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BAB II 

SEJARAH DAN PERTUMBUHAN PESANTREN DI INDONESIA 

A. Pengertian Pesantren 

Pesantren atau pondok adalah lembaga yang bisa dikatakan 

merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. 

Perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran –an 

yang berarti tempat tinggal santri. dengan nada yang sama Soegarda 

Poerbakawatja menjelaskan pesantren asal katanya adalah santri yaitu 

seseorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian, pesantren 

mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam
1
. Di Jawa 

termasuk Sunda dan Madura, umumnya digunakan istilah pesantren atau 

pondok pesantren sedangkan di Aceh digunakan istilah dayah atau rangkang 

atau meunasah, dan di Minangkabau dikenal dengan istilah surau
2
. 

Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah “ Tempat Belajar Para 

Santri “. Sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang 

terbuat dari bambu. Pondok pesantren adalah gabungan dari pondok dan 

pesantren. Istilah pondok, mungkin berasal dari kata funduk, dari bahasa arab 

yang berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi didalam pesantren 

Indonesia, khususnya pulau Jawa, lebih mirip dengan padepokan, yaitu 

perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk kamar-kamar yang 

merupakan asrama bagi santri. Sedangkan istilah pesantren secara etimologis 

asalnya pesantrian yang berarti tempat santri. Santri atau murid mempelajari 

agama dari seorang Kyai atau syeikh di pondok pesantren
3
. 

                                                             
1
Haidar Putra Daulay. 2009. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Islam di 

Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, Hal. 61 
2 Abdurrachman Mas’ud, 2002. Dinamika Pesantren dan Madrasah. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. Hal. 50 
3
Ridwan, Nasir. 2005. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok 

Pesantren di Tengah Arus Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 80 
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Ridwan Nasir mendefinisikan Pesantren sebagai “lembaga keagamaan 

yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan 

menyebarkan ilmu agama Islam”
4
.  

Pondok pesantren juga berarti suatu lembaga pendidikan dan 

pengajaran agama Islam yang ada umumnya pendidikan dan pengajaran 

tersebut diberikan secara non-formal, yaitu dengan sistem bandongan dan 

sorogan. Dimana Kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang 

tertulis dalam bahasa arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, 

sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama dalam 

pesantren tersebut.  

Ada juga yang mengartikan pesantren sebagai suatu lembaga 

pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu 

agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian
5
.  

Dalam kamus besar bahas Indonesia pesantren diartikan sebagai 

asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan 

secara istilah pesantren adl lembaga pendidikan Islam dimana para santri biasa 

tinggal di pondok (asrama) dgn materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-

kitab umum bertujuan utk menguasai ilmu agama Islam secara detail serta 

mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian dgn menekankan penting 

moral dalam kehidupan bermasyarakat.
6
  

B. Sejarah Pesantren di Indonesia 

Mengenai asal-usul dan latar belakang pesantren di Indonesia terjadi 

perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah . Pertama, pendapat yang 

menyebutkan bahwa pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi 

tarekat. Pandangan ini dikaitkan dengan fakta bahwa penyebaran Islam di 

Indonesia pada awalnya banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat dengan 

dipimpin oleh kyai . Salah satu kegiatan tarekat adalah melakukan ibadah di 

                                                             
4 Ibid. Hal 81 
5
 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.  Hal. 27 
6
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masjid di bawah bimbingan kyai . Untuk keperluan tersebut, kyai menyediakan 

ruang- ruang khusus untuk menampung para santri sebelah kiri dan kanan 

masjid. Para pengikut tarekat selain diajarkan amalan-amalan tarekat mereka 

juga diajarkan kitab agama dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agama 

Islam 

Pendapat kedua , menyatakan bahwa kehadiran pesantren di 

Indonesia diilhami oleh lembaga pendidikan “kuttab”, yakni lembaga 

pendidikan pada masa kerajaan bani Umayyah. Pada tahap berikutnya lembaga 

ini mengalami perkembangan pesat, karena didukung oleh masyarakat serta 

adanya rencana-rencana yang harus dipatuhi oleh pendidik dan anak didik. 

Pendapat ketiga , pesantren yang ada sekarang merupakan pengambil 

alihan dari sistem pesantren orang-orang Hindu di Nusantara pada masa 

sebelum Islam. Lembaga ini dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran-

ajaran agama Hindu serta tempat membina kader-kader penyebar agama 

tersebut. Pesantren merupakan kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami 

persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Pesantren merupakan sistem 

pendidikan Islam yang memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu -

Budha. Pesantren disamakan dengan mandala dan asrama dalam khazanah 

lembaga pendidikan pra-Islam
7
. 

Hasil penelusuran sejarah menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian 

pesantren pada awal ini terdapat di daerah -daerah sepanjang pantai utara Jawa, 

seperti Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban), Kudus, 

Lasem, dan Cirebon. Kota-kota tersebut pada waktu itu merupakan kota 

kosmopolitan yang menjadi jalur penghubung perdagangan dunia, sekaligus 

tempat persinggahan para pedagang dan mubalig Islam yang datang dari 

Jazirah Arab seperti Persia dan Irak
8
. 

Keberadaan pesantren pada masa awal pertumbuhannya tidak terlepas 

dari sejarah perkembangan Islam di Timur Tengah. Hal ini bisa dilihat dari 

aspek metode, materi atau kelembagaannya yang sangat diwarnai oleh corak 

                                                             
7
Maulana Hasan “Sejarah Kemunculan Pesantren di Indonesia” 

http://sulsel.kemenag.go.id/2014/09/Artikel-sejarah-pesantren/.pdf. (Diunduh pada tanggal 2 

Agustus 2016 Pukul 20:50 WIB) 
8 Abdurrachman Mas’ud, Op. Cit. Hal. 248 
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pendidikan Islam di Timur Tengah pada Abad Pertengahan. Dalam konteks 

penyebaran Islam itulah, pesantren mulai terbentuk dan tumbuh di Indonesia. 

Masuknya Islam ke Indonesia adalah pada Abad ke 7 Masehi. Jika 

pada abad 7 tersebut Islam benar-benar mulai masuk ke Indonesia, berarti pada 

masa itu, peradaban Islam di Timur Tengah sedang cerah. Sebab, sekitar abad 

ke 6 – 7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan 

peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran, muncul nama-nama terkenal 

seperti: Al-Hawi karya al-Razi (850-923) merupakan sebuah Ensiklopedi 

mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya
9
. 

Meskipun Timur Tengah sedang mengalami kemajuan pada abad 

tersebut, namun yang membawa Islam ke Indonesia adalah pedagang yang 

disinyalir orangnya hidup tidak selalu menetap. Artinya, setiap musim 

pelayaran, mereka pergi berdagang sesuai dengan arah mata angin. Apalagi 

ketika mereka memasuki wilayah Indonesia, kondisi masyarakatnya saat itu 

masih sangat sederhana dan banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sehingga 

diperkirakan ajaran Islam yang mereka sebarkan juga disesuaikan dengan 

keadaan masyarakatnya. 

Hal ini begitu terlihat pada saat Wali Songo yang menyebarkan ajaran 

Islam, kebudayaan masyarakat setempat sering dijadikan modal dasar bagi 

mereka untuk menyisipkan ajaran Islam. Misalnya saja Sunan Kalijaga 

menggunakan Wayang sebagai media dakwahnya
10

. Islamisasi kebudayaan 

sebagai strategi penyebaran Islam tersebut tentunya sangat mempermudah 

diterimanya ajaran yang disampaikan. Oleh karena itu, dalam catatan sejarah, 

Wali Songo sangat berhasil menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam di 

Indonesia. 

Demikian pula dalam catatan sejarah, pada zaman Wali Songo inilah 

istilah pondok pesantren mulai dikenal di Indonesia. Ketika itu, Sunan Ampel 

mendirikan sebuah padepokan di Ampel Surabaya dan menjadikannya pusat 

pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari pulau Jawa datang untuk 

                                                             
9 Lenn E. Goodman, 2003 “Muhammad ibn Zakariyya al-Razi”, dalam Ensiklopedi 

Tematis Filsafat Islam, Vol. 1, ed. Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman. Bandung: Mizan. 

Hal. 243-265. 
10
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menuntut ilmu agama. Bahkan di antara para santri ada yang berasal dari Gowa 

dan Talo, Sulawesi. Padepokan Sunan Ampel inilah yang menjadi cikal bakal 

berdirinya pesantren-pesantren di Indonesia. 

Salah seorang santri dari padepokan Sunan Ampel adalah Sunan Giri 

yang mendirikan pesantren Giri Kedaton, beliau juga merupakan penasehat dan 

panglima militer ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit. Keahlian 

beliau di bidang Fiqh menyebabkan beliau diangkat menjadi mufti
11

 se-tanah 

Jawa. Santri dari Sunan Giri ini adalah Raden Patah yang kemudian menjadi 

raja pertama di kerajaan Demak, yang merupakan putra terakhir dari Raja 

Majapahit Prabu Brawijaya V. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam 

pertama di tanah Jawa yang dibimbing oleh para Wali Songo. Pada masa Raden 

Patah pula kerajaan Demak mengirimkan ekspedisi ke Malaka yang dipimpim 

Adipati Unus untuk merebut selat Malaka dari tangan Belanda. 

Apabila diteliti mengenai silsilah ilmu para Wali Songo tersebut, akan 

ditemukan bahwa kebanyakan silsilahnya sampai pada Sunan Ampel. Misalnya 

saja Sunan Kalijaga, beliau adalah santri dari Sunan Bonang yang merupakan 

Putra Sunan Ampel. Begitu pula Sunan Kudus yang banyak menuntut ilmu dari 

Sunan Kalijaga. Semua mereka tersebut punya jasa yang sangat dalam 

penyebaran agama Islam
12

. 

Begitulah pesantren pada masa Wali Songo, ia digunakan sebagai 

tempat untuk menimba ilmu sekaligus untuk menempa para santri agar dapat 

menyebarluaskan ajaran agama Islam, mendidik kader-kader pendakwah guna 

disebarkan ke seluruh Nusantara. Hasilnya bisa dilihat sendiri, Islam menjadi 

agama mayoritas di Indonesia dan bahkan bukan hanya itu, jumlah 

pengikutnya adalah yang terbanyak di dunia. Setelah itu muncul pula 

pesantren-pesantren lain yang mengajarkan ilmu agama diberbagai bidang 

berdasarkan kitab-kitab salaf. 

                                                             
11 Mufti adalah seorang yang memegang kedudukan tertinggi setelah Sultan. Tugas 

mufti sangatlah berat, termasuk menulis fatwa, menyimpan fatwa dan membatalkan fatwa. 

Salah satu syarat  untuk seorang mufti adalah harus tahu dan paham keadaan di lingkungan 

sekitar. Karena salah satu tujuan adanya mufti adalah untuk menjaga maqashid syari'ah, yaitu: 

Hifdzu nafsi (badan), aqli (akal), diin (agama), karamah insan (kemuliaan manusia) dan 

milkuhu (kepemilikannya). 
12 Abdurrahman Mas’ud. Op.Cit. Hal 7 
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Setelah periodesasi perkembangan pesantren yang cukup maju paPda 

masa Wali Songo, masa-masa suramnya mulai terlihat ketika Belanda menjajah 

Indonesia. Pada periode penjajahan ini, pesantren selalu berhadapan dengan 

kolonialis Belanda yang sangat membatasi ruang geraknya. Pemerintah 

Belanda mengeluarkan kebijakan politik pendidikan dalam bentuk Ordonansi 

Sekolah Liaratau Widle School Ordonanti. Melalui kebijakan tersebut, pihak 

Belanda ingin membunuh madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin. 

Selain itu, kebijakan formal Belanda tersebut juga bertujuan melarang 

pengajaran kitab-kitab Islam yang menurut mereka berpotensi memunculkan 

gerakan subversi atau perlawanan di kalangan santri dan kaum muslim pada 

umumnya. Setidaknya, tercatat empat kali pihak Belanda mengeluarkan 

peraturan yang bertujuan membelenggu perkembangan pesantren di Indonesia, 

yaitu pada tahun 1882, 1905, 1925, dan 1932.
13

  

Sejak perjanjian Giyanti, pendidikan dan perkembangan pesantren 

dibatasi oleh Belanda. Belanda bahkan menetapkan resolusi pada tahun 1825 

yang membatasi jumlah jamaah haji. Selain itu, Belanda membatasi kontak 

atau hubungan orang Islam Indonesia dengan negara-negara Islam lainnya. 

Hal-hal seperti ini pada akhirnya membuat pertumbuhan dan pekembangan 

Islam menjadi tersendat. Sebagai respons penindasan Belanda tersebut, kaum 

santri mulai melakukan perlawanan. Menurut Clifford Geertz, antara tahun 

1820-1880, telah terjadi pemberontakan dari kaum santri di Indonesia, yaitu: 

1. Pemberontakan kaum Padri di Sumatra dipimpin oleh Imam Bonjol. 

2. Pemberontakan Diponegoro di Jawa 

3. Pemberontakan Banten akibat tanam paksa yang dilakukan Belanda. 

4. Pemberontakan di Aceh yg dipimpin antara lain oleh Teuku Umar dan 

Teuku Cik Ditiro. 

Akhirnya, pada akhir abad ke-19, Belanda mencabut resolusi yang 

membatasi jamaah haji sehingga jumlah peserta jamaah haji pun membludak. 

Hal ini menyebabkan tersedianya guru-guru pendidikan agama Islam dalam 

jumlah yang besar, karena selain berniat untuk menunaikan ibadah haji, para 
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jamaah juga menuntut ilmu-ilmu agama, dan ketika mereka kembali lagi ke 

Indonesia, mereka mengembangkan dan menyebarluaskan ilmunya. Lantaran 

adanya niat ganda seperti ini, jumlah pesantren semakin meningkat dari tahun 

ke tahun. Adapun ulama-ulama Indonesia yang berkualitas internasional 

setelah melaksanakan ibadah Haji, diantaranya adalah Syekh Ahmad Khatib 

As-Sambasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfudz At-Tarmizi, Syekh 

Abdul Karim, dan lain sebagainya. Dari mereka itulah intisab keilmuan kyai-

kyai Indonesia bertemu. 

Setelah penjajahan Belanda berakhir, Indonesia dijajah kembali oleh 

Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini, pesantren masih saja berhadapan 

dengan kebijakan Saikere yang dikeluarkan pemerintah Jepang. Melalui 

kebijakan tersebut, setiap orang bumiputra diharuskan membungkuk 90 derajat 

ke arah Tokyo setiap pagi jam 07.00 untuk menghormati atau memuja Kaisar 

Jepang, Tenno Haika, yang diyakini sebagai keturunan Dewa Amaterasu. 

Disinilah peran karismatik K.H Hasyim Asy’ari terbukti ampuh. K.H Hasyim 

Asy’ari sangat menentang dan menolak ritual yang diatur oleh pemerintah 

Jepang itu sehingga ia ditangkap dan dipenjara selama 8 bulan. Di luar dugaan 

pihak Jepang, penangkapan dan pemenjaraan kyai tersebut justru melahirkan 

aksi perlawanan di kalangan santri. Terjadilah demonstrasi besar-besaran yang 

melibatkan ribuan kaum santri untuk menuntut pembebasan K.H Hasyim 

Asy’ari dan menolak kebijakan Saikere. Sejak itulah pihak Jepang tidak pernah 

mengusik dunia pesantren, walau kekejamannya terhadap kaum bumiputra 

lebih menyakitkan dibandingkan penjajahan Belanda
14

. 

Menjelang kemerdekaan, kaum santri telah dilibatkan di dalam 

penyusunan undang-undang dan anggaran dasar Republik Indonesia, yang 

diantaranya melahirkan piagam Jakarta. Namun, oleh golongan nasionalis 

sekuler, piagam Jakarta tersebut dihilangkan sehingga kandas impian kaum 

santri untuk mendirikan negara Islam Indonesia. 
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C. Pertumbuhan Dan Perkembangan Pesantren  

Pesantren di Indonesia tumbuh berkembang sangat pesat. Berdasarkan 

laporan pemerintah kolonial belanda, pada abad ke 19 untuk di jawa saja 

terdapat tidak kurang dari 1.853 buah, dengan jumlah santri tidak kurang 

16.500 orang. Dari jumlah tersebut belum masuk pesantren-pesantren yang 

berkembang diluar jawa terutama Sumatra dan Kalimantan yang suasana 

kegiatan keagamaanya terkenal sangat kuat. 

Dalam mekanisme kerjanya, sistem yang ditampilkan pondok 

pesantren mempunyai keunikan dibandingkan dengan system yang diterapkan 

dalam pendidikan pada umumnya, yaitu :  

1. Memakai system tradisional yang mempunyai kebebasan penuh 

dibandingkan dengan sekolah moderen, sehingga terjadi hubungan dua 

arah antara santri dan kiai 

2. Kehidupan di pesantren menampakan semangat demokrasi karena mereka 

praktis berkerja sama mengatasi problem nonkurikuler mereka. 

3. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar atau 

ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak mengelurkan ijazah. 

4. Sitem pondok pesanten mengutamakan kesederhanaan,idealisme, 

persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri dan keberanian hidup. 

5. Alumni pondok pesantren tidak ingin menduduki jabatan pemerintahan, 

sehingga mereka hampir tidak dapa dikuasi oleh pemerintah.
15

 

Sementara itu yang menjadi ciri khas pesantreen dan sekaligus 

menunjukan elemen-elemen dasar pesantren, yaitu :  

a. Pondok 

Sebuah pondok pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan 

Islam tradisional di mana para siswanya (santri) tinggal bersama di bawah 

bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan kiai
16

. Dengan 

istilah pondok pesantren dimaksudkan sebagai suatu bentuk pendidikan 

keislaman yang melembaga di Indonesia. Pondok atau asrama merupakan 

                                                             
15 Amin Rais, 1989. Cakrawala Islam, Antara Cita Dan Fakta, Bandung: Mizan. 

Hal.162 
16 Zamakhsyari Dhofier. 1983.Tradisi Pesantren, Jakarta: LP3ES. Hal.49 
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tempat yang sudah disediakan untuk kegiatan bagi para santri. Adanya pondok 

ini banyak menunjang segala kegiatan yang ada. Hal ini didasarkan jarak 

pondok dengan sarana pondok yang lain biasanya berdekatan sehingga 

memudahkan untuk komunikasi antara kiai dan santri, dan antara satu santri 

dengan santri yang lain. 

Dengan demikian akan tercipta situasi yang komunikatif di samping 

adanya hubungan timbal balik antara kiai dan santri, dan antara santri dengan 

santri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsari Dhofir, bahwa 

adanya sikap timbal balik antara kiai dan santri di mana para santri 

menganggap kiai seolah-olah menjadi bapaknya sendiri, sedangkan santri 

dianggap kiai sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi
17

. 

Sikap timbal balik tersebut menimbulkan rasa kekeluargaan dan saling 

menyayangi satu sama lain, sehingga mudah bagi kiai dan ustaz untuk 

membimbing dan mengawasi anak didiknya atau santri. Segala sesuatu yang 

dihadapi oleh santri dapat dimonitor langsung oleh kiai dan ustaz, sehingga 

dapat membantu memberikan pemecahan ataupun pengarahan yang cepat 

terhadap santri, mengurai masalah yang dihadapi para santri. 

Keadaan pondok pada masa kolonial sangat berbeda dengan 

keberadaan pondok sekarang. Hurgronje menggambarkan keadaan pondok 

pada masa kolonial (dalam bukunya Imron Arifin, Kepemimpinan Kiai) yaitu: 

“Pondok terdiri dari sebuah gedung berbentuk persegi, biasanya dibangun dari 

bambu, tetapi di desa-desa yang agak makmur tiangnya terdiri dari kayu dan 

batangnya juga terbuat dari kayu. Tangga pondok dihubungkan ke sumur oleh 

sederet batu-batu titian, sehingga santri yang kebanyakan tidak bersepatu itu 

dapat mencuci kakinya sebelum naik ke pondoknya. 

Pondok yang sederhana hanya terdiri dari ruangan yang besar yang 

didiami bersama. Terdapat juga pondok yang agaknya sempurna di mana 

didapati sebuah gang (lorong) yang dihubungkan oleh pintu-pintu. Di sebelah 

kiri kanan gang terdapat kamar kecil-kecil dengan pintunya yang sempit, 

sehingga sewaktu memasuki kamar itu orang-orang terpaksa harus 
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membungkuk, jendelanya kecil-kecil dan memakai terali. Perabot di dalamnya 

sangat sederhana. Di depan jendela yang kecil itu terdapat tikar pandan atau 

rotan dan sebuah meja pendek dari bambu atau dari kayu, di atasnya terletak 

beberapa buah kitab”
18

  

Dewasa ini keberadaan pondok pesantren sudah mengalami 

perkembangan sedemikian rupa sehingga komponen-komponen yang 

dimaksudkan makin lama makin bertambah dan dilengkapi sarana dan 

prasarananya. 

Dalam sejarah pertumbuhannya, pondok pesantren telah mengalami 

beberapa fase perkembangan, termasuk dibukanya pondok khusus perempuan. 

Dengan perkembangan tersebut, terdapat pondok perempuan dan pondok laki-

laki. Sehingga pesantren yang tergolong besar dapat menerima santri laki-laki 

dan santri perempuan, dengan memilahkan pondok-pondok berdasarkan jenis 

kelamin dengan peraturan yang ketat. 

b. Masjid 

Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan 

pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para 

santri, terutama dalam praktik ibadah lima waktu, khotbah dan salat Jumat dan 

pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Sebagaimana pula Zamakhsyari Dhofir 

berpendapat bahwa: “Kedudukan masjid sebagai sebagai pusat pendidikan 

dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem 

pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain kesinambungan sistem 

pendidikan Islam yang berpusat di masjid sejak masjid Quba’ didirikan di 

dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW tetap terpancar dalam sistem 

pesantren. Sejak zaman Nabi, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam”
19

  

Lembaga-lembaga pesantren di Jawa memelihara terus tradisi 

tersebut, bahkan pada zaman sekarang di daerah umat Islam begitu terpengaruh 

oleh kehidupan Barat, masih ditemui beberapa ulama dengan penuh 

pengabdian mengajar kepada para santri di masjid-masjid serta memberi 

wejangan dan anjuran kepada murid-muridnya. 

                                                             
18 Imron Arifin, Op.Cit Hal  6 
19

 Zamakhsari Dhofir. Loc.Cit Hal 49 
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Di Jawa biasanya seorang kiai yang mengembangkan sebuah 

pesantren pertama-tama dengan mendirikan masjid di dekat rumahnya. 

Langkah ini pun biasanya diambil atas perintah kiainya yang telah menilai 

bahwa ia sanggup memimpin sebuah pesantren. Selanjutnya kiai tersebut akan 

mengajar murid-muridnya (para santri) di masjid, sehingga masjid merupakan 

elemen yang sangat penting dari pesantren. 

c. Pengajaran Kitab-kitab Klasik 

Sejak tumbuhnya pesantren, pengajaran kitab-kitab klasik diberikan 

sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calon-

calon ulama yang setia terhadap paham Islam tradisional. Karena itu kitab-

kitab Islam klasik merupakan bagian integral dari nilai dan paham pesantren 

yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 

Penyebutan kitab-kitab Islam klasik di dunia pesantren lebih populer 

dengan sebutan “kitab kuning”, tetapi asal usul istilah ini belum diketahui 

secara pasti. Mungkin penyebutan istilah tersebut guna membatasi dengan 

tahun karangan atau disebabkan warna kertas dari kitab tersebut berwarna 

kuning, tetapi argumentasi ini kurang tepat sebab pada saat ini kitab-kitab 

Islam klasik sudah banyak dicetak dengan kertas putih. 

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik oleh pengasuh pondok (kiai) atau 

ustaz biasanya dengan menggunakan sistem sorogan, wetonan, dan bandongan. 

Adapun kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesantren menurut 

Zamakhsyari Dhofir dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok, yaitu: (1) 

Nahwu (syntax) dan Sharaf (morfologi), (2) Fiqih (hukum), (3) Ushul Fiqh 

(yurispundensi), (4) Hadits, (5) Tafsir, (6) Tauhid (theologi), (7) Tasawuf dan 

Etika, (8) Cabang-cabang lain seperti Tarikh (sejarah) dan Balaghah”
20

  

Kitab-kitab Islam klasik adalah kepustakaan dan pegangan para kiai di 

pesantren. Keberadaannya tidaklah dapat dipisahkan dengan kiai di pesantren. 

Kitab-kitab Islam klasik merupakan modifikasi nilai-nilai ajaran Islam, 

sedangkan kiai merupakan personifikasi dari nilai-nilai itu. Di sisi lain 

                                                             
20 Ibid  
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keharusan kiai di samping tumbuh disebabkan kekuatan-kekuatan mistik yang 

juga karena kemampuannya menguasai kitab-kitab Islam klasik. 

Sehubungan dengan hal ini, Moh. Hasyim Munif mengatakan bahwa: 

“Ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab kuning tetap merupakan pedoman 

hidup dan kehidupan yang sah dan relevan. Sah artinya ajaran itu diyakini 

bersumber pada kitab Allah Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah (Al-Hadits), dan 

relevan artinya ajaran-ajaran itu masih tetap cocok dan berguna kini atau 

nanti”
21

  

Dengan demikian, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan hal 

utama di pesantren guna mencetak alumnus yang menguasai pengetahuan 

tentang Islam bahkan diharapkan di antaranya dapat menjadi Kyai. 

d. Santri 

Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami 

agama di pesantren. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama 

pesantren yang telah disediakan, namun ada pula santri yang tidak tinggal di 

tempat yang telah disediakan tersebut yang biasa disebut dengan santri kalong 

sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada pembahasan di depan. 

Menurut Zamakhsyari Dhofir berpendapat bahwa: “Santri yaitu 

murid-murid yang tinggal di dalam pesantren untuk mengikuti pelajaran kitab-

kitab kuning atau kitab-kitab Islam klasik yang pada umumnya terdiri dari dua 

kelompok santri yaitu: - Santri Mukim yaitu santri atau murid-murid yang 

berasal dari jauh yang tinggal atau menetap di lingkungan pesantren. - Santri 

Kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang mereka 

tidak menetap di lingkungan kompleks peantren tetapi setelah mengikuti 

pelajaran mereka pulang. 

Dalam menjalani kehidupan di pesantren, pada umumnya mereka 

mengurus sendiri keperluan sehari-hari dan mereka mendapat fasilitas yang 

sama antara santri yang satu dengan lainnya. Santri diwajibkan menaati 

peraturan yang ditetapkan di dalam pesantren tersebut dan apabila ada 

pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 

                                                             
21 HS, Mastuki, El-sha, M. Ishom. 2006. Intelektualisme Pesantren. Jakarta: Diva 

Pustaka, Hal. 11 
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e. Kiai 

Istilah kiai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa 

Jawa
22

 Kata kiai mempunyai makna yang agung, keramat, dan dituahkan. 

Selain gelar kiai diberikan kepada seorang laki-laki yang lanjut usia, arif, dan 

dihormati di Jawa. Gelar kiai juga diberikan untuk benda-benda yang keramat 

dan dituahkan, seperti keris dan tombak. Namun pengertian paling luas di 

Indonesia, sebutan kiai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin 

pesantren, yang sebagai muslim terhormat telah membaktikan hidupnya untuk 

Allah SWT serta menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-ajaran serta 

pandangan Islam melalui pendidikan. 

Kiai berkedudukan sebagai tokoh sentral dalam tata kehidupan 

pesantren, sekaligus sebagai pemimpin pesantren. Dalam kedudukan ini nilai 

kepesantrenannya banyak tergantung pada kepribadian kiai sebagai suri teladan 

dan sekaligus pemegang kebijaksanaan mutlak dalam tata nilai pesantren. 

Dalam hal ini M. Habib Chirzin mengatakan bahwa peran kiai sangat besar 

sekali dalam bidang penanganan iman, bimbingan amaliyah, penyebaran dan 

pewarisan ilmu, pembinaan akhlak, pendidikan beramal, dan memimpin serta 

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh santri dan masyarakat. Dan dalam 

hal pemikiran kiai lebih banyak berupa terbentuknya pola berpikir, sikap, jiwa, 

serta orientasi tertentu untuk memimpin sesuai dengan latar belakang 

kepribadian kiai
23

. 

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran kiai 

sangat menentukan keberhasilan pesantren yang diasuhnya. Demikianlah 

beberapa uraian tentang elemen-elemen umum pesantren, yang pada dasarnya 

merupakan syarat dan gambaran kelengkapan elemen sebuah pondok pesantren 

yang terklasifikasi asli meskipun tidak menutup kemungkinan berkembang 

atau bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan 

masyarakat. 

                                                             
22 Manfred, Ziemek, 1986. Pesantren Dalam Perubahan Sosial. Jakarta:P3M. 

Hal.130 
23 ibid 
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Sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki model-model 

pengajaran yang bersifat non klasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan 

menggunakan metode pengajaran sorongan dan wetonan atau bendungan. 

Sorongan, disebut juga sebagai cara mengajar per kepala yaitu setiap santri 

mendapat kesempatan tersendiri untuk memperoleh pembelajaran secara 

langsung dari kiai. Sedangkan metode Bendungan atau Halaqah dan sering 

juga disebut Wetonan
24

, para santri duduk di sekitar kiai dengan membentuk 

lingkaran, dengan cara bendungan ini kiai mengajarkan kitab tertentu pada 

sekelompok santri. Karena itu metode ini biasa juga dikatakan sebagai proses 

belajar mengaji secara kolektif. Di mana baik kiai maupun santri dalam 

halaqah tersebut memegang kitab masing-masing. 

Dalam sejarahnya tentang peran pesantren, dimana sejak masa 

kebangkitan nasional sampai dengan perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan RI, pesantren senantiasa tampil dan telah mampu berpartisipasi 

secara aktif, dan tentu saja untuk ini secara jujur kita perlu angkat topi dengan 

pesantren, oleh karena itulah setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, 

pesantren masih mendapat tempat dihati masyarakat Indonesia. 

Begitu pula halnya dengan pemerintahan Republik Indonesia, 

mengakui bahwa pesantren dan madrasah merupakan dasar dan sumber 

penidikan nasional, dan oleh karena itu harus dikembangkan, diberi bimbingan 

dan bantuan. Wewenang dan pengembangan tersebut berada dibawah 

wewenang kementrian agama. 

Sejak awal kehadiran pesantren dengan sifatnya yang lentur (flexible) 

ternyata mampu menyesuikan diri dengan masyarakat. Begitu juga pada era 

kemerdekaan dan pembangunan sekaarang, pesantren telah mampu 

                                                             
24 Istilah weton berasal dari kata wektu (bahasa jawa) yang berarti waktu, sebab 

pengajian tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum dan atau sesudah 

melakukan shalat fardu.Metode weton ini merupakan metode kuliah, dimana para santri 

mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai yang menerangkan pelajaran, Santri 

menyimak kitab masing-masing dan membuat cacatan padanya.Istilah wetonan ini di Jawa 

Barat di sebut dengan bandongan.Tetapi sekarang ini banyak pesantren telah menggunakan 

metode pengajaran dengan memadukan antara model yang lama dengan model pengajaran 

yang modern yaitu dengan memadukan metode klasikal yang bertingkat. 
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menampilkan dirinya aktif mengisi kemerdekaan dan pembangunan, terutama 

dalam rangka pengeembangan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Berbagai inovasi telah dilakukan untuk pengembangan pesantren baik 

oleh masyarakat maupun pemerintah. Masuknya pengetahuan umum dan 

keterampilaan kedalam pesantren adalah sebagai upaya untuk memberikan 

bekal tambahan agar para santri bila telah menyelesaikan pendidikannya dapat 

hidup layak dalam masyarakat. Masuknya sistem klasikal dengan 

menggunakan sarana dan peralatan pengajaran madrasah sebagaimana yang 

berlaku di sekolah-sekolah bukan barang baru lagi bagi pesantren. Bahkan ada 

pesantren yang lebih cendrung membina dan mengelola madrasah-madrasah 

atau sekolah umum, baik tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi. 

Karena itulah akhir-akhir ini pondok pesantren mempunyai 

kecenderungan baru dalam rangka renovasi terhadap sistem yang selama ini 

dipergunakan, yaitu : 

1) Mulai akrab dengan metodologi ilmiah moderen. 

2) Semakin berorientasi pada pendidikan dan fungsional, artinya tebuka atas 

perkembangan diluar dirinya. 

3) Diversifikasi program dan kegiatan makin terbuka dan ketergantungannya 

pun dengan kiai. 

4) Dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. 

Secara garis besar, pesantren sekarang ini dapat dibedakan dua macam 

yaitu:  

a. Pesantren Tradisional 

Yaitu pesantren yang masih mempertahankan sistem pengajaran 

tradisional, dengan materi pengbajaran kitab-kitab klasik yang sering disebut 

kitab kuning. 

Diantara pesantren ini ada yang mengelola madrasah, bahkan juga 

sekolah-sekolah umum mulai tingkat dasar dan menengah, dan ada pula 

pesantren-pesantren besar yang sampai keperguruan tinggi. Murid-murid dan 

mahasiswa diperbolehkan tinggal dipondok atau diluar, tetapi mereka 

diwajibkan mengikuti pengajaran kitab-kitab dengan cara sorongan maupun 

bandungan, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Guru-guru pada madrasah 
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atau sekolah pada umumnya mengikuti pengajian kitab-kitab pada perguruan 

tinggi. 

b. Pesantren Modern 

Merupakan pesantren yang berusaha mengintegrasikan secara penuh 

sistem klasikal dan sekolah kedalam pondok pesantren. Semua santri yang 

masuk pondok terbagi dalam tingkatan kelas. Pengajian kitab-kitab klasik tidak 

lagi menonjol, bahkan ada yang Cuma sekedar pelengkap, tetapi berubah 

menjadi mata pelajaran atau bidang studi. Begitu juga dengan sistem  yang 

diterapkan, seperti cara sorongan dan bandungan mulai berubah menjadi 

individual dalam hal belajar dan kuliah secara umum, atau Stadium General. 

Kemudian dalam pertumbuhan dan perkembangannya seiring dengan 

perkembangan zaman, tidak sedikit pesantren kecil yang berubah menjadi 

madrasah atau sekolah, atau karena kiai yang menjadi tokoh sentral meninggal 

dunia. 

c. Pondok Pesantren Komprehensif,  

Pondok pesantren ini disebut komprehensif karena sistem pendidikan 

dan pengajaran gabungan antara tradisional dan modern. Selain diterapkan 

pengajaran kitab kuning, sistem persekolahan terus dikembangkan. Bahkan 

pendidikan keterampilan juga diberikan pada santri
25

. 

Pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat. 

Sepanjang abad ke- 18 sampai dengan abad ke -20, pesantren sebagai lembaga 

pendidikan Islam semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat secara 

luas, sehingga kemunculan pesantren di tengah masyarakat selalu direspons 

positif oleh masyarakat
26

.  

Besarnya arti pesantren dalam perjalanan bangsa Indonesia, 

khususnya Jawa, tidak berlebihan jika pesantren dianggap sebagai bagian 

historis bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. 

 

                                                             
25

 M. Bahri Ghazali, 2001. Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan. Jakarta: 

Pedoman Ilmu Jaya. Hal. 14-15 
26 Zuhairini, 1992. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 212 


