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BAB II 

SEJARAH BERDIRINYA PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR 

(1926-1936) 

 

A.  Sejarah Berdirinya Pesantren Tegalsari Hingga ke Gontor 

 Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), atau biasa disingkat 

menjadi Pondok Modern Gontor atau terkadang juga cukup disebut Pondok 

Gontor. Pondok ini didirikan pada hari senin, 12 Rabi’ul Awal 1325/20 

September 1926 oleh tiga bersaudara, yaitu : K.H. Ahmad Sahal (1901-1977), 

K.H. Zainuddin Fanani (1905-1967), dan K.H. Imam Zarkasyi (1910-1985).  

 Pondok Gontor merupakan kelanjutan dari Pesantren Tegalsari. Tegalsari 

adalah nama sebuah desa terpencil, terletak 10 km di sebelah selatan pusat 

Kerajaan Wengker di Ponorogo. Pesantren Tegalsari ini telah melahirkan para 

kyai, ulama, pemimpin, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut berkiprah dalam 

membangun bangsa dan negara. Beberapa kyai dan pengasuh pesantren di Jawa 

Timur khusnya, mengatakan bahwa mereka adalah keturunan keluarga Pondok 

Tegalsari.
1
 

Pesantren Tegalsari didirikan pada abad ke 18 M oleh Kyai Ageng 

Muhammad Besari (Bashori). Pada sekitar pertengahan abad ke 18 (sekitar tahun 

1742 ) hiduplah seorang kyai terkenal bernama ” Kanjeng Kyai Hasan Bashari” 

atau “Besari” disebuah desa terpencil kurang lebih 10 km disebelah selatan 

kabupaten Ponorogo. Desa yang diapit oleh dua buah sungai itu bernama 

“Tegalsari” dimana terdapat sebuah pondok pesantren yang pada saat itu kesohor 

dengan nama “Pondok Tegalsari”. Karena kealiman dan kharisma Kyainya, 

                                                           
1
       Diantara isteri K.H.M. Hasyim Asy’ari yang bernama Ny. Nafiqah (yang melahirkan 

10 anak, diantaranya K.H. A Wahid Hasyim yang kemudian menurunkan K.H. Abdurrahman 

Wahid) keturunan dari K. Ilyas Pondok Pesantren Sewulan Madiun (termasuk kerabat dari K.H. 

Masykur, mantan Menteri Agama R.I.). Pondok Pesantren Sewulan ini didirikan olehsantri dan 

sekaligus menantu dari pesantren Tegalsari. Dari alur inilah bertemunya jalur kekerabatan 

(geneologis) Pondok Modern Gontor Ponorogo dengan Pesantren Tebuireng Jombang. Lihat 

Mardiyah. Kepemimpinan Kyai dalam Memelihara Budaya Organisasi. (Malang : Aditya Media 

Publishing, 2012). Hlm. 124. 
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Pondok Tegalsari ini pada masanya memiliki santri yang jumlahnya mencapai 

ribuan, berasal dari seluruh tanah Jawa dan sekitarnya, sehingga pada saat itu 

seluruh desa menjadi pondok bahkan melimpah hingga desa-desa sekitarnya, 

seperti desa Jabung (Nglawu), desa Josari dan desa-desa lain disekitarnya.
2
 

Pada suatu hari tepatnya tanggal 30 Juni 1742 kerajaan Kartasura 

mendapat bencana hebat, pemberontakan Cina yang dipimpin oleh RM Garenda 

Susuhunan Kuning terjadi dimana-mana, sehingga keraton dalam keadaan bahaya. 

Karena hebatnya serangan dan keadaan yang kurang aman maka Paku Buana II 

atau Sunan Kumbul pergi dengan diam-diam meninggalkan keraton menuju 

ketimur gunung lawu. Setelah menempuh perjalanan yang panjang siang dan 

malam bersama para pengkutnya, ia menemukan sebuah perguruan Islam atau 

pesantren yang telah kesohor dengan nama Tegalsari itu. Dalam keadaan prihatin 

dan gelisah ia datang berserah diri kepada Kanjeng Kyai Hasan Bashari dan 

tinggallah ia disana untuk bertafakkur, dan bermunajat pada Allah dibawah 

bimbingan Kyai. Dan berkat keuletan dan kesungguhannya dalam berdoa serta 

keikhlasan bimbingan dan doa Kyai, Allah mengabulkan doanya. Api 

pemberontakan akhirnya reda dan bahkan padam sama sekali, akhirnya Paku 

Buana II kembali ke keraton dan menduduki lagi tahtanya. Dan sebagai balas 

budinya, semenjak itu Tegalsari menjadi suatu daerah merdeka, bebas dari segala 

kewajiban terhadap kerajaan. Daerah yang bebas dari kerajaan ini disebut 

“perdikan” atau “perdekan”.
3
 

Selain hadiah tanah perdikan, Raja juga menawarkan jabatan Bupati di 

Ponorogo kepada Kyai Ageng Besari. Namun sang Kyai menolak jabatan tersebut 

dan hanya menerima hadiah tanah perdikan. 

                                                           
2
   Nur Hadi Ihsan. Pola Penyelenggaraan Pondok Pesantren Ashriyah/Khalafiyah. 

(Gontor :  Departemen Agama R.I., 2001). Hlm. 11. 

 
3
       Panitia Peringatan 90 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Jejak Sejarah 

Pondok Modern Darussalam Gontor (Gontor : Panitia Peringatan 90 Tahun Pondok Modern 

Darussalam Gontor, 2016).  Hlm. 13-14. 
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Demikianlah pada akhirnya, tanah Tegalsari brnar-benar menjadi tanah 

perdikan. Setelah menjadi tanah perdikan Tegalsari bertambah terkenal, 

penduduknya juga bertambah banyak. Para santri banyak berdatangan dari 

berbagai daerah untuk belajar disana. Sebuah masjid kemudian dibangun dan 

didirikan disekelilingnya pondok-pondok kecil untuk tempat tinggal sementara. 

Di bawah asuhan Kyai Ageng Muhammad Besari, pengajaran kitab-kitab 

berbahasa Arab sudah dilakukan, seperti yang dipelajari di pesantren saat ini.
4
 

Pondok Pesantren Tegalsari terus hidup dari generasi ke generasi dan terus 

berkembang. Banyak alumninya yang menjadi tokoh masyarakat yang tercatat 

dalam sejarah bangsa Indonesia,diantaranya adalah Pujangga Jawa kenamaan 

Raden Ngabehi Ronggo- warsito (wafat th.1803), tokoh pergerakan Nasional 

H.O.S.Cokroaminoto (wafat 1923) dan lain lain. Dan tidak sedikit pula alumninya 

yang menjadi Negarawan, Pejabat pemerintahan, pengusaha, ulama, dan tokoh-

tokoh masyarakat lainnya.
5
  

Setelah Kyai Ageng Muhammad Besari wafat, beliau digantikan oleh 

putra ketujuh beliau yang bernama Kyai Hasan Yahya. Seterusnya Kyai Hasan 

Yahya digantikan oleh Kyai Bagus Hasan Besari II yang kemudian digantikan 

oleh Kyai Hasan Anom. Demikianlah Pesantren Tegalsari hidup dan berkembang 

dari generasi ke generasi, dari pengasuh satu ke pengasuh lain. pada pertengahan 

abad ke-19 atau pada generasi keempat keluarga Kyai Besari, Pesantren Tegalsari 

mulai surut. 

Namun Pesantren Tegalsari telah banyak mengantarkan anak keturunan 

dan santrinya menjadi kyai-kyai pesantren ,tokoh kerajaan dan tokoh nasional 

yang kharismatik hingga sekarang ini diantaranya yang keturunan Kyai Hasan 

Besari adalah : 

                                                           
4
     Khamami Zada, dkk. Intelektualisme Pesantren. (Jakarta : Diva Pustaka, 2003). Hlm. 

222.  

 
5
    Panitia Peringatan 90 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Jejak Sejarah 

Pondok Modern Darussalam Gontor (Gontor : Panitia Peringatan 90 Tahun Pondok Modern 

Darussalam Gontor, 2016).  Hlm. 14. 
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1. Kyai Zainal putra kesembilan dari Kyai Muhammad Besari yang menjadi Raja  

     Selangor Malaysia 

2. Kyai Moh. Muhji menjadi Raja penerus dari Ayahandanya dan Nyai Ngaisah  

     Dinobatkan sebagai Sultan Johor Malaysia.  

Alumni Santri Tegalsari . Diantaranya : 

1. Susuhunan Paku Buwana II atau Sunan Kumbul, Raja Kerajaan Mataram  

     Kartasura 

2. Bagus Harun Basyariyah pendiri desa Perdikan Sewulan, Dagangan Madiun  

     dikenal sebagai Kyai Ageng Basyariyah.  

3.  Muhammad Bin Umar pendiri Desa Perdikan Banjarsari, Dagangan Madiun 

4. Raden Ngabehi Ronggowarsito alias Bagus Burhan (wafat 1803), seorang  

     Pujangga Jawa yang masyhur 

5. Sulaiman Jamaluddin, putera Panghulu Jamaluddin dan cucu Pangeran  

      Hadiraja, Sultan Kasepuhan Cirebon. ia diambil menantu oleh Kyai Khalifah  

     (Penerus Kyai Hasan Besari Tegalsari) dan jadilah ia Kyai muda yang sering  

     dipercaya menggantikan Kyai untuk memimpin pesantren saat beliau  

     berhalangan. Bahkan sang Kyai akhirnya memberikan kepercayaan kepada  

     santri dan menantunya ini untuk mendirikan pesantren sendiri di desa Gontor. 

6. Santri besarnya adalah Bagus Darso yang dikenal dengan sebutan KH Abdul  

     Mannan yang mendirikan Pondok Pesantren Termas, Pacitan pada 1830. 

7. H.O.S. Cokroaminoto Tokoh Pergerakan Nasional (lahir di Desa Bakur,  

     Madiun, Jawa Timur, 16 Agustus 1882 – meninggal di Yogyakarta, Indonesia,  

     17 Desember1934 pada umur 52 tahun) masih keturunan Kyai Bagus Hasan  

     Besari, Tegalsari 

Sepeninggal Kyai Ageng Hasan Besari, kejayaan Pesantren Tegalsari 

tinggal kenangan. Jumlah santrinya kian menyusut. Walaupun demikian, banyak 

para santri dan anak cucunya yang mengembangkan agama Islam dengan 

mendirikan Pondok Pesantren di berbagai daerah di seluruh Nusantara. Salah satu 

yang terbesar adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di wilayah 

kecamatan Mlarak.
6
 

                                                           
6
 https://wiyonggoputih.blogspot.com/2016/08/sejarah-pesantren-gebang-

tinatar.html?m=1  

https://wiyonggoputih.blogspot.com/2016/08/sejarah-pesantren-gebang-tinatar.html?m=1
https://wiyonggoputih.blogspot.com/2016/08/sejarah-pesantren-gebang-tinatar.html?m=1
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B.  Pendirian Pondok Pesantren Gontor Pada Masa Awal (Gontor Pada 

Masa Awal Sebelum Kedatangan Trimurti) 

Pada pertengahan abad ke 19 M, Pesantren Tegalsari dipimpin oleh Kyai 

Chalifah (putera ke 6 Kyai Hasan Bashari). Pada masa kepemimpinannya terdapat 

seorang santri yang sangat alim dan sangat pandai bernama Sulaiman Jamaluddin 

yang datang dari daerah Pasundan tepatnya Cirebon. Ia sangat dekat dengan 

Kyainya, dan karena kedekatan dan kecerdasannya itu, Kyaipun sangat sayang 

padanya, maka setelah Sulaiman Jamaluddin dirasa telah cukup belajarnya iapun 

lalu diambil menantu oleh Kyai Chalifah dan sering dipercaya untuk 

menggantikannya saat Kyai Chalifah berhalangan. Dan karena kealimannya yang 

semakin menonjol, iapun akhirnya diberi suatu tempat ditengah hutan belantara 

(kurang lebih 3 Km sebelah timur Pondok Pesantren Tegalsari) dan 40 orang 

santri untuk mendirikan Pondok Pesantren seperti Tegalsari. Dengan 40 orang 

santri itu (salah satu syarat syahnya shalat Jum’at) dan seorang istri berangkatlah 

Kyai Sulaiman Jamaltiddin ke suatu tempat yang telah ditunjukan oleh Kyainya 

itu. Dan disanalah Kyai muda itu mendirikan pondokan bersama para santrinya. 

Tempat itu kini diberi nama “Gontor” .  

Gontor adalah sebuah tempat yang terletak kurang lebih 3 kilometer 

sebelah timur Tegalsari dan 11 kilometer ke arah tenggara dari kota Ponorogo. 

Pada saat itu, Gontor masih merupakan kawasan hutan yang belum banyak 

didatangi orang. Bahkan hutan ini dikenal sebagai tempat persembunyian para 

perampok, penjahat, penyamun, pemabuk, dan orang-orang yang berperangai 

kotor. Karena itu, tempat itu dijuluki sebagai “tempat kotor”, yang dalam bahasa 

Jawa disebut enggon kotor. Menurut riwayat, nama desa Gonor itu bersal dari 

ungkapan tersebut. Di desa tersebut, pesantren yang didirikan Kyai Sulaiman 

Jamaluddin itu kemudian dikenal dengan sebutan Pondok Gontor. 

Pada saat itu, pelajaran yang diberikan kepada santri hanyalah masalah-

masalah keagamaan. Hal itu tentunya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 

zaman pada saat itu, karena tujuan utamanya adalah mengembalikan kesadaran 
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masyarakat yang masaih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang melanggar 

hukum agama, dengan dalih “itu sudah menjadi kebiasaan nenek moyang.
7
 

Pesantren Gontor yang dirintis oleh Kyai Sulaiman Jamaluddin ini 

semakin hari semakin berkembang pesat, khususnya ketika dipimpin oleh 

puteranya yang bernama Kyai Archam Anom Besari. Santri-santrinya berasal dari 

berbagai daerah di Jawa, konon banyak pula santri-santri dari daerah pasundan 

Jawa Barat. Setelah Kyai Archam wafat pesantren ini dilanjutkan oleh generasi 

ketiga yaitu Kyai Santoso Anom Besari putera Kyai Archam Anom Besari. 

Namun pada generasi ketiga ini pondok Gontor mulai surut. Diantara sebab 

kemunduran ini adalah karena kurangnya perhatian terhadap kaderisasi.
8
  

Meskipun Pesantren Gontor sudah tidak semaju dizaman ayah dan 

neneknya namun Kyai Santoso tetap bertekad menegakkan agama didesa Gontor. 

Ia tetap figur Kyai di desa Gontor dan sekitarnya. Dalam usia yang belum begitu 

lanjut Kyai Santoso dipanggil Allah SWT. Saudara-saudaranya tidak ada yang 

sanggup menggantikannya. Dan tinggalah seorang istri berserta ketujuh putera 

puterinya dengan peninggalan sebuah rumah sederhana dan masjid tua warisan 

nenek moyangnya itu. Dalam keadaan seperti itu,  Ibu Santoso tetap bertekad 

untuk memajukan pesantren yang telah dibangun oleh nenek moyang dari pada 

suaminya itu, akhirnya iapun mendidik putera-puterinya dengan memasukan 

mereka ke berbagai pondok pesantren yang terkenal pada saat itu.  

Putera Pertamanya, R.Rahmat Sukarto kemudian menjadi Kepala Desa 

Gontor. Sedang ketiga putera lainnya dimasukkan Pesantren guna memperdalam 

agama, dan dengan berbagai macam cara ketiganya dididik dibesarkan agar dapat 

meneruskan perjuangan nenek moyangnya, yaitu memperbaiki kembali pondok 

pesantren yang telah lama mati. Ketiga puteranya itu adalah : Ahmad Sahal 

(Putera kelima) Zainuddin Fannani (Putera keenam ) Imam Zarkasyi (Putera 

                                                           
7
   Mardiyah. Kepemimpinan Kyai dalam Memelihara Budaya Organisasi. (Malang : 

Aditya Media Publishing, 2012). Hlm. 126. 

 
8
  Nur Hadi Ihsan. Pola Penyelenggaraan Pondok Pesantren Ashriyah/Khalafiyah. 

(Gontor :  Departemen Agama R.I., 2001). Hlm. 13  
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ketujuh). Belum lagi selesai masa belajar dan belum pula cukup dewasa ketiga 

orang ini harus mengalami cobaan yang sangat berat, Ibunda tercinta dipanggil 

Allah SWT. Namun hal itu tidak mengecilkan hati mereka, dengan keadaan 

ekonomi yang serba kurang mereka terus belajar dari satu tempat ketempat 

lainnya hingga selesai guna memperdalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan 

umum untuk nantinya dikembangkan di pesantren yang telah didirikan oleh kakek 

mereka
9
 

Setelah selesai menimba ilmu dari berbagai pesantren, akhirnya ketiga 

putera ibu Nyai Santosopun kembali ke kampung halamannya untuk memajukan 

pesantren milik ayah mereka yang telah lama redup itu. 

1. Pembukaan Tarbiyatul Athfal (1926) 

Langkah pertama untuk menghidupkan kembali Pondok Gontor adalah 

dengan membuka Tarbiyatul Athfal (T.A.); suatu program pendidikan anak-anak 

untuk masyarakat Gontor. Materi, prasarana, dan sarana pendidikannya sangat 

sederhana. Semuanya dilakukan dengan modal seadanya. Tetapi dengan 

kesungguhan, keuletan, kesabaran, dan keikhlasan pengasuh Gontor Baru, usaha 

ini telah dapat membangkitkan kembali semangat belajar masyarakat desa Gontor. 

Program inipun pada berikutnya tidak hanya diikuti oleh anak-anak, orang dewasa 

juga ikut belajar di tempat ini. Peserta didiknya juga tidak terbatas pada 

masyarakat desa Gontor, tetapi juga masyarakat desa sekitar. 

Para santri T.A. itu dididik langsung oleh Pak Sahal (panggilan populer 

untuk K.H. Ahmad Sahal). Dengan beralaskan tikar dan daun kelapa, pendidikan 

dilangsungkan pada siang dan malam. Pada siang hari mereka belajar di bawah 

pepohonan di alam terbuka, sedangkan pada malam hari mereka belajar diterangi 

oleh lampu batok (tempurung kelapa). 

Berkat kegigihan dan keuletan beliau, pada tiga tahun pertama para santri 

yang belajar di Pondok Gontor telah mencapai jumlah 300. Mereka belajar tanpa 

dipungut biaya apapun. Bahkan tidak jarang pengasuh Pondok yang memenuhi 

                                                           
9
    Panitia Peringatan 90 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Jejak Sejarah 

Pondok Modern Darussalam Gontor (Gontor : Panitia Peringatan 90 Tahun Pondok Modern 

Darussalam Gontor, 2016).  Hlm. 14-15. 
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keperluan sehari-hari mereka. Pada prinsipnya, tujuan utama pembelajaran di 

Tarbiyatul Athfal adalah penyadaran siswa terhadap pemahaman dan pelaksanaan 

ajaran agama. 

Pada usia tujuh tahun, siswa T.A. telah mencapai 500 orang putra dan 

putri. Fasilitas belajar-mengajar belum mencukupi sehingga mereka belajar di 

rumah-rumah penduduk dan sebagian masih di alam terbuka di bawah pepohonan. 

Tekad membuat bangunan untuk ruang kelas semakin menguat, tetapi dana tidak 

ada, karena selama sepuluh tahun pertama siswa tidak dipungut bayaran apapun. 

Untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan dibentuklah "Anshar Gontor", 

yaitu orang-orang yang bertugas mencari dana di seluruh wilayah Jawa. Selain itu 

para santri di dalam Pondok juga dilibatkan dalam pembuatan batu merah. 

Tarbiyatul Athfal terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat 

masyarakat untuk belajar. Karena itu, setelah berjalan beberapa tahun, 

didirikanlah cabang-cabang Tarbiyatul Athfal di desa-desa sekitar Gontor. 

Madrasah-madrasah Tarbiyatul Athfal di desa-desa sekitar Gontor itu ditangani 

oleh para kader yang telah disiapkan secara khusus melalui kursus pengkaderan. 

Di samping membantu pendirian madrasah-madrasah TA tersebut, mutu TA di 

Gontor juga ditingkatkan agar para lulusannya memiliki kemampuan yang 

memadai untuk ikut berkiprah membina beberapa TA cabang yang ada. Untuk itu, 

pada tahun-tahun berikutnya dibukalah jenjang pendidikan di atas TA yang diberi 

nama Sullamul Muta’allimin.
10

 

Titik cerah itu kini mulai memancarkan cahaya terang. Setelah melalui 

perenungan yang panjang, didukung dengan hasil tempaan pendidikan dari 

berbagai pesantren, pondok yang dicita-citakan itu akan menerapkan metode: 

ringkas, lekas, praktis, berbuah, dan memuaskan. 

 Metode dan sistem itu dilengkapi dengan orientasi yang jelas dan konkret, 

di antaranya kemasyarakatan, kesederhanaan, bukan semata-mata menjadi 

pegawai, dan tidak berafiliasi dengan partai apa pun. Semangat ini tidak lain 

untuk mewujudkan cita-cita “Manusia Sempurna” (Insan Kamil) yang berbudi 

                                                           
10

   Nur Hadi Ihsan. Pola Penyelenggaraan Pondok Pesantren Ashriyah/Khalafiyah. 

(Gontor :  Departemen Agama R.I., 2001). Hlm. 13-14. 
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tinggi, berpengetahuan luas, berbadan sehat, bercita-cita luhur, berpikiran bebas, 

dan berjiwa besar, yang oleh Trimurti dituangkan menjadi motto Pondok Modern 

Darussalam Gontor yaitu: 

 (a). Berbudi Tinggi 

 Berbudi tinggi merupakan landasan paling utama yang ditanamkan pondok 

kepada para santri di semua tingkatan, mulai dari yang paling rendah sampai yang 

paling tinggi. Realisasi penanaman motto ini dilakukan melalui semua unsur 

pendidikan yang ada. Ini disebut juga dengan Madrasatul Ula (Pendidikan 

Keluarga). 

 (b). Berbadan Sehat 

  Tubuh yang sehat adalah sisi lain yang penting dalam pendidikan di 

pondok. Dengan tubuh yang sehat, para santri dapat melaksanakan tugas hidup 

dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan kesehatan dilakukan melalui 

berbagai kegiatan olahraga, bahkan ada olahraga rutin yang wajib diikuti oleh 

seluruh santri sesuai jadwal yang telah ditentukan. Termasuk runinitas lari pagi 

pada hari Selasa dan Jum’at, setelah berpuasa pada hari Senin dan Kamis. 

Aktivitas ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tubuh setelah para santri 

melaukan aktivitas ruhani sekaligus badani dengan puasa, maka harus diimbangi 

dengan menjaga kebugaran dengan berlari pada hari berikutnya. Sehinga tubuh 

mereka sehat dan kuat, dan pikiran mereka pun semakin cerdas untuk menangkap 

pelajaran dan hikmah di pondok. 

 (c). Berpengetahuan Luas 

 Para santri dididik di pondok melalui proses yang telah dirancang secara 

sistematis agar dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka. Tidak hanya 

pengetahuan, santri juga diajarai cara belajar yang dapat digunakan untuk 

membuka gudang pengetahuan. Kyai sering berpesan, pengetahuan itu luas, tak 

terbatas, tetapi tidak boleh lepas dari berbudi tinggi sehingga santri tahu untuk apa 

belajar dan tahu prinsip untuk apa menambah ilmu. Ini disebut juga Madrasatus 

Tsani (Pendidikan Sekolah). 
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 (d). Berpikiran Bebas 

Berpikiran bukan berarti sebebas-bebasnya atau liberal. Kebebasan di sini 

tidak boleh menghilangkan prinsip sebagai seorang mukmin, justru kebebasan 

merupakan lambang kematangan dan kedewasaan dari hasil pendidikan yang 

diterangi petunjuk Illahi.  Motto ini ditanamkan sesudah santri memiliki budi 

pekerti tinggi atau budi luhur dan sesudah berpengetahuan luas. Ini disebut juga 

Madrasatults Tsalits (Pendidikan Kemasyarakatan dan Keorganisasian).
11

 

 

2. Pembukaan Sullamul Muta’allimin (1932) 

Dengan semakin banyaknya siswa yang menyelesaikan pendidikan di TA 

dan adanya minat yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh pendidikan 

lebih lanjut, pada tahun 1932 Pengasuh Pondok Gontor membuka program 

lanjutan dari Tarbiyatul Athfal yang diberi nama "Sullamul Muta’allimin".  

Pada tingkatan ini para santri diajari secara lebih dalam dan luas pelajaran 

fikih, hadis, tafsir, terjemah al-Qur’an, cara berpidato, cara membahas suatu 

persoalan, juga diberi sedikit bekal untuk menjadi guru berupa ilmu jiwa dan ilmu 

pendidikan. Di samping itu mereka juga diajari ketrampilan, kesenian, olahraga, 

gerakan kepanduan, dan lain-lain. 

Kegiatan ekstra kurikuler juga mendapat perhatian luar biasa dari 

pengasuh Pondok, sehingga setelah tiga tahun berdirinya Sullamul Muta’allimin 

telah berdiri pula berbagai gerakan dan barisan pemuda, antara lain: 

a.    Tarbiyatul Ikhwan (Organisasi Pemuda) 

b.    Tarbiyatul Mar’ah (Organisasi Pemudi) 

c.    Muballighin (Organisasi Juru Dakwah) 

d.    Bintang Islam (Gerakan Kepanduan) 

e.    Ri-Ba-Ta, yaitu Riyadlatul Badaniyah Tarbiyatul Athfal (Organisasi  

                   Olahraga) 

f.     Miftahussa’adah dengan "Mardi Kasampurnaan". 

g.    Klub Seni Suara, dan Klub Teater 
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Usaha Pengasuh Pondok untuk membangkitkan gairah masyarakat Gontor 

dan sekitarnya sudah tampak membuahkan hasil. Madrasah-madrasah yang 

menjadi cabang TA sudah banyak berdiri di desa-desa sekitar Gontor. Para murid 

dan alumni TA dan Sullamul Muta’allimin Gontor menjadi tulang punggung dari 

berlangsungnya proses belajar mengajar di madrasah-madrasah itu. Mengingat 

banyak madrasah Tarbiyatul Athfal yang telah dibuka, maka dibentuklah sebuah 

wadah yang menggabungkan seluruh TA itu, yaitu Taman Perguruan Islam (TPI) 

yang dipimpin langsung oleh Pak Sahal. Menjelang usia 10 tahun pembukaan 

kembali Gontor, TPI telah mempunyai murid lebih dari 1000.
12

 

Saat itu, pondok dipersatukan dan diikat persaudaraan dengan para pelajar 

dari desa-desa tetangga. Tak ketinggalan para pelajar putri. Selain dibekali dengan 

pelajaran di bangku sekolah, sering kali mereka dibimbing dengan pelajaran-

pelajaran dan keterampilan-keterampilan keputrian. Mereka dilatih dengan 

beragam skill, seperti menganyam bakul, tikar, pertenunan, koperasi, dan lain 

sebagainya. 

Selain itu, mereka juga diajari seni suara, seperti kasidah, membaca al-

Qur’an murattal dan mujawwad, salawat barzanji, tembang jawa yang diisi 

dengan nilai-nilai ketauhidan, serta nyanyian-nyanyian lengkap dengan not balok. 

Yang lebih penting lagi, para pelajar putri diberi bimbingan tentang etika dan tata 

cara membina rumah tangga, kebersihan, memasak, kesehatan, dan lain-lain. 

Semarak kegiatan di sekolah model baru ini juga dilengkapi dengan 

olahraga, senam, baris berbaris, guna menyegarkan pikiran setelah seminggu 

belajar. Sementara gerakan kepanduan menjadi inti pelajaran diluar kelas untuk 

melatih para santri agar memiliki rasa percaya diri dan menerapakan nilai-nilai 

kebaikan di luar kelas. 

Adapun seni drama diajarkan supaya pada saat liburan atau akhir tahun 

ada kenang-kenangan yang dapat dikenang bersama jika mereka telah sampai di 

kampung halaman, dan supaya mereka tidak terkejut ketika menjumpai hal-hal 

serupa di tengah masyarakat. 
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Pengasuh pondok juga menyadari bahwa sepakbola adalah permainan 

internasional yang digemari seluruh lapisan masyarakat. Olahraga ini telah ada 

semenjak berdirinya Tarbiyatul Athfal, dan diadakan untuk memenuhi hasrat para 

santri. Sedangkan bagi para orangtua, mereka dibekali dengan ilmu sejati atau 

ilmu kesempurnaan, pembahasan ilmu tauhid yang dikaji secara mendalam.
13

 

Kehadiran TA dan SM telah membawa angin segar yang menggugah 

minat belajar masyarakat. Program pendidikan di TA berkembang pesat. Jika pada 

awalnya TA hanya bermula dengan mengumpulkan anak-anak desa dan mengajari 

mereka mandi dan membersihkan diri serta bagaimana berpakaian untuk menutupi 

aurat, maka dalam satu dasawarsa kemudian lembaga ini telah berhasil mencetak 

para kader Islam dan muballigh tingkat desa yang tersebar di sekitar desa Gontor. 

Melalui merekalah nama Gontor menjadi lebih dikenal kembali oleh masyarakat. 

Perkembangan tersebut cukup menggembirakan hati dan benar-benar 

disyukuri para pengasuh pesantren yang baru ini. Kesyukuran tersebut ditandai 

dengan “Kesyukuran 10 Tahun Pondok Gontor”. Acara kesyukuran dan 

peringatan menjadi semakin sempurna dengan diikrarkannya pembukaan program 

pendidikan baru tingkat menengah pertama dan menengah atas yang dinamakan 

Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyyah (KMI) atau Sekolah Guru Islam pada tanggal 

19 Desember 1936, yang menandai kebangkitan sistem pendidikan modern di 

lingkungan pondok pesantren.
14
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