
BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia telah melahirkan suatu perubahan dalam semua aspek, 

termasuk dalam struktur sosial, kultur, sistem pendidikan, dan tidak menutup 

kemungkinan bagi pesantren. Sepanjang sejarah pesantren sebagai sebuah 

institusi pendidikan maupun lembaga keagamaan memang cukup menarik untuk 

dicermati dari berbagai sisi kehidupan. Pondok pesantren merupakan lembaga 

pendidikan Islam di indonesia yang dapat mempertahankan bahkan berkembang 

pesat sampai saat ini dengan ciri khasnya masing-masing. Memasuki abad ke-

21, berbagai perkembangan dan perubahan telah terjadi dengan sangat cepat 

dalam semua aspek kehidupan manusia. Misalnya mulai terlihat dari 

perkembangan sains-teknologi, penyebaran arus informasi dan perjumpaan 

budaya yang dapat mengiringi kecenderungan masyarakat untuk berpikir 

rasional, bersikap inklusif dan berperilaku adaptif. Mereka dihadapkan pada 

berbagai pilihan baru yang menarik dan cukup menggoda untuk mengikutinya.  

Masyarakat sekarang begitu intens terhadap perubahan-perubahan baik 

menyangkut pola pikir, kebutuhan hidup sehari-hari maupun proyeksi kebutuhan 

masa depan. Kondisi demikian tentu sangat berpengaruh signifikan terhadap 

standar kehidupan masyarakat. Mereka, mau tidak mau senantiasa berusaha 

berpikir progresif sebagai respon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. 

Dan hal itu juga terjadi dalam pondok pesantren yang telah mengalami 

perubahan dalam mengembangkan sistem pendidikannya, mau tidak mau 
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pondok harus mengembangkan sistem pendidikan pesantren hal itu dilakukan 

untuk mencetak kader bangsa yang profesional. Ali Ashrof (1996:17) 

menyatakan bahwa saat ini sudah terjadi pergeseran orientasi dalam kehidupan, 

manusia begitu tergila-gila pada prestasi materiil, sukses duniawi, efesien dan 

kesenangan semu yang mengijinkan pembaharuan teknologi yang tidak 

terkontrol dan mengakibatkan penyakit ekologi dan sosial mereka. Sikap ini 

sebagai konsekuensi logis ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) tidak diimbangi dengan kedalaman iman dan taqwa. 

Eksistensi pondok pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman, 

tentunya memiliki komitmen untuk tetap menyuguhkan pola pendidikan yang 

mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Kekuatan otak 

(berpikir), hati (keimanan) dan tangan (ketrampilan), merupakan modal utama 

untuk membentuk pribadi santri yang mampu menyeimbangi perkembangan 

zaman, dan juga santri yang sholihin-sholihat. Berbagai kegiatan ketrampilan 

dalam bentuk pelatihan atau work-shop (daurah) yang lebih memperdalam ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan kerja adalah upaya untuk menambah wawasan 

santri di bidang ilmu sosial, budaya dan ilmu praktis, merupakan salah satu 

terobosan konkret untuk mempersiapkan individu santri di lingkungan 

masyarakat secara umum. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang tertua di 

Indonesia, pesantren menjadi tumpuan harapan.  
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Menurut Nurcholis Madjid (1992:95), dalam semboyan “Mewujudkan 

masyarakat madani akan terwujud bila institusi pesantren tanggap atas 

perkembangan dunia modern”.  Penilaian Nurcholis Madjid itu merupakan 

penilaian bersyarat, artinya bahwa pesantren harus tanggap terhadap 

perkembangan dunia modern, persyaratan ini sebenarnya berfungsi juga sebagai 

tantangan yang perlu direspon oleh pesantren. Pesantren tidak bisa mengelak 

dari tanggung jawab menghadapi tantangan tersebut, resiko yang ditanggung 

pesantren tidaklah kecil. Santri maupun alumni pesantren bisa gagap 

menghadapi perubahan global yang berkembang dengan cepat. Mastuhu juga 

menilai bahwa akibat dari pengaruh globalisasi, pesantren tidak bisa menutup 

diri dari perubahan sosial yang begitu cepat (Mastuhu, 1999: 123). 

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 sholih-sholihah. Pondok pesantren tidak hanya mendidik santri agar 

memiliki ketangguhan jiwa (Taqwimu Al-Nafs), jalan hidup yang lurus, budi 

pekerti yang mulia, akan tetapi santri juga harus dibekali dengan berbagai 

disiplin ilmu dan ketrampilan lainnya, guna dapat mewujudkan dan 

mengembangkan segenap kualitas yang dimikinya. Keberadaan pondok 

pesantren dan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak dapat terpisahkan, 

karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagian besar pesantren 

yang berkembang adanya dukungan dari masyarakat, dan secara sederhana 

munculnya pesantren merupakan inisiatif dari masyarakat baik secara individual 
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maupun kolektif. Begitu pula sebaliknya perubahan sosial dalam masyarakat 

merupakan dinamika kegiatan pondok pesantren dalam pendidikan dan 

kemasyarakatan. Berdasarkan kondisi pesantren yang sedemikian rupa, maka 

konsep pesantren menjadi cerminan pemikiran masyarakat dalam mendidik dan 

melakukan perubahan sosial bagi masyarakat. Dampak positif yang jelas adalah 

terjadi perubahan orientasi kegiatan pesantren sesuai dengan perkembangan 

masyarakat. Dengan demikian pondok pesantren berubah tampil sebagai 

lembaga pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan dan sosial. Bahkan 

lebih jauh daripada itu pesantren menjadi konsep pendidikan sosial dalam 

masyarakat muslim baik di desa maupun di kota (Ghazali, 2003: 13).  

Dan dari sinilah pondok pesantren harus mengembangkan sistem 

pendidikannya yang menggambungkan antara unsur-unsur pendidikan Islam 

tradisional yang identik dengan kitab-kitab klasik dengan pendidikan Islam 

modern yang menggunakan sistem dan metode yang baru. Dan juga santri 

diajarkan berbahasa asing (Arab dan Inggris) yang memungkinkan untuk 

mengakses bacaan buku-buku umum yang cukup luas termasuk kepustakaan 

asing. Perpaduan dari keduasistem pendidikan ini melahirkan sistem pendidikan 

yang kompeherensif, tidak saja hanya menekankan penguasaan terhadap 

khazanah keilmuan Islam klasik saja, akan tetapi juga mempunyai integritas 

keilmuan yang modern (Madjid, 2002 : 117). Program pendidikan yang ada di 

pondok pesantren juga mengandung proses pendidikan formal dan informal yang 

sesuai dengan karakteristik pondok pesantren yang berjalan sepanjang hari di 

bawah pengawasan dari kyai. Pada umumnya, pesantren tidak pernah 
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mengeluarkan ijazah bagi para santrinya. Ijazah itu sendiri hanyalah simbol dan 

menurut tradisi pesantren merupakan ketrampilan atau kecakapan dengan kata 

lain, ijazah itu bukanlah berupa kertas atau kumpulan nilai, melainkan 

pengakuan sekaligus penghargaan langsung dari masyarakat. Sebagai salah satu 

contohnya yaitu dari program pendidikan yang diterapkan oleh Pondok 

Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI) dalam mencetak santri yang 

kaffah (sholihin-sholihat) dengan memadukan pengajaran antara ilmu 

keagamaan Islam dan ilmu umum, serta pembelajaran itu tidak hanya dilakukan 

di pondok pesantren saja, namun orang tua pun ikut dilibatkan dalam mendidik 

anak tersebut sehingga anak tersebut dapat terkontrol dalam pembelajarannya. 

Pada saat ini, masyarakat memang menuntut agar pesantren nantinya 

mampu mencetak santri-santri yang berwawasan luas agar para santri dapat 

mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat agar tidak terpengaruh oleh 

budaya yang bisa merusak moral. Dengan demikian, lulusan pondok pesantren 

diharapkan dapat mengatasi perkembangan zaman dengan cara melakukan 

sedikit perubahan, salah satunya adalah sistem pengajaran yang tadinya 

tradisional diubah dan diperbaiki tanpa menghilangkan ciri khas pondok 

pesantren sehingga lulusannya tidak hanya mahir dalam bidang agama saja 

tetapi juga dapat menguasai ilmu pengetahuan umum dan tekhnologinya, semua 

itu tidak bisa terlepas dari peran seorang kyai di pondok pesantren (Hasbullah, 

2001: 110). Kondisi yang demikian tentu sangat berpengaruh besar terhadap 

standar kehidupan masyarakat. Mereka, mau tidak mau senantiasa berusaha 

berpikir progresif sebagai respon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. 
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Hal ini juga terjadi di dalam pondok pesantren yang mengalami perubahan 

dalam mengembangkan program pendidikannya, mau tidak mau harus mampu 

untuk mengembangkan sistem pendidikannya untuk mencetak kader bangsa 

yang profesional. Menurut Manfreed (1997: 33), Pesantren dalam bentuk ini, 

hidup matinya sangat tergantung pada kepemimpinan seorang kyai, dalam 

pesantren tersebut masih ada kyai yang menjadi panutan dan dipandang mampu 

serta diterima oleh masyarakat, maka pesantren tersebut masih tetap eksis, tetapi 

sebaliknya jika pesantren tersebut sudah ditinggal oleh kyainya dan tidak ada 

pengganti yang mampu melanjutkan maka secara berangsur-angsur akan 

ditinggalkan oleh para santrinya.  

Dengan ketekunan kyai mengajar santrinya di dalam pondok pesantren 

sehingga banyak menghasilkan sejumlah besar ulama. Dampak positif yang 

muncul adalah terjadinya perubahan orientasi kegiatan pondok pesantren sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dengan demikian pondok pesantren berubah 

tampil sebagai lembaga pendidikan yang bergerak dibidang sosial dan 

masyarakat. Perubahan fungsi pesantren itu terlihat dari pola pengajaran yang 

dilakukan oleh kiyai berbeda-beda ditiap-tiap pondok pesantren tertentu. 

Perkembangan pesantren telah mengalami transformasi yang dapat  

memungkinkan kehilangan identitasnya jika nilai-nilai tradisionalnya tidak 

dilestarikan. Karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai suatu lembaga 

pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiar agama. 

Pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan 

sejarah bangsa Indonesia. Dan pondok pesantren pada awalnya juga mempunyai 
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tujuan utama yaitu untuk menyiapkan tenaga mubaligh dan orang-orang pilihan 

yang nantinya akan menyiarkan agama Islam dengan menggunakan sumber-

sumber asli berlandaskan dari Al-Quran dan Al-Hadist dan juga dari kitab-kitab 

kuning yang berbahasa arab gundul karangan ulama-ulama terdahulu (Tabi‟in) 

dengan sistem sorogan dan bandongan (Dhofier, 1985: 23). 

Sehubungan dengan hal di atas, Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah 

Islamiyah adalah salah satu dari sekian banyak pondok pesantren yang tidak 

mampu menghindarkan diri dari area modernisasi yang merambah ke berbagai 

pelosok dan penjuru daerah. Tatkala sebagian pondok pesantren di daerah 

Banyumas tidak bersahabat dengan teknologi, pondok pesantren Madrasah 

Wathoniyah Islamiyah malah melengkapi alat pembelajarannya dengan multi 

media. Dengan mengadopsi model pendidikan modern, pondok pesantren 

Madrasah Wathoniyah Islamiyah yang tadinya kecil, sederhana, menurut 

pengamatan sementara dari peneliti ternyata berkembang pesat, dan menjadi 

pesantren yang dikenal diwilayah Banyumas.  

Dalam pemaparan perkembangan pondok pesantren. Perkembangan 

Madrasah Wathoniyah Islamiyah yang berada di desa Kebarongan, kecamatan. 

Kemranjen, kabupaten. Banyumas atau biasa disingkat dengan sebutan pondok 

pesantren MWI. Perkembangan yang cukup pesat, tidak dapat dipisahkan dari 

sosok tokoh yang mendirikannya yaitu Kyai Haji Muhammad Habib atau lebih 

dikenal sebagai kyai Habib. Pondok pesantren ini, mulai didirikan ada tahun 

1878 dengan usianya yang sudah cukup tua, telah mengalami beberapa kali 

pergantian kepemimpinan. Setiap pergantian pemimpin akan muncul ciri-ciri 
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tertentu yang merupakan ciri khusus dari pemimpin tersebut. Berangkat dari 

perkembangan dan kontribusi pondok pesantren MWI ini terhadap dunia 

pendidikan, hal itu menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih 

jauh terhadap pondok pesantren MWI karena pondok pesantren ini hadir sebagai 

institusi pendidikan masyarakat dengan menjaga dan mempertahankan nilai-nilai 

tradisi keagamaan yang luhur. Penulis dalam kesempatan kali ini, akan 

mengambil judul penelitian mengenai Perkembangan Pondok Pesantren 

Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI) Desa Kebarongan, Kecamatan. 

Kemranjen, Kabupaten. Banyumas pada periode 1980-2013. Penulis mengambil 

batasan tahun tersebut karena pada tahun tersebut pondok pesantren MWI 

mengalami kemajuan dalam bidang sarana dan prasarana serta banyaknya 

jumlah santri yang berada pada pondok pesantren tersebut. Dalam hal ini peneliti 

akan lebih menekankan pada sejarahnya dan aspek sosial masyarakat dari 

perkembangan pondok pesantren ini.  

 

B. Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang tersebut diatas, maka pokok masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah 

Islamiyah (MWI).? 

2. Bagaimana Perkembangan Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah 

Islamiyah  (MWI) dari Tahun 1980-2013.? 

3. Bagaimana Upaya Pondok Pesantren MWI dalam meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pendidikan di asrama.? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berangkat dari permasalahan diatas, skripsi yang akan peneliti lakukan 

dengan judul “Perkembangan Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah 

Islamiyah (MWI) Desa Kebarongan Kecamatan. Kemranjen Kabupaten. 

Banyumas Periode 1978-2013.” bertujuan untuk mengungkap: 

1. Mengetahui Gambaran Umum Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren 

Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI). 

2. Perkembangan Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI) 

periode 1980-2013, terlihat dari perkembangan fisik, perkembangan 

program kegiatan belajar. 

3. Kemampuan Upaya Pondok Pesantren MWI dalam meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pendidikan di asrama. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang akan diangkat oleh penulis 

mengenai Pondok Pesantren maka, sekiranya dapat bermanfaat bagi para peneliti 

dan pembaca diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis. 

a. Menambah Referensi mengenai keanekaragaman pola dan kehidupan 

pondok pesantren di Indonesia. 
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b. Bagi kalangan akademis, penelitian yang peneliti lakukan nantinya bisa 

digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian 

berikutnya atau yang sejenis. 

c. Menambah wawasan dibidang ilmu pengetahuan terutama dibidang 

sejarah. 

d. Memberi motivasi kepada pembaca agar lebih mengenal pondok 

pesantren dilingkungan tempat tinggalnya. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Memberikan pemikiran yang membangun terhadap pengasuh Pondok 

Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI) desa Kebarongan, 

Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. 

b. Membuat karya sejarah Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah 

Islamiyah (MWI) desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen Kabupaten 

Banyumas yang sebelumnya, belum pernah diteliti oleh penulis. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberi dorongan 

kepada pengelola Pondok Pesantren Wathoniyah Islamiyah (MWI) 

Kebarongan, dalam upayanya untuk mengembangkan kemampuan 

managerial di dalam pesantren. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Sebelum dibahas lebih lanjut, mengenai perkembangan pesantren Madrasah 

Wathoniyah Islamiyah (MWI), perlu dipertegas terlebih dahulu makna pondok 

pesantren secara konseptual dan kerangka teoritis yang digunakan. Makna 
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pondok pesantren meskipun sudah sering dibahas dan secara umum hampir tidak 

dapat didefinisikan secara pasti namun, perlu dikemukakan kembali untuk 

menghindari kekaburan pemahaman. Pondok Pesantren adalah pranata 

pendidikan tradisional yang dipimpin oleh seorang kyai atau ulama. Di pesantren 

inilah para santri dihadapkan dengan berbagai cabang ilmu agama yang 

bersumber dari kitab-kitab kuning. Pemahaman dan penghafalan terhadap al-

quran dan hadist merupakan syarat mutlak bagi para santri. Pondok pesantren 

dengan segala aspeknya telah memberikan begitu banyak kontribusi bagi 

perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini tentunya karena pesantren 

sendiri merupakan bagian dari sebuah lembaga pendidikan (Suwendi, 2004: 

126). 

Dawam Raharjo, (1974: 48) menyatakan bahwa santri adalah siswa yang 

tinggal di dalam pesantren, guna menyerahkan diri. Ini merupakan persyaratan 

mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadi anak didik kyai, dengan mengikuti 

segenap kehendak kyai dan juga melayani segenap kepentingan kyai. Pelayanan 

harus dianggap sebagai tugas kehormatan yang merupakan ukuran penyerahan 

diri itu. Kerelaan kyai ini, yang dikenal di pesantren dengan nama barakah, 

adalah alas tempat berpijak si santri di dalam menuntut ilmu dengan tekanan 

pada kebutuhan memperoleh kerelaan kyai inilah diciptakan mekanisme 

consensus dalam pembentukkan tata nilai di pesantren. Pada awal pertumbuhan 

dan perkembangan, pondok bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai tempat 

tinggal atau asrama para santri untuk mengikuti dengan baik pelajaran yang 

diberikan oleh kyai, melainkan juga tempat training atau latihan untuk mampu 
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hidup mandiri di dalam kemasyarakatan. Dalam perkembangan berikutnya 

terutama pada masa sekarang, tampaknya lebih menonjolkan fungsinya sebagai 

tempat yang dikomersilkan, setiap santri dikenakan semacam sewa atau bayaran 

sejenis iuran untuk pemeliharaan pondok pesantren tersebut.  

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam dengan 

keunikan dan kesejahteraan sendidi secara umum pondok pesantren adalah suatu 

lembaga pendidikan Islam yang sistem pendidikannya dan juga pengajarannya 

mempunyai ciri-ciri tersendiri, ciri-ciri tertentu yang dimaksud adalah sistem 

pendidikan dan pengajarannya secara bandongan dan sorogan. Istilah sorogan 

berasal dari kata sorog (Jawa) yang berarti menyadorkan kitab dihadapan kyai 

atau pembantunya. Dalam sistem pendidikan sorogan, santri menghadap kyai 

dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Sang kyai membaca pelajaran 

berbahasa Arab satu kalimat demi kalimat, kemudian menerjemahkan dan 

menerangkan maksudnya. Santri menyimak dan mengesahi dengan memberi 

catatan pada kitabnya untuk mensahkan bahwa ilmu itu telah diberikan oleh 

kyai. Di Jawa barat metode ini disebut dengan bandongan (pengajaran yang 

diikuti oleh santri sejumlah 100-500 orang), sedangkan di Sumatra dipakai 

istilah Halaqoh (pengajaran yang dilakukan dengan cara duduk mengintari 

gurunya) juga disebut dengan sebutan Balaghoh (Abdul, 1998: 67). 

Dilihat dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna 

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

Sebab, lembaga yang serupa pesantren sebenarnya sudah ada semenjak masa 

Hindu-Buddha. Pesantren sendiri menuntut dasarnya adalah tempat belajar para 
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santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana 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. 

(Muntohar, 2007: 23). 

Abuddin Nata, (2001: 91) mengatakan bahwa Istilah santri berasal dari 

bahasa jawa (cantrik) yang berarti orang yang selalu mengikuti seorang guru 

kemana guru pergi menetap, tentu dengan tujuan belajar dari guru mengenai 

sesuatu keahlian. Cantrik dapat juga diartikan sebagai orang yang menumpang 

hidup atau ngenger (istilah Jawa). Termasuk orang-orang yang datang dirumah 

orang lain yang mempunyai sawah ladang untuk ikut menjadi buruh tani juga 

disebut santri, tentu ini juga berasal dari perkataan cantrik. Atau dalam bahasa 

sansekerta kata shastriberarti melek huruf, dapat dikonotasikan santri adalah 

kelas literary, semua pengetahuan agama dibaca dari kitab berbahasa Arab dan 

diasumsikan bahwa santri berarti juga orang yang tahu tentang agama (melalui 

kitab-kitab) dan paling tidak santri dapat membaca Al-Qur‟an, sehingga 

membawa kepada sikap lebih serius dalam memandang agama. 

Dunia pesantren merupakan objek penelitian yang tidak pernah habis. 

Penelitian tentang pondok pesantren telah banyak dimuat di dalam jurnal, tesis, 

ataupun disertasi. Dengan demikian penelitian yang membahas tentang pondok 

pesantren bukanlah penelitian yang baru, karena telah ada penelitian-penelitian 

sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian mengenai pondok 
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pesantren. Budi Selviana (2010), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Perkembangan Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin, Tahun 1997-2010 Desa 

Dukuh Waluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Purbalingga. Pondok Pesantren 

Roudhotut Tholibin berdiri pada bulan Muharam 1418 H (1997 Masehi) 

sebelum pesantren ini berdiri, telah didahului dengan adanya pengajian rutin 

yang diikuti oleh anak-anak dan orang dewasa yang bertempat di masjid-masjid 

desa. Adapun yang menjadi sosok motor penggerak dalam pendirian pondok 

pesantren ini adalah kyai Jumail Ali Syamsudin, S.Hi. Berdirinya pondok 

pesantren ini juga dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat dusun Dampit yang 

mempunyai pengetahuan agama yang masih rendah, maka untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat akan agama didirikan pondok pesantren. 

Menurut Murliah (2002), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Perkembangan Pondok Pesantren Sokawarah Kalijaran Karanganyar 

Purbalingga (1929-2001)”, skripsi ini menguraikan bahwa perkembangan 

pondok pesantren terbagi dalam dua periode pengasuhannya, yaitu periode K.H 

Mohammad Hisyam dan periode K.H Muzamil Syaibani. Penelitian Pondok 

Pesantren Sokawarah pada periode 1929-2001 menunjukkan bahwa latar 

belakang K.H Mohammad Hisyam bin Abdul Karim mendirikan Pondok 

Pesantren Sokawarah adalah memenuhi kebutuhan masyarakat adanya saran 

pendidik sebagai tempat berjuang menyebarkan agama Islam. Pondok Pesantren 

sokawerah secara umum mengalami perkembangan cukup pesat pada periode 

K.H Muzamil Syabibani. Perkembangan ini dapat diukur dari jumlah santri yang 

meningkat, pengasuh yang lebih lengkap karena hadirnya istri K.H Muzamil 
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Syaibani sebagai pengasuh santri putri yang membangun fasilitas asrama putri 

dan fasilitas yang lainnya. 

Kedua penelitian terdahulu di atas sebagian besar merupakan penelitian 

yang memfokuskan pada latar belakang berdirinya pondok pesantren, gambaran 

umum tentang pondok pesantren, perkembangan pondok pesantren dan 

keberadaan pondok pesantren yang membawa dampak positif terhadap 

pendidikan agama Islam dari jenjang anak kecil, para pemuda, sampai para 

orangtua dan masyarakat yang berada dilingkungan pondok pesantren 

khususnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

adalah bahwa penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas 

tentang: Perkembangan Pondok Pesantren di Madrasah Wathoniyah Islamiyah 

(MWI) Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas tahun 

1980-2013.    

 

F. Landasan Teori dan Pendekatan 

Zamakhasyari Dhoffier (1985: 41) mengelompokkan pondok pesantren 

kedalam dua kelompok, yaitu: 1.) Pesantren Salafi, pesantren ini tetap 

mempertahankan pengajaran kitab klasik sebagai ini pendidikan di pesantren. 

Dengan menggunakan Sistem madrasah, dimana sistem ini diterapkan untuk 

mempermudah sistem sorogan (belajar secara individual) yang dipakai dalam 

lembaga-lembaga pengajian menggunakan bentuk lama tanpa memperkenalkan 

pengajaran pengetahuan umum., 2.) Pesantren Khalafi, pesantren ini telah 

memasukkan pelajaran-pelajaran umum didalam madrasah-madrasah yang 
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dikembangkannya atau membuka tipe sekolah umum dalam lingkungan 

pesantren.  

Hasbullah, (2001: 25) dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pendidikan 

Islam di Indonesia. Azyumardi Azra & Abuddin Nata, (2001: 112) berjudul 

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam 

di Indonesia, menyatakan bahwa ada tiga fungsi pesantren. Pertama, sebagai 

transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam. Kedua, pemeliharaan tradisi Islam. 

Ketiga, sebagai reproduksi ulama. Sehubungan dengan tiga fungsi tersebut, 

maka pesantren kiranya memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan 

masyarakat sekitarnya dan menjadi rujukan moral bagi kehidupan masyarakat 

umum. Masyarakat umum memandang pesantren sebagai komunitas khusus 

yang ideal terutama dalam bidang kehidupan moral keagamaan. Karakteristik 

pesantren dilihat dari segi fungsinya dan memang sangat berperan penting 

ditengah-tengah masyarakat, menjadikan semakin eksis dan dapat diterima oleh 

semua kalangan.  

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 berbagai pola, adapun pola-

pola yang dimaksudkan dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Pola Pertama, pesantren Pola I terdiri dari masjid dan rumah kyai pondok 

pesantren seperti ini masih bersifat sederhana, kyai mempergunakan masjid 

atau rumahnya sendiri sebagai tempat untuk mengajarkan pendidikan Islam. 

Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pesantren yang masih terikat kuat di 
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dalam sistem pendidikan Islam sebelum zaman pembaharuan pendidikan 

Islam yang ada di Indonesia. Ciri-ciri pesantren pola pertama adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengkajian kitab-kitab klasik semata-mata yang dilakukan oleh kyai 

kepada santrinya.  

b. Memakali metode pembelajaran yang sifatnya sorogan, wetonan dan 

hafalan di dalam berlangsungnya proses belajar mengajar. 

c. Tidak memakai sistem klasikal, pengetahuan seseorang diukur dari 

sejumlah kitab yang pernah dipelajarinya dan kepada ulama para santri 

berguru. 

d. Tujuan pendidikan pada Pola I ini, adalah untuk meningkatkan moral, 

melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual 

dan manusia, mengajarkan sikap tingkah laku yang jujur bermoral 

tinggi serta menyiapkan para santri untuk hidup yang lebih bersih. 

2. Pola Kedua, pesantren pola II terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok atau 

asrama santri. Dalam pola II ini, pesantren telah memiliki pondok atau asrama 

yang disediakan bagi para santri-santrinya yang datang dari daerah lain.  Hal 

ini merupakan pengembangan dari Pola yang pertama. Dan inti pelajarannya 

tetap menggunakan kitab-kitab klasik yang diajarkan dalam bentuk klasikal 

maupun non klasikal. Disamping itu di dalam pesantren diajarkan pula 

ekstrakulikuler berupa ketrampilan dan keorganisasian. Pada bentuk sistem 

klasikal tingkatan pendidikan dibagi kedalam tiga jenjang pendidikan. Yang 

pertama adalah jenjang pendidikan tingkat dasar (Ibtidaiyah) dijalani selama 
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enam tahun, yang kedua adalah jenjang pendidikan tingkat menengah 

pertama (Tsanawiyah) dijalani selama tiga tahun, dan yang ketiga adalah 

jenjang pendidikan tingkat atas (Aliyah) dijalani selama tiga tahun. Di luar 

dari jam waktu pengajaran klasikal di pesantren juga diajarkan sistem yang 

non klasikal yaitu dengan membaca kitab-kitab kuning klasik dengan metode 

sorogan dan wetonan. 

3. Pola Ketiga, pesantren pola III terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok dan 

madrasah. Pesantren pola ini, dilakukan penanaman berbagai aspek 

pendidikan seperti kemasyarakatan, ketrampilan, kesenian, kejasmanian, 

kepramukaan. Pesantren ini telah memakai sistem klasikal dimana santri 

mendapat pendidikan di madrasah, tenaga pengajar di madrasah biasanya 

hanya disebut sebagai guru agama atau ustad. Sebagian dari pesantren pola III 

ada yang mendasarkan sistem pengajarannya kepada struktur madrasah negeri 

dengan memodifikasikan mata pelajaran agama Islam namun ada juga yang 

menggunakan kurikulum yang dibuat sendiri oleh pondok pesantrennya. 

Disamping madrasah, ada pula pengajaran sistem wetonan yang dilakukan 

oleh kyai di dalam asrama pondok pesantren.  

4. Pola Keempat, pesantren pola IV terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, 

madrasah, dan tempat untuk keterampilan. Tempat-tempat untuk latihan 

ketrampilan kerajinan rakyat dalam hal ini misalnya ketrampilan seperti jahit-

menjahit, bertani, berternak, dan lain sebagainya. Pesantren pola ini, adalah 

pesantren yang mengutamakan pengajaran ilmu-ilmu ketrampilan disamping 

ilmu-ilmu agama sebagai mata pelajaran pokoknya. Kegiatan pendidikannya  
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biasanya meliputi kegiatan kelas, praktek di laboratorium brengkel, dan 

kebun atau lapangan. 

5. Pola Kelima, pesantren pola V terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, 

madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat 

olahraga dan sekolah umum (pengkajian kitab-kitab klasik). Pola pesantren 

ini, masih mengasung beranekaragam lembaga pendidikan yang tergolong 

formal maupun non formal. Dan dapat dikatakan bahwa pesantren ini sebagai 

pesantren yang lebih lengkap dari pesantren yang telah disebutkan di atas. 

Kelengkapan tersebut dapat ditinjau dari segi keanekaragaman dari bentuk 

pendidikan yang  telah melampau batas-batas pengertian awal.  

Penyebutan berbagai pola pesantren diatas hanyalah sebagai ilustrasi 

betapa pesantren berkembang sedemikian cepat dan melampaui batas-batas 

tradisionalnya dan ternyata pesantren begitu dinamis dalam merespons 

perkembangan, sekaligus sebagai jawaban tantangan zaman. Namun, menurut 

Suwendi, (2004: 126) tidak semua pondok pesantren mengalami perubahan yang 

sama karena masing-masing pondok pesantren memiliki polanya tersendiri 

dalam mengembangkan pondok pesantrennya hal ini disesuaikan dengan 

tuntutan di daerah masing-masing tempat pesantren tersebut berada. 

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan bisa diketahui bahwasannya 

pondok pesantren yang akan diteliti tergolong dalam pondok pesantren yang 

sifatnya Khalafi, alasanya adalah karena selain pondok pesantrennya itu hadir 

sebagai institusi pendidikan masyarakat dengan tidak hanya menghidangkan 

kajian kitab kuning dan Tahfidzul Quran sekaligus pendalaman isi Al-Quran 
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tetapi juga terdapat pembelajaran yang bersifat umum seperti halnya sekolah 

pada umumnya, yang dibentuk dan diberlakukan oleh kementrian Agama Islam 

sehingga untuk dapat memberikan penjelasan yang mendalam tentang 

pembahasan ini, maka dibutuhkan teori yang dianggap mampu untuk membantu 

pembahasan tersebut. Ada sebuah teori yang membahas tentang masalah 

perkembangan pondok pesantren, yaitu dengan menggunakan teori organisasi. 

Dimana teori organisasi itu sendiri merupakan suatu sistem kerjasama yang 

terjalin antara dua orang atau lebih, dan dengan ciri-ciri adalah adanya sebuah 

komponen, kerjasama, tujuan, sasaran, keterikatan terhadap format dan juga tata 

tertib yang harus ditaati, adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas.  

Menurut Lubis Dan Husein, menyatakan bahwa Teori Organisasi 

merupakan sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme 

kerjasama dari dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan studi tentang  bagaimana organisasi itu menjalankan 

fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi orang-orang yang bekerja di 

dalamnya ataupun masyarakat di lingkungan kerja mereka. Selain menggunakan 

teori organisasi, penulis juga menggunakan teori yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teori perkembangan sosial  

Menurut Vygotsky, menyatakan bahwa Manusia adalah makhluk sosial dan 

tanpa interaksi dengan masyarakat dia tidak dapat mengembangkan 

kemampuan-kemampuannya. Ini dikembangkan sebagai hasil dari 

perkembangan historis umat manusia. Berangkat dari beberapa asumsi yang 

diungkapkan diatas mengenai pondok pesantren, maka dalam penelitian yang 
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akan penulis lakukan kali ini akan lebih menggunakan pendekatan sosiologis 

dan pendekatan antropologi.  

Pendekatan sosiologis membahas tentang interaksi sosial. Sedangkan 

pendekatan antropologi nantinya digunakan untuk mendeskripsikan kehidupan 

sehari-hari serta corak kebudayaan desa dengan adanya pondok pesantren. 

Sehingga kedua pendekatan tersebut akan memberikan gambaran secara 

sistematis / kronologis dari Perkembangan Pondok Pesantren Madrasah 

Wathoniyah Islamiyah desa Kebarongan-Banyumas periode 1980-2013.  

 

G. Metode Penelitian 

Dalam rangka menguji dan mengkaji kebenaran rekonstruksi sejarah yang 

sudah ada dan peninggalannya, maka sebuah penelitian harus dilakukan dengan 

analisa kritis. Penelitian Perkembangan Pondok Pesantren Madrasah 

Wathoniyah Islamiyah (MWI) kali ini, menggunakan metode sejarah (historis) 

dikarenakan berkaitan dengan masa lampau dan didalamnya terdapat unsur 

manusia, ruang dan waktu. Pengertian metode sejarah disini adalah suatu proses 

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau 

sehingga akan mempermudah dalam memperoleh data sejarah.  

Metode sejarah adalah suatu cara seseorang sejarawan mendekati objek 

penelitiannya dengan langkah-langkah yang tersetruktur sehingga akan 

mempermudah dalam memperoleh data sejarah. Kedudukan data sejarah sangat 

penting sebab tanpa data, sejarah tidak mungkin ditulis (no data, no history). 

Maka data menjadi harga mati bagi para peneliti (sejarawan peneliti) untuk 
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mengungkap suatu fenomena sejarah dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi 

(Priyadi, 2013: 111). 

Menurut Gottschalk, (dalam Hamid 1975: 32). Dengan menempuh langkah-

langkah sebagai berikut: (1) pemilihan atau penentuan topik bahasan, (2) 

pengumpulan sumber, (3) verifikasi (Kritik sumber keabsahan sumber), (4) 

interpretasi (analisis dan sintesis), (5) historiografi atau penulisan sejarah 

Adapun tahap-tahap penelitian sejarah yang penulis lakukan diantaranya  adalah 

meliputi:  

1. Pemilihan topik, yaitu penentuan tema yang akan menjadi objek 

penelitian. Langkah pemilihan topik oleh Kuntowijoyo dianggap sebagai 

langkah awal dalam suatu penelitian sejarah. Hal itu wajar saja karena tanpa 

ada topik atau sasaran studi, maka sejarawan tidak mungkin langsung 

melakukan pengumpulan sumber. Meskipun dianggap langkah prapenelitian, 

tetapi perlu dipertimbangkan sebagai langkah awal dalam penelitian sejarah. 

Ada beberapa alasan penulis ingin mengambil tema tentang perkembangan 

Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, yaitu: 

a) Dalam Penelitian Pondok Pesantren, Pondok Pesantren MWI 

merupakan pondok pesantren nasional islamiyah (berdiri atas semua 

golongan) terlihat dari pemberian nama Wathoniyah Islami. 

b) Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang 

perkembangan pondok pesantren di Pondok Pesantren Wathoniyah 

Islamiyah Kebarongan, Periode 1980-2013. 
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2. Heuristik (Pengumpulan/Pencarian Sumber), yaitu kegiatan mencari dan 

menghimpun sumber-sumber sejarah atau bukti-bukti sejarah sebagai awal 

dalam penulisan sejarah. pengumpulan data dan informasi dalam penelitian 

ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

a) Observasi, penulis menggunakannya untuk memperoleh data atau 

informasi sebanyak mungkin tentang Pondok Pesantren Wathoniyah 

Islamiyah Desa Kebarongan dari tahun 1980-2013, dengan cara 

melakukan pengamatan, pencatatan, perilaku, objek-objek yang dilihat 

dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang 

sedang dilakukan. Dengan cara, peneliti menelusuri objek kejadian yaitu 

dengan mendatangi pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah 

Kebarongan (MWI), dan observasi ini dilakukan ± selama satu bulan.  

b) Wawancara (Interview). Penulis menggunakan tahap wawancara ini, 

untuk memperoleh data secara langsung yang memadai sebagai cross 

check. Instrumen yang digunakan pada tahap wawancara ini adalah 

pedoman wawancara. Data diperoleh secara langsung dari perangkat 

desa, tokoh masyarakat setempat, dan para pengurus / pengasuh pondok 

pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan. Wawancara 

dimulai dari mewawancarai Bapak Munajib (ketua yayasan), ustad Janan 

(pengurus yayasan), kyai Tarjo (sesepuh pondok), ustad Syahidin 

(pengajar dan pengasuh asrama Abu Bakar), ustad Utomo (pengurus 

yayasan bidang pondok),  dan ibu siti Rodliyah (pengasuh asrama 

Aisyah).  

Perkembangan Pondok Pesantren...,  Maya Ulfa, FKIP UMP, 2014



24 
 

 
 

c) Dokumentasi, penulis menggunakannya untuk mengumpulkan data 

yang bersumber dari arsip dan dokumen berupa gambar-gambar (foto) 

dari para informan berupa kegiatan yang mendukung dengan penelitian 

tersebut, baik yang berada di tempat penelitian atau pun di luar tempat 

penelitian. Seperti memperoleh data mengenai profil dari desa 

Kebarongan, profil pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI), 

dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, dan beberapa 

hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Kritik sumber (Verifikasi) yaitu pengujian sumber-sumber yang telah 

diperoleh kemudian disatukan untuk mengetahui benar-tidaknya, serta asli 

dan tidaknya sumber-sumber tersebut. Pengujian itu dilakukan melalui kritik 

sumber, dimana kritik sumber itu meliputi dua tahapan. Yang pertama ialah 

kritik ekstern dimaksudkan untuk menguji otentisitas (keaslian) pada suatu 

sumber informasi. Penulis melakukan kritik terhadap data-data yang telah 

diberikan oleh para informan dengan melihat kejiwaan serta kebenaran dari 

informan tersebut. Kedua ialah kritik intern tahap ini dimaksudkan untuk 

menguji kredibilitas fakta (informasi) yang ada pada sumber sejarah, apakah 

dapat dipercaya atau tidak. Dan penulis menggunakannya setelah jejak 

sejarah itu terkumpul dari hasil wawancara kemudian dinilai, diseleksi, dan 

diuji kebenarannya agar mendapatkan data yang valid mengenai pondok 

pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI) di Desa Kebarongan dan 

perkembangannya dari tahun 1980-2013. Informan yang ditemui penulis, 

adalah informan yang mengetahui tentang pondok pesantren MWI dan masih 
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ada hubungan keluarga dengan pendiri dari pondok pesantren Madrasah 

Wathoniyah Islamiyah Desa Kebarongan, mengingat pendiri dari pondok 

pesantren MWI sudah lama meninggal sehingga data yang disampaikan 

setidaknya sesuai dengan kenyataan dan dapat dipercaya kebenarannya.  

4. Interpretasi adalah usaha dari sejarawan untuk menggabungkan fakta-fakta 

sejarah yang telah dipilih menurut hubungan kronologis dan sebab akibat 

(kausalitas). Pada tahapan ini peneliti akan melakukan interpretasi sumber 

agar didapat sumber yang urut waktu (kronologis), sehingga siap untuk 

disusun menjadi tulisan sejarah. Fakta-fakta yang sudah terkumpul kemudian 

dianalisa untuk menyusun tentang bagaimana perkembangan pondok 

pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Desa Kebarongan akibat adanya 

pondok pesantren di Desa tersebut dalam tahap ini imajinasi yang diperlukan 

ialah imajinasi sejarah yang bisa menghubungkan fakta-fakta yang satu 

dengan yang lainnya agar keserasian dan kesesuaian interpretasi memiliki 

arti. 

5. Historiografi, adalah proses menceritakan rangkaian fakta-fakta yang 

sudah disintesakan dalam bentuk tulisan sejarah yang kritis analitis. Setelah 

sumber-sumbernya terkumpul, baik terdiri dari sumber primer dan sumber 

sekunder dilakukan penyusunan sumber yang telah dilakukan terhadap kritik 

sumber primer dan sekunder. Terhadap sumber-sumber yang diperoleh 

tersebut, bertujuan sebagai tes uji kebenaran terhadap sumber-sumber itu 

sendiri dan dilakukan interpretasi sejarah. Selanjutnya adalah metode 

historiografi yang merupakan tahap terakhir dalam penulisan sejarah, 
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bertujuan untuk menciptakan kembali totalitas peristiwa yang sesungguhnya 

terjadi. Melalui tahapan ini penulis berharap dapat menyajikan suatu tulisan 

sejarah yang baik dan ilmiah. Dan langkah ini juga merupakan rangkaian 

yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian langkah-langkah sebelumnya 

(Kuntowijoyo, 1995:102). 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami skripsi ini, maka 

penulis dalam hal ini memandang perlu adanya sistematika penyajian. Adapun 

sistematika penyajian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi adalah 

sebagai berikut: 

BAB I Berisi tentang: Pendahuluan yang meliputi Latarbelakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, 

Landasan Teori dan Pendekatan, Metode Penelitian dan Sistematika Penyajian. 

BAB II Membahas tentang: Sejarah Berdirinya pondok pesantren MWI 

yang meliputi Gambaran Umum Desa Kebarongan, Sejarah Berdirinya Pondok 

Pesantren MWI, dan Keberadaan Pondok Pesantren MWI pada Masa Penjajahan 

sampai Kemerdekaan. 

BAB III Membahas tentang: Perkembangan Pondok Pesantren MWI 

periode 1980-2013, yang meliputi Proses Perkembangannya, Periode 

Kepemimpinan, Perkembangan Sarana dan Prasarana, Perkembangan Guru dan 

Santri MWI, dan Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan. 
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BAB IV Mengungkap tentang: Upaya Pondok Pesantren MWI dalam 

Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan di Asrama Pondok Pesantren 

MWI. Yang meliputi Unsur-Unsur Pengelolaan Pondok, Kurikulum yang 

dipakai dan Pengembangan Aktivitas Santri di Pondok Pesantren MWI. 

BAB V. Penutup, sebagai bab terakhir yang berisikan tentang Kesimpulan 

dan Saran-Saran dari penelitian yang telah dilakukan. 
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