Bahwasanya, ada dua alasan bagi para santri untuk mengelola sendiri 

kegiatan sehari-harinya.Pertama, peraturan-peraturan pondok dan jadwal sehari-hari 

yang sangat ketat berarti santri cuma tinggal ikut kegiatan-kegiatan yang dimasukkan 

jadwal untuk hari tertentu. Maka tidak susah untuk dikelola.  

Kedua, pelajaran ketrampilan kepemimpinan yang diperkenalkan lewat 

Organisasi Santri Pondok Pesantren Modern Putra (OSPPMP).OSPPMP terdiri dari 

bagian-bagian yang perlu dikelola dalam kehidupan sehari-hari di pondok seperti 

administrasi, keamanan, kegiatan olahraga dan lain-lain. Lewat OSPPMP santri 

diberikan kesempatan untuk menjadi ketua salah satu bagian OSPPMP dan 

mengalami sendiri seperti apa tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Dengan 

adanya santri sebagai pemimpin, rasa saling hormat di antara anak kelas bawah dan 

anak kelas atas harus tinggi, dan memang begitu di pondok pesantren Al 

Fatah.Sehingga tidak menimbulkan masalah kalau membiarkan para santri mengatur 

dan mengelola kegiatan-kegiatan dan kehidupannya sendiri. 
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Aspek lain kehidupan sehari-hari bagi para santri di pondok pesantren Al 

Fatah adalah kurang banyak keragaman dalam kegiatan yang bisa dilakukan selama 

waktu istirihat tersebut dan kurang banyak kesempatan untuk bergaul dengan orang 

dari luar pondok. Dalam hal ini kalau santri tidak lagi mandi, makan, membersih-

bersihkan atau sholat, biasanya mereka lagi belajar. Dan kalau tidak ada tamu yang 

datang ke pondok untuk bertemu dengan para santri misalnya penelitian di Ponpes 

Al Fatah, selama mereka menetap di pondok, mereka tidak pernah akan bergaul 

dengan orang selain santri-santri lain, para Ustadz dan keluarga Pak Kyai. 

Budaya ini peneliti mencoba membandingkan dengan kehidupan sehari-hari 

pemuda-pemudi di luar pondok pesantren.Di dalam pondok pesantren, kegiatan 

hiburan bagi santri sangat terbatas.Mereka bisa membaca majalah dan buku yang 

dibawa dari rumah, mendengarkan musik dan radio, mengobrol dengan temannya 

atau untuk anak kelas enam, kadang-kadang menonton televisi di rumah Pak Kyai 

pada akhir minggu. Dibandingkan dengan pemuda-pemudi yang tinggal di luar 

pondok pesantren yang menikmati kehidupan yang lebih bebas di  mana ada televisi, 

mainan komputer, internet, bioskop, museum, tempat wisata seperti taman rekreasi, 

mall dan kesempatan untuk jalan-jalan. Buadaya barat sangat mempengaruhi pemuda 

pemudi yang bukan di kalangan pondok pesantren, sedangkan di pesantren 

kebudayaan barat jarang sekali masuk kalo bukan di pengaruhi oleh kalangan 

masyarakat sekitar atau pemuda yang baru saja mondok, santri juga jarang sekali 

melakukan interaksi dengan pemuda luar kecuali di saat mereka liburan dan pulang 

ke kampung. 
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