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BAB II 

SEJARAH BERDIRINYA PONDOK PESANTREN 

MADRASAH WATHONIYAH ISLAMIYAH (MWI) 

DESA KEBARONGAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen-Banyumas. 

1.1 Struktur pemerintahan kepala desa Kebarongan 

 Struktur pemerintahan di dalam lembaga pemerintahan desa merupakan satu 

kesatuan yang sangat penting yang saling berpengaruh satu sama lain. Dalam 

struktur tersebut, Kepala Desa memegang peranan yang penting untuk 

menentukan kelangsungan dan kemajuan masyarakat desanya. Kepemimpinan 

kepala desa ini, berada di bawah pengawasan dari Badan Permasyarakatan desa 

(BPD). Demikian juga pada struktur pemerintahan di Desa Kebarongan adalah 

sebagai berikut:  

Nama Pengurus  Jabatan 

Agus Salim Kepala Desa 

Mukhanif Sekertaris Desa 

Amir Khasan Staf Umum (Pembantu SEKDES) 

Bisriyati Staf Keuangan (Pembantu SEKDES) 

Maghfur Kasi KESRA 

Abdul Ghofar  Kasi Pemerintahan 

Al Amin Kasi Pemerintahan 

Rokhani Staf Kasi KESRA (Kayum) 

Muchdirin KADUS I 

Aunul Umam KADUS II 

Rojuli KADUS III 

   Sumber : Arsip Kantor kelurahan desa Kebarongan tahun 2013. 
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1.2 Letak geografis dan batas wilayah Desa Kebarongan 

 Bila dilihat dari keadaan geografis, jarak Desa Kebarongan dari pusat 

pemerintahan kecamatan 12 Km, jarak dari pusat pemerintah kota administratif 

17 km, jarak dari ibukota kabupaten kotamadya dati II 20 km, jarak dari ibukota 

negara 375 km. Wilayah Desa Kebarongan secara administratif terbagi dalam 5 

dusun yang terdiri dari 6 RW dan 21 RT, dengan rincian sebagai berikut: 

a.  Wilayah Kadus I terdiri dari 7 RT dan 2 RW 

b.  Wilayah Kadus II terdiri dari 5 RT dan 2 RW 

c.  Wilayah Kadus III terdiri dari 9 RT dan 2 RW 

 Secara administratif, wilayah desa Kebarongan dibatasi oleh : 

Sebelah utara : berbatasan dengan desa Pageralang 

Sebelah Selata : berbatasan dengan desa Sirau                                         

Sebelah Barat : berbatasan dengan desa Sidamulya 

Sebelah Timur : berbatasan dengan desa Alasmalang 

 Luas wilayah Desa Kebarongan adalah 404,7 Ha/m
2
 yang merupakan 

daerah pertanian, dan sebagian besar tanah pertanian yang ada adalah berupa 

tanah persawahan. Dalam hal ini tanah pertanian irigasi teknis seluas 156,16 

Ha/m
2
, tanah persawahan setengah teknis seluas 21,56 Ha/m

2
 dan sawah tadah 

hujan seluas 122,86 ha/m
2
. Untuk tanah yang sudah kering digunakan sebagai 

pemukiman seluas 80,00 Ha/m
2
. Secara umum kualifikasi tanah Desa 

Kebarongan, terbagi atas enam jenis penggunaannya, selengkapnya adalah 

sebagaimana tersebut dalam tabel I di bawah ini : 
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Tabel 1 Kualifikasi Tanah Dan Penggunaannya di Desa Kebarongan 

Pada bulan November 2013 

No Tanah Luas (Ha/m
2
) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Persawahan 

Pekarangan 

Pemukiman  

Kuburan (Makam) 

Jalan 

Prasarana Umum Lainnya 

235,93 Ha/m
2
 

20,33 Ha/m
2
 

80,00 Ha/m
2
 

4 Ha/m
2
 

17,20 Ha/m
2
 

20,12 Ha/m
2
 

 Jumlah 377,58 Ha/m
2
 

 Sumber : Arsip Kantor Kelurahan desa Kebarongan tahun 2013.  

 Berdasarkan tabel 1 di atas, menyatakan bahwa luas tanah di Desa 

Kebarongan sebagian besar digunakan untuk lahan persawahan yang mencapai 

235,93 Ha/m
2
. Untuk menghasilkan komoditas pertanian terutama padi dan 

palawija. 

NO Jenis Produksi Luas 

1. Padi dan palawija  322,13 Ha 

2. Jagung 15 Ha 

3. Kedelai 10 Ha 

4. Cabe 1 Ha 

 Sumber: Arsip Kantor Kelurahan desa Kebarongan tahun 2013. 

1.3 Keadaan Sosial Desa Kebarongan. 

1. Demografis 

 Keberhasilan suatu wilayah bisa ditentukan dengan faktor jumlah penduduk, 

dimana jumlah penduduk seimbang dengan luas wilayahnya maka pembangunan 

desa tersebut akan maju. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah penduduk tidak 

seimbang dengan luas wilayah suatu desa maka, proses pembangunan dan 
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perkembangan suatu desa juga akan terhambat. Berdasarkan keadaan penduduk 

Desa Kebarongan menurut data yang diperoleh dari hasil penelitian terhitung 

sejumlah 6.125 jiwa. Dengan perincian jumlah penduduk laki-laki 2.956, jumlah 

penduduk perempuan 3.169 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1501 orang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II penduduk dalam kelompok umur 

dan jenis kelamin berikut : 

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Desa Kebarongan Dalam Kelompok 

Umur Bulan November 2013 

No Umur Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

0 – 12 bulan 

1 – 7 tahun 

8 – 12 tahun 

13 – 17 tahun 

18 – 25 tahun 

26 – 39 tahun 

40 – 45 tahun 

46 – keatas  

123 

794 

528 

530 

764 

1249 

573 

1548 

 Jumlah 6125 

 Sumber : Arsip Kantor Kelurahan desa Kebarongan tahun 2013. 

 Dari tabel tersebut diketahui jumlah penduduk tiap-tiap kelompok umur 

kebanyakan dari mereka adalah usia dewasa dan lansia. Kedua kelompok umur 

tersebut mempunyai jumlah yang cukup banyak, dan tidak adanya keseimbangan 

antara keduanya dengan angka usia ketergantungan, yaitu pada kelompok usia 0-

12 bulan (ter-rendah). Berarti pula bahwa keadaan penduduk desa tersebut 

termasuk dalam penduduk usia dewasa dan lansia. Dari data penduduk dan luas 

wilayah Desa Kebarongan maka, dapat disimpulkan bahwa desa Kebarongan 
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termasuk daerah padat penduduk, dengan jumlah kepadatan penduduk mencapai 

. Melihat jumlah kepadatan penduduk yang cukup banyak maka 

terdapat potensi sumber daya manusia yang berkualitas semakin tinggi. 

Sehingga dalam rangka untuk mengurangi bertambahnya jumlah penduduk di 

Desa Kebarongan maka, pemerintah Desa Kebarongan mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakat untuk mengikuti program dari pemerintahan, yaitu KB 

(Keluarga Berencana) dengan cara-cara yang ada antara lain menggunakan pil, 

kondom, suntik, susuk dan spiral. 

2. Mata Pencaharian 

 Guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, penduduk desa Kebarongan 

mempunyai bermacam-macam mata pencaharian, baik mata pencaharian pokok 

maupun mata pencaharian sampingan / musiman. Mata pencaharian penduduk 

yangmemiliki corak sederhana biasanya sangat berhubungan dengan 

pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, 

dan peternakan. Penduduk Desa Kebarongan mempunyai bermacam-macam 

mata pencaharian untuk menopang kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 

petani, buruh, pegawai negeri sipil, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, 

peternak dan lain-lain. Akan tetapi mayoritas penduduk desa Kebarongan 

bekerja dalam bidang pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada daftar 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 3 : Jenis Mata Pencaharian Desa Kebarongan pada bulan 

November 2013 

No Mata pencaharian Jumlah tenaga kerja 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Karyawan / PNS 

Wiraswasta 

Petani  

Buruh Tani 

Pertukangan 

Pedagang  

Peternak 

Nelayan  

Montir  

Dokter  

150 

225 

348 

211 

25 

102 

3 

- 

11 

2 

 Jumlah 1077 

        Sumber : Arsip Kantor Kepala Desa Kebarongan tahun 2013. 

 Dari data tabel tersebut di atas, diketahui bahwa mata pencaharian penduduk 

Desa Kebarongan sebagian besar adalah petani, dengan prosentasenya petani 

32,31%, wiraswasta 20,89 %, buruh tani 19,59%, karyawan PNS 13,93%, 

pedagang 9,47 %, pertukangan 2,32%, montir 1,03%, peternak 0,28%, dokter 

0,18%. Sehingga keadaaan ekonomi masyarakat Desa Kebarongan dengan 

kehidupan yang sederhana namun mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka 

yaitu sandang, pangan dan papan. 

3. Penganut Agama  

Agama merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh setiap individu 

manusia yang di dalam suatu agama terdapat aturan-aturan dan pedoman hidup 

untuk menjalankan aktivitas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di 

Indonesia terdapat enam agama dan kepercayaan yang di akui oleh pemerintah 
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dan masyarakat yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu dan Konghuchu. 

Dalam agama yang dianut, di Desa Kebarongan sejak tahun 1978 sampai 2013 

mayoritas memeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 

IV: 

Tabel 4 : Jumlah penganut agama di Desa Kebarongan pada bulan 

November 2013. 

No Agama Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Islam 

Kristen 

Khatolik 

Hindu 

Budha 

Konghuchu 

3256 

10 

3 

0 

0 

0 

 Jumlah 3269 

 Sumber : Arsip Kantor Kelurahan Desa Kebarongan tahun 2013. 

 Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk yang memeluk agama Islam 

sebanyak 3256 jiwa, agama Kristen 10 jiwa, Katholik 3 jiwa, agama Hindu 0 

jiwa, agama Budha 0 jiwa, dan Konghuchu 0 jiwa. Banyaknya penganut agama 

Islam tidak terlepas dari keberadaan pondok pesntren Madrasah Wathoniyah 

Islamiyah di desa Kebarongan. Semakin besar masyarakat memeluk agama 

Islam maka sarana penunjang peribadatan juga semakin bertambah dan 

berkembang di dalam suatu desa. Begitu juga yang terjadi di desa Kebarongan 

yang mempunyai jumlah sarana peribadatan yang cukup baik. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

 

 

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



35 
 

 
 

 Tabel 5 : Prasarana Keagamaan yang dimiliki di Desa Kebarongan 

No Prasarana Banyaknya 

1. 

2. 

3. 

4. 

Masjid 

Langgar / Musholla 

Pesantren 

Madrasah 

8 unit 

27 unit 

6 unit 

7 unit 

 Jumlah 48 

          Sumber : Arsip Kantor Kelurahan Desa Kebarongan tahun 2013. 

 Dilihat dari segi penganut agama dan jumlah sarana ibadah yang ada maka 

sarana ibadah cukup memadai. Jumlah masjid yang ada di desa Kebarongan 

berjumlah 8 buah dan Musholla / langgar berjumlah 27 buah, jumlah pesantren 6 

buah, jumlah madrasah 7 buah sehingga jumlah sarana peribadatan semuanya 

adalah 48. Berdasarkan pernyataan informan tempat ibadah ini selalu penuh 

pada sholat wajib dan juga pada hari jumat. Hal ini dibuktikan dengan 

perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana peribadatan dan jumlah 

penduduk yang ada sudah imbang. 

 Di samping itu, juga adanya pembinaan bagi para mubaligh muda, yang 

dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Desa Kebarongan dilakukan secara rutin 

melalui pendidikan formal maupun non formal. Yaitu berupa penanaman moral 

keagamaan disetiap sekolah-sekolah pesantren maupun non pesantren. Adapun 

beberapa pesantren yang masih aktif dan berkembang sampai saat ini di wilayah 

Kecamatan Kemranjen antara lain, terdapat dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 6 : Daftar nama pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen 

No Nama Pondok Pesantren Alamat 

1. P.P Darul Falah   Petarangan RT. 02 RW. 02 

2. P.P Darul Ulum Sirau 

3. P.P Nuururrohman Sirau RT. 04 RW.07 

4. P.P Roudhotul Qur‟an  Sirau RT. 02 RW. 02 

5. P.P Roudlotut Tholibin  Kemranjen 

6. P.P. Wathoniyah Islamiyah Kebarongan 

          Sumber : Arsip kantor kelurahan desa Kebarongan tahun 2013.  

4. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Keadaan pendidikan di Desa Kebarongan sangat baik masyarakat Desa 

Kebarongan  sangat sadar akan pentingnya pendidikan hal ini dibuktikan dengan 

cukup banyak masyarakat yang tamatan SMP, SMA dan melanjutkan hingga 

Sarjana. Berikut ini data masyarakat Desa Kebarongan menurut tingkat 

pendidikannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 7 : Data Kependudukan dilihat dari tingkat pendidikannya 

pada bulan November 2013. 

No Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tamatan D-1, D-2, D-3 dan S-1 

Tamatan SLTA 

Tamatan SLTP 

Tamatan SD 

Tidak Tamat SD 

145 orang 

244 orang 

421 orang 

600 orang 

50 orang 

 Jumlah 1460 orang 

 Sumber : Arsip Kantor Kelurahan desa Kebarongan tahun 2013. 
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Berdasarkan data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk Desa 

Kebarongan yang berpendidikan (tamat) sampai dengan tingkat lanjutan, baik itu 

lanjutan pertama maupun atas dan perguruan tinggi masih belum dikatakan 

cukup tinggi dengan prosentasenya 28,47% persen bila dibandingkan dengan 

jumlah penduduk yang ada. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keadaan 

pendidikan masyarakat desa tersebut sedang (cukup sedikit) yang dapat 

melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Karena masih banyak yang 

lulusan SD daripada lulusan SMP, SMA dan Sarjana. 

 Untuk menunjang taraf pendidikan yang lebih baik maka, sehingga di Desa 

Kebarongan mempunyai beberapa sarana dan prasarana pendidikan. Sarana yang 

dimiliki oleh desa kebarongan dapat dilihat dari tabel berikut : 

 Tabel 8 : Sarana Prasarana Pendidikan di Desa Kebarongan  

No Pendidikan Jumlah Sarana  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

SLTA/Sederajat 

SLTP/SEDERAJAT 

SD/SEDERAJAT 

TK 

TPA 

Lembaga Pendidikan Agama 

Perpustakaan Daerah 

2 

3 

6 

4 

4 

7 

1 

 Jumlah 27 

 Sumber : Arsip Kantor Kelurahan desa Kebarongan tahun 2013. 
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 Berdasarkan dari jumlah sarana pendidikan yang tersedia maka, kebanyakan 

dari masyarakat sekitar sudah dapat tertampung atau memperoleh pendidikan 

dengan baik, tidak putus sekolah dan kebanyakan dari mereka mengenyam 

pendidikan, bahkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi (sarjana). 

 

B. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren MWI. 

1. Letak Pondok Pesantren MWI 

 Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI) desa 

Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas., terletak di sebelah 

utara desa Pageralang tepatnya di Dusun Teleng Desa Kebarongan. Berdiri di 

atas tanah seluas 37.656,1 meter
2
 (2.755,7 ubin), Pondok Pesantren ini terletak 

27 km dari kota Purwokerto. Jarak dari pusat pemerintahan ke kecamatan 1 Km. 

Atau sekitar 400 meter dari jalan raya Kebarongan-Sumpiuh dan ± 10 menit jika 

ditempuh dengan jalan kaki dari jalan raya menuju ke lokasi pondok pesantren 

MWI. Letaknya yang menghadap ke timur dan dikelilingi oleh rumah penduduk 

menjadikan ponpes MWI memiliki letak yang strategis, di samping 

keamanannya yang terjamin, juga letaknya yang tidak terlalu jauh dari jalan raya 

sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat yang ingin menimba ilmu di 

pondok pesantren MWI ini. Demikian juga dilihat dari keadaan alamnya yang 

nyaman dengan kelihatan suasana yang menghijau oleh suburnya tumbuh-

tumbuhan yang ada disekitarnya, dan suasana yang tenang tidak terlalu dekat 

dengan jalan raya dan tidak berdekatan dengan pusat keramaian desa. Sehingga 
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lokasi yang demikian itu sangat baik untuk berlangsungnya proses pendidikan 

dan pengajaran. 

2. Latar Belakang Didirikannya Pondok Pesantren MWI 

 Sebelum membahas masalah latar belakang didirikannya Pondok Pesantren 

Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI) Desa Kebarongan Kec. Kemranjen 

Kab. Banyumas ada beberapa hal yang melatar belakangi proses pembentukan 

hingga proses berdirinya pondok pesantren tersebut dilihat dari berbagai segi 

yaitu historis, motivasi, ekonomi dan sosial.  

a. Latar Belakang Historis. 

Pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI) dahulunya 

dikenal sebagai pondok pesantren Kebarongan karena terletak di Desa 

Kebarongan. Pondok ini awal berdirinya adalah sebuah masjid yang 

didirikan oleh K.H. Muhammad Habib. Kemudian masjid tersebut 

dimanfaatkan sebagai pusat penyiaran agama Islam dan lambat laun 

jama‟ahnya semakin banyak. K.H. Muhammad Habib pada tahun 1878 M 

berinisiatif untuk mendirikan pondok pesantren dan juga madrasah sebagai 

sarana untuk lebih memperdalam ilmu agama Islam dan diberi nama 

Madrasah Islamiyah. Berdasarkan kesepakatan dari pihak pengelola pondok 

pesantren pada tahun 1938 nama Madrasah Islamiyah diubah menjadi 

Madrasah Wathoniyah Islamiyah yang berarti (Nasionalis yang Islami). 

Pondok pesantren ini, merupakan pondok tertua dan satu-satunya sekolah 

Islam bernama Madrasah yang pernah berdiri di Jawa bagian selatan. 

Keberadaan pondok pesantren inipun segera mendapatkan pengakuan dan 
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pengesahan dari pemerintah kolonial Belanda tertanggal 15 Juni 1916, 

dengan status sekolah Partikuler (sekolah milik yayasan). (Arsip Pondok 

Pesantren MWI tahun 2007). 

Pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah ini sejak 

didirikannya telah mengalami tiga zaman yaitu zaman penjajahan Belanda, 

zaman penjajahan Jepang dan zaman Republik Indonesia. Dan sejak awal 

berdirinya di Desa Kebarongan, mulai diadakan kegiatan pengajian dalam 

bentuk Halaqoh / tradisional yang langsung dibina oleh K.H. Muhammad 

Habib. Pada saat itu murid-muridnya terdiri dari petani-petani penggarap 

sawah, ladang dan sebagainya. Sistem halaqoh tersebut mengalami 

perkembangan dari masa ke masa dan kemudian seiring dengan perjalanan 

waktu, pengikut pengajian (majelis ta‟lim) yang diasuh oleh K.H. 

Muhammad Habib semakin bertambah banyak bahkan pengikutnya sampai 

ke luar Kabupaten Banyumas. Dari hal tersebut menjadikan langkah awal 

K.H. Muhammad Habib semakin bersemangat dalam menyiarkan agama 

Islam melalui pondok pesantren dan hingga saat ini nama pondok pesantren 

Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI) semakin lama semakin dikenal 

oleh masyarakat umum dan banyak santri yang menimba ilmu di pondok 

pesantren tersebut (Wawancara, ustad Janan, 20-4-2014). 

b. Latar Belakang Motivasi. 

 Dilihat dari latar belakang historis, pada pondok pesantren Madrasah 

Wathoniyah Islamiyah didirikan atas dasar dorongan dari diri pribadi K.H. 

Muhammad Habib untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam didaerah yang 
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dipandang belum dapat melaksanakan ajaran Islam dalam hal ini masih 

kurang benar pemahaman keislamannya. Motivasi yang mendasari 

pendirian pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah ini, adalah 

adanya dorongan guru ngaji dari K.H. Muhammad Habib semasa beliau 

masih menjadi santri. Sehingga saat K.H. Muhammad Habib dan 

keluarganya pindah ke Desa Kebarongan mereka berinisiatif untuk 

mendirikan masjid Jami‟, sebagai pusat penyebaran agama Islam 

(Wawancara Ustad Janan, 20-4-2014). 

 Dari situlah kemudian K.H. Muhammad Habib memanfaatkan masjid 

tersebut sebagai media penyebaran dan pengajian agama Islam. Dengan 

model dakwah yang halus, kegiatan pengajian itupun akhirnya mendapat 

sambutan yang hangat dari para penduduk sekitar Desa Kebarongan. Karena 

berasal dari lingkungan keluarga pondok pesantren, maka timbul niat untuk 

membangun sebuah asrama kombongan atau lokal sebagai pemondokan 

bagi para santri yang khususnya berasal dari luar Desa Kebarongan. Maka, 

untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang agama Islam K.H. 

Muhammad Habib mendirikan pondok pesantren, sehingga berdirilah 

pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah. (wawancara ustad 

Janan, 20-4-2014). 

c. Latar Belakang Sosial-Ekonomi. 

 Setelah dijelaskan di atas mengenai pondok pesantren Madrasah 

Wathoniyah Islamiyah yang berada di daerah pedesaan berdekatan dengan 

pusat perkotaan dan sebagian besar berprofesi sebagai petani serta mayoritas 
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penduduknya beragama Islam, dikarenakan latarbelakang dari masyarakat 

Kebarongan yang masih belum sepenuhnya mengerti tentang Islam hanya 

sepatas tahu melalui keluarganya yang terdahulu sehingga muncul 

keinginan kuat dari pihak pengurus yayasan pondok agar perlu adanya 

pembelajaran dan pemahaman keislaman melalui kajian Islam 

berdalandaskan hadist-hadist.  

 Dari hal itu maka, pihak yayasan mendirikan pondok pesantren. Yang 

nantinya para petani-petani maupun profesi yang lainnya juga bisa ikut andil 

dalam pembangunan pondok pesantren karena hingga saat ini sebagian dari para 

petani ada yang menjadi tenaga pengajar di pondok pesantren MWI tidak hanya 

itu para istri petani dan masyarakat lingkungan pondok pun ikut merasakan hal 

yang sama. Selain itu dengan dibangunnya pondok pesantren di daerah 

Kebarongan taraf kehidupan sosialnya pun ikut terangkat dengan mulai 

dikenalnya sebagai daerah yang syarat akan nilai-nilai keislamiannya jadi 

masyarakat luar yang mengenali desa Kebarongan pasti tahu bahwa mereka 

tinggal dilingkungan santri lingkungan yang agamis. (wawancara ustad Janan, 

20-4-2014). 

 

3. Proses Berdirinya Pondok Pesantren MWI 

 Belum diketahui literatur pasti yang menjelaskan tentang asal-usul 

berdirinya pesantren di Indonesia, kendati demikian dapat diketahui bahwa pada 

abad ke-15 Sunan Ampel telah membangun lembaga pendidikan Islam yang 

lebih dikenal dengan sebutan pesantren. Pada abad ke 17 terdapat pesantren di 
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Jawa yang didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim di Gresik pada tahun 1617 

(Mahfudz, 1999 : 174). Kemunculan pondok pesantren tersebut diikuti pula oleh 

pondok pesantren Kebarongan atau sekarang dikenal sebagai pondok pesantren 

Madrasah Wathoniyah Islamiyah, adalah salah satu pondok pesantren tertua dari 

sekian banyak pondok pesantren yang ada di daerah Banyumas.  

 Berdiri pada tahun 1878 oleh K.H. Muhammad Habib akan tetapi, tak lama 

kemudian K.H. Muhammad Habib wafat pada tahun 1888 M dan kepemimpinan 

beliau pun digantikan oleh anaknya yaitu K.H. Abd. Cholifah dan dibantu oleh 

K.H. Damanhuri sampai saat ini kepemimpinannya diteruskan oleh sanak 

familinya. Di desa Kebarongan inilah mulai dikembangkan pengajaran agama 

islam oleh kyai Muhammad Habib dengan caranya mendirikan dan mengadakan 

pengajian dalam bentuk halaqoh / pengajian tradisional yang langsung dibina 

oleh kyai Muhammad Habib. Saat itu murid-muridnya masih dari golongan 

petani-petani penggarap sawah, ladang dan sebagainnya. Yang memang 

masyarakat sekitar rata-rata berprofesi sebagai seorang petani. (Wawancara 

Ustad Munbahij, 20-4-2014). 

 Pada awal periode (1878-1906) sistem pengajaran di pondok pesantren 

Madrasah Wathoniyah Islamiyah menggunakan sistem pengajian sorogan dan 

bandongan. Sistem pengajian sorogan merupakan proses belajar mebaca dan 

menghafal Al-Quran secara individual, oleh para santri. Mereka membawa kitab 

kuning kehadapan kyai, kemudian santri itu disuruh membaca isi dari kitab 

tersebut dan tidak terlepas dari pengawasan kyai. Apabila sudah baik dan benar 

dalam penghafalan Al-Quran, kemudian kyai memberikan penjelasan mengenai 
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keterangan terjemahan serta tafsir agar santri lebih tahu lagi apa isi dan makna 

yang terkandung dalam kitab kuning yang dibacanya. Metode ini digunakan oleh 

K.H. Muhammad Habib pada awal pendirian pondok pesantren cara ini 

dilakukan agar kyai dapat mengenal karakter dan kemampuan yang dimiliki para 

santrinya, sehingga dengan metode ini santri lebih leluasa menanyakan apa yang 

belum mereka pahami secara langsung.  

 Sedangkan sistem pengajaran bandongan dilakukan untuk mengukur tingkat 

kemampuan santri, sehingga kyai dapat mengelompokkan masing-masing 

santrinya berdasarkan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh santri tersebut. 

Karena sistem bandongan merupakan pengajaran yang dilakukan oleh kyai 

dengan cara seorang kyai membacakan kitab kuning dengan dikelilingi oleh para 

santri kemudian para santri juga dengan membawa kitab yang sama mereka 

mendengarkan dan menyimak apa yang dibacakan oleh kyai kemudian santri 

mencatat keterangan dari tiap lembar kitab yang dibacakan oleh kyai pada suatu 

kertas / buku tertentu yang khusus digunakan untuk proses pembelajaran. Sistem 

bandongan ini, lebih menekankan pada peranan dari seorang kyai. (Wawancara 

Ustad Munbahij, 24-4-2014). 

 Akan tetapi  metode sorogan dan bandongan mulai tidak diberlakukan lagi 

tepatnya pada tahun 1906, dan digantikan dengan menggunakan sistem klasikal / 

madrasah. Karena pada waktu itu jumlah santrinya sudah mulai bertambah, 

dengan menerapkan sistem madrasah maka  pengajarannya dituntut tidak hanya 

didapat dalam pondok pesantren saja akan tetapi santri bisa mendapatkan 

pengetahuan umum diluar dari pengetahuan keislaman. Hal ini dibuktikan 
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dengan menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun dalam madrasah yang 

sekarang setara dengan MTS dan MA. Namun, pada tahun 1992 mulai dibangun 

MI sebagai sarana tambahan dalam pondok pesantren. Dari hal itu, maka sistem 

penyebarannya lama-kelamaan akhirnya mengalami perkembangan oleh 

masyarakat sekitar dari masa ke masa begitu pula dengan jumlah para santrinya 

yang tidak hanya berasal dari golongan petani saja. (Wawancara Ustad 

Mumbaij, 24-4-2014).  

 Pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah merupakan lembaga 

pendidikan agama Islam swasta, maka upaya untuk pengembangan pendidikan 

Islam dibentuk suatu yayasan yang disebut dengan yayasan pondok pesantren 

Madrasah Wathoniyah Islamiyah (POMESMAWI) yang merupakan singkatan 

dari pondok pesantren, masjid dan madrasah. Pada tanggal 15 Juni 1916 pondok 

pesantren Madrasah Wathoniyah islamiyah mendapatkan pengesahan hukum 

dari pemerintah Belanda sebagai satu-satunya Madrasah yang berstatus swasta. 

Dan Yayasan POMESMAWI (Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah 

Islamiyah / MWI) sudah di sahkan dengan akte Notaris Suratmoko. Mas 

Wiranto. Yogyakarta, No 11 Tgl. 9 Mei 1958, diperbaharui dengan akte notaris 

R. Soetardjo Soemoatmodjo, Purwokerto, No 1 Tgl. 4 Oktober 1979 dan akta 

notaris Ny. Gati Sudardjo SH. Purwokerto No 3 Tgl. 17 Maret 1988, dan 

diperbaharui dengan akte notaris Ny. Gati Sudardjo SH. Purwokerto, No 25 Tgl 

24 Desember 1993. Terakhir dengan akta Notaris Hj. Imarotun Noor Hayati, SH 

No 30 Juni 2007 (Arsip pondok pesantren MWI tahun 2007). 
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C. Keberadaan Pondok Pesantren MWI pada masa Penjajahan hingga 

Kemerdekaan 

1. Masa Penjajahan Belanda 

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan kolonial Belanda masuk dan 

menduduki daerah jajahannya di Indonesia tanpa kecuali di Desa Kebarongan. 

Mereka masuk dan menyusup kedalam pemerintahan Desa Kebarongan hingga 

kondisi politik saat itu mulai tidak stabil akibat dari kedatangan pemerintah 

kolonial Belanda tersebut. Hal ini membuat para pemimpin organisasi 

pergerakan daerah Kebarongan terus mendesak kepada pemerintah kolonial 

Belanda untuk segera memberlakukan politik etis, salah satu caranya adalah 

dengan perluasan kesempatan untuk rakyat Indonesia dapat mengenyam 

pendidikan dengan selayaknya. Hingga berdirilah Madrasah Islamiyah di dalam 

pondok pesantren Kebarongan tidak lepas dari upaya untuk memanfaatkan 

pemberlakuan politik etis. Hingga akhirnya pada 15 Juni 1916 Madrasah 

Islamiyah di pondok pesantren kebarongan mendapatkan pengakuan dan 

pengesahan hukum dari pemerintah kolonial Belanda dengan status sekolah 

partikuler (Arsip Pondok Pesantren MWI tahun 2000).  

Pada zaman penjajahan Belanda perkembangan pondok pesantren 

mengalami pasang surut. Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan 

pemerintahan Hindia-Belanda yang dirasa cukup menghalangi perkembangan 

pondok pesantren. (Dhofier, 1985 : 38). Di antara kebijakan-kebijakan tersebut 

antara lain: 
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a. Pada tahun 1882 pemerintah Hindia-Belanda mendirikan Priesterreden 

(Pengadilan Agama) yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan 

pendidikan pesantren. 

b. Tidak begitu lama setelah itu, dikeluarkan ordonansi tahun 1905 yang 

berisi peraturan bahwa guru-guru agama yang akan mengajar harus 

mendapatkan izin dari pemerintah setempat. 

c. Peraturan yang lebih ketat lagi dibuat pada tahun 1925 yang membatasi 

siapa yang boleh memberikan pelajaran mengaji. 

d. Akhirnya, pada tahun 1932 diberlakukan peraturan dikeluarkan yang 

dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada 

izinnya atau yang memberikan pelajaran yang tak disukai oleh 

pemerintah. (Dhofier, 1985 : 41).  

Akibat dari kedatangan pemerintah kolonial Belanda kondisi pondok dan 

madrasah mengalami kemunduran tak banyak santri yang mondok dan 

bersekolah di pondok pesantren kebarongan faktor penyebabnya adalah 

pemerintah kolonial Belanda membuka sekolah-sekolah umum secara besar-

besaran dengan kurikulum yang menarik dan jaminan lapangan kerja yang 

menggiurkan setelah mereka lulus. Agar tidak terdesa oleh adanya persaingan 

tidak sehat ini, pengelola pondok dan madrasah dibantu oleh pengurus Syarekat 

Islam perwakilan Kebarongan segera membentuk Tim Penyusun Rencana / 

Program Pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat Madrasah agar 

bisa sejajar dengan HIS dalam mata pelajaran umum dengan bahasa 

pengantarnya adalah bahasa Belanda. Rencana itupun akhirnya tersusun dengan 
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rancangan biaya yang diperlukan sebanyak 10.000 gulden. Dana sebanyak itu 

direncanakan untuk pembiayaan sarana dan prasarana Madrasah dan proposal ini 

semula akan diajukan kepada pemerintah kolonial Belanda. 

Namun, rencana tersebut gagal untuk direalisasikan karena pada tahun 1926 

PKI sedang gencar-gencarnya melaksanakan aksi pembangkangan dan 

pemberontakan. Sekalipun aksi PKI ini, hanya berjalan selama satu hingga dua 

hari akan tetapi dampak dari peristiwa tersebut sangat luar biasa dirasakan oleh 

masyarakat Desa Kebarongan khususnya umat Islam. Dan akhirnya, hal tersebut 

membuat pemerintah Belanda bersikap keras terhadap seluruh organisasi-

organisasi pergerakan, termasuk pada Syarikat Islam. Ada beberapa pengurus 

yayasan MWI yang termasuk dalam anggota Syarikat Islam perwakilan Desa 

Kebarongan, satu diantaranya adalah K.H Abdullah Zawawi, dan K.H. Munawir. 

Dampak dari hal tersebut menyebabkan sikap Belanda dalam hal pendidikan jadi 

semakin lebih banyak memberi arahan keras atas keberadaan Madrasah 

Wathoniyah Islamiyah agar lebih maju. (Wawancara ustad Utomo, 18-4-2014). 

2. Masa Pendudukan Jepang  

Setelah menduduki Indonesia pada tahun 1942, Pemerintah Jepang 

sebenarnya lebih banyak memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia 

untuk mengenyam pendidikan seluas luasnya. Bahkan Jepang mulai menghapus 

penggunaan bahasa pengantar Belanda yang masih dipakai di sekolah-sekolah 

umum dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Selain itu Jepang juga 

memberika kesempatan seluas-luasnya bagi umat Islam untuk menunaikan 

ibadah haji tanpa adanya batasan kuota. Tidak hanya itu saja Jepang pun 
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mendirikan sebuah partai politik khusus bagi umat Islam bernama Masyumi. 

Akan tetapi dari semua itu hanyalah taktik dan cara jepang untuk menarik 

simpati rakyat Indonesia dengan banyaknya rakyat Indonesia yang bersedia 

bersekolah, maka makin mudah Jepang untuk melakukan penyebarluasan 

kampanye yang diinginkan Jepang melalui Sekolah dan Madrasah. 

Dengan hal ini hingga akhirnya jepang mudah melakukan kontrol terhadap 

rakyat Indonesia, seperti halnya di dalam Sekolah dan Madrasah para siswa 

setiap pagi diwajibkan untuk melakukan Seikeirei yaitu penghormatan kepada 

kaisar dengan cara menghadap ke arah matahari terbit. Namun, bagi pimpinan 

pondok pesantren Madrasah Islamiyah Kebarongan saat itu, kewajiban-

kewajiban seperti melakukan Seikeirei adalah perbuatan syirik, melanggar 

ketentuan aqidah yang dimiliki oleh umat Islam (Wawancara Kyai Tarjo, 26-4-

2014). 

Menurut RM. Gondo Subroto (dalam Kenang-Kenangan 1999: 55), Prinsip 

yang dipegang oleh pimpinan pondok dan beberapa pengajar di Madrasah 

Islamiyah akhirnya diketahui oleh tentara Jepang, pondok pesantren Madrasah 

Islamiyah dituduh melakukan pembangkangan dan hendak memberontak kepada 

Jepang. Hal tersebut menyebabkan para pengurus pondok pesantren ditangkap 

dan dipenjarakan di penjara Purwokerto oleh tentara Jepang beliau antara lain 

adalah : Kyai Sunan Muchdir, Kyai Mufro‟il (saudara kandung Kyai Sunan 

Muchdir), Kardan (pembantu pengurus MWI asal dari Desa Kedungping), Abu 

Amar (pembantu pengurus MWI asal dari Desa Semampir), Muhammad Saing 

(pembantu pengurus MWI asal dari Desa Kedungping). Kelima orang tersebut 
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ditembak mati oleh tim regu eksekutor tentara Jepang pada tanggal 21 maret 

1945 hingga akhirnya meninggal sebagai syuhada‟. Selain dari lima orang yang 

meninggal tersebut ada juga beberapa orang baik tokoh maupun staf pembantu 

pengajar di Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan juga di tangkap 

namun hanya dikenakan hukuman penjara saja. Mereka adalah KH. Abdullah 

Zawawi (penasihat pimpinan pondok), Dala‟il (pembantu pengurus MWI asal 

dari desa Kebarongan), Suwanda (pembantu pengurus MWI asal dari desa 

Nusamangir), dan A. Bahwa (Murid MWI yang berasal dari Purbalingga). 

(Wawancara Ustad Tarjo 23-42014). 

Setelah penculikan dan pembunuhan itu, kondisi Pondok Pesantren, Masjid, 

dan Madrasah Wathoniyah Islamiyah sepi mencekam beberapa sanak famili dan 

staf pengajar memilih untuk menghentikan aktivitas belajar mengajar kecuali 

hanya jama‟ah shalat di Masjid seperti biasanya. Setelah peristiwa tersebut 

Jepang terus-menerus mengintai keadaan pondok pesantren dan beberapa kali 

tentara Jepang mengunjungi Desa Kebarongan untuk memastikan apakah setelah 

penembakan mati tokoh-tokoh MWI tersebut akan ada penggalangan kekuatan 

untuk membalas dendam atau tidak kepada Jepang. Pada masa ini, keadaan 

pondok pesantren mengalami kemunduran karena di zaman pendudukan Jepang 

menjadikan salah satu faktor penyebab yang membuat para santri dari luar 

daerah tidak bisa kembali lagi ke Kebarongan untuk meneruskan kegiatan 

mencari ilmunya (Wawancara Kyai Tarjo, 20-4-2014). 
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3. Masa Kemerdekaan 

Setelah Jepang masuk ke Desa Kebarongan dan telah membuat para tokoh-

tokoh ulama besar di pondok pesantren MWI gugur, jumlah para santri di 

pondok pesantren mengalami penurunan. Keadaan ini, pada masa penjajahan 

Jepang terus berlangsung hingga peristiwa 17 Agustus 1945 banyak para mantan 

maupun murid MWI yang masuk dan ikut serta bergabung dalam laskar pejuang 

Sabilillah dan Hisbullah. Salah satu dari mereka adalah Ahmad Dalim, beliau 

merupakan tokoh penggerak bagi murid-murid yang ingin bergabung dalam 

laskar pejuang Sabilillah dan hisbullah. Maka, dengan bermodal senjata 

rampasan pelucutan senjata Jepang, mereka ikut mempertahankan kemerdekaan 

bangsa Indonesia. Beberapa dari mereka harus gugur saat menghadapi tentara 

sekutu dan Belanda, yang berisikeras melarang senjata-senjata Jepang jatuh ke 

tangan rakyat Indonesia (Wawancara bapak Warsito, 26-4-2014). 

Pendidikan pesantren di Indonesia menghadapi tantangan pada masa 

kemerdekaan. Setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949, pemerintah 

Republik indonesia mendorong pembangunan sekolah umum seluas-luasnya dan 

membuka secara luas jabatan-jabatan dalam administrasi modern bagi bangsa 

Indonesia yang terdidik dalam sekolah umum tersebut. Dampak kebijaksanaan 

tersebut adalah bahwa kekuatan pesantrean sebagai pusat pendidikan Islam di 

Indonesia menuru. Ini berarti bahwa jumlah anak-anak muda yang dulu tertarik 

kepada pendidikan pesantren menurun dibanding dengan anak-anak muda yang 

ingin mengikuti pendidikan sekolah umum yang baru saja diperluas. Akibatnya, 
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banyak sekali pesantren-pesantren kecil mati sebab santrinya kurang cukup 

banyak (Yunus, Muhammad 1995: 41). 

Selang 7 bulan setelah berkumandangnya Proklamasi Kemerdekaan, apa 

yang dikhawatirkan rakyat Indonesia menjadi kenyataan. Belanda kembali 

melakukan agresi militernya ke Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Setelah ada 

ulmatum dari Belanda bahwa seluruh daerah Jawa Barat, Jawa Tengah harus 

dikosongkan dari para gerilyawan dan Tentara RI. Saat itu memang desa 

Kebarongan dikenal sebagai salah satu pusat pemerintahan gerilya hal itu 

dibuktikan dari keikutsertaan K.H. Marghoni, ustadz pondok MWI sebagai 

camat Onder Distrik militer Kecamatan Kemranjen. Dari hal tersebut maka 

anggota Sabillah dan Hizbullah di Pondok Pesantren Kebarongan sebagian 

darinya ada yang ikut hijrah mengungsi ke Yogyakarta, satu di antaranya adalah 

para pimpinan pondok, staf pembantu dan santri. tetapi ada juga yang memilih 

untuk tetap kembali ke daerahnya. Yogyakarta dijadikan tempat hijrah oleh para 

santri karena pada saat itu hanya daerah Yogyakarta sajalah yang diakui oleh 

Belanda sebagai Wilayah RI. Namun ada juga yang bergabung dengan Angkatan 

Oemat Islam (AOI Kebumen) pimpinan Kyai Soumolangu dan sebagian lagi 

memilih bergabung dengan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat 

(Wawancara Bapak Warsito, 26-4-2014). 
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Dapat disimpulkan bahwa sejarah panjang Pesantren  MWI ini, pada masa 

penjajahan telah mencatat dan melahirkan banyak pejuang –pejuang 

kemerdekaan sikapnya yang non-cooperative dengan pemerintahan kolonial 

Belanda, telah mengakibatkan sejumlah ustadz ditawan Belanda hanya karena 

mereka mengajar ngaji. Pada masa pendudukan Jepang, tak kurang lima orang 

pengurus pesantren ini dibunuh dalam penjara. (Setiadi, 1986 : 177). 
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