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MODEL PENGAJARAN DAN KEPEMIPINAN 

DI PONDOK PESANTREN JAMSAREN SURAKARTA 
 

ABSTRAK 

Pondok pesantren Jamsaren Surakarta dikenal di kalangan umat Islam di 
pulau Jawa khususnya masyarakat Surakarta dan merupakan lembaga pendidikan 
Islam yang telah bergerak menuntaskan kebodohan, mengenalkan Islam dan 
melewati sejarah yang cukup panjang. Seiring berjalannya waktu pondok 
pesantren Jamsaren terus mengalami perubahan pengajaran dan kepemimpinan 
hingga sekarang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengajaran dan 
kepemimpinan di pondok pesantren Jamsaren Surakarta, dikarenakan banyaknya 
alumni dari pondok pesantren Jamsaren yang sukses di masyarakat baik menjadi 
kiai, tokoh agama, ustadz, pemimpin pemerintahan dan banyak lagi. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan historis.  
Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara. 
Analisis data, menggunakan data kualitatif, studi pustaka dan melakukan 
observasai pengamatan, berdasarkan keadaan. Data pendukung dengan interview. 

Analisa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengajaran di 
pondok Jamsaren sering mengalami perubahan. Pondok Pesantren Jamsaren 
hingga kini masih menerapkan sistem pengajaran formal, non formal dan 
informal. Model kepemimpinan juga mengalami perubahan dari kepemimpinan 
tunggal (kiai) kini menjadi sistem yayasan (kolektif). Faktor yang menjadi 
pendukung perkembangan karena keikhlasan kiai, asatidz dan para santri dalam 
mendidik mendakwahkan agama Allah Swt. Faktor yang menjadi penghambat 
adalah karena tingginya daya saing antar pesantren dan kurang kesungguhan 
dalam berjuang di jalan Allah baik para santri dan pengurus harian. 

Kata kunci: model; pengajaran; kepemimpinan; sejarah. 
 

ABSTRACT 

 Boarding school Jamsaren Surakarta is very well known among muslims 
on the island of Java especially the people of Surakarta and as like an Islamic 
educational institution that has moved to eliminate stupidity, to introduce Islam 
and through the long history. Together with the past of time, Boarding school 
Jamsaren still continue changes in teaching and leadership up to now. 
 This study aims to explore the model of teaching and leadership in 
boarding school Jamsaren Surakarta, caused by the number of alumni from the 
boarding school Jamsaren successful in society both become headmaster, religious 
leaders, teachers, government leaders and more. 
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 This research is field research by the historical approach method. Data 
collection using documentation, observation and interview. Data analysis, using 
qualitative data, literature review and conduct field observations, based on 
circumstances. Supporting data by interview. 
 That analysis can be conclused that the teaching system in boarding 
school Jamsaren often changes. Jamsaren Boarding School is still appliying 
formal, non formal and informal teaching system up to now. The existing 
leadership model also changes from a single leadership (headmaster) to a 
foundation system. Factors that support the development because of the sincerity 
of leader (headmaster), teachers and the student in educating preach religion of 
Allah Swt. The obstacle Factor is the high competitiveness between boarding 
school and lack seriousness in struggling in the way of Allah, both the students 
and the daily administrators. 
Keywords: type; teaching; leadership; history. 
 

1. PENDAHULUAN 

Masuk dan berkembangnya pendidikan di Indonesia memiliki 

sejarah yang cukup panjang. Pendidikan maju dan berkembang dengan 

berbagai faktor maupun kondisi yang terjadi dizamannya masing-masing, 

yang dipengaruhi oleh berbagai aspek baik itu aspek agama, aspek budaya dan  

berbagai aspek politik. Lembaga pendidikan pesantren merupakan sistem 

pendidikan tertua saat ini seperti halnya Pondok Pesantren Jamsaren di Surakarta. 

Pendidikan agama Islam di nusantara dimulai sejak abad ke-13. Pendidikan Islam 

semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian, kemudian 

dikembangkan dengan pendirian tempat menginap bagi para santri, yang kemudian 

disebut dengan pondok pesantren.  

Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta adalah sebuah wadah 

pendidikan Islam yang bertujuan menjadikan manusia yang bertakwa, 

mempunyai mental kuat dan memiliki keterampilan, berilmu pengetahuan dan 

sanggup berintraksi perkembangan zaman. Didirikan pada masa pemerintahan 

Pakubuwono IV yang berdiri sekitar tahun 1750 Oleh Kiai Jamsari. Tahun 

1830 selama 50 tahun fakum disebabkan terjadinya operasi tentara Belanda, 

lantaran Belanda kalah perang dengan Pangeran Diponegoro pada 1825 di 

Yogyakarta. Karena kalah, Belanda melancarkan serangkaian tipu muslihat 
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dan daerah Jamsaren menjadi sepi tidak terawatt, tahun  1878 Pondok 

Jamsaren didirikan kembali.  

Pada 1908, mushola pondok pesantren diganti dengan bangunan 

masjid tembok dan berlangsung hingga sekarang. Pada 1913, sistem pengajian 

salafi diganti dengan sistem kelas. Sejak tahun 1965-1997, secara langsung 

dipimpin oleh Kiai Haji Ali Darokah. Periode ini selain pengajian sistem kelas 

dengan materi pelajaran agama juga diberi materi pelajaran umum untuk 

menunjang prestasi santri. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang 

disampaikan diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

tentang “Model Pengajaran dan Kepemipinan di Pondok Pesantren Jamsaren 

Surakarta Tahun 1995-2015”. 

Telaah kepustakaan: Sutarno dalam dalam tesisnya di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta “Studi Tentang Pendidikan Kemandirian di 

Pesantren Putri Al Mawadah Ceper Ponorogo”. (2008) yang mengungkapkan 

bahwa kiai mempunyai peran dan tanggung jawab agar out put dari lulusan 

pesantren mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk member bekal para 

santrinya. Hal ini mempunyai maksud dan tujuan bahwa santri ketika lulus 

dari pesantren mempunyai kemampuan yang dapat dihandalkan di masyarakat 

sehingga mereka mampu berperan aktif dengan nilai-nialai luhur yang pernah 

mereka dapat dari pesantren, baik itu budi pekerti, sopan santun, akhlak 

karimah sesuai fitrah manusia yang lurus.1 

Novian Ratna Novian Ratna Nora Ardalika dkk (2013) dalam 

jurnalnya “Peran Kepemimpinan Kiai dalam Membentuk Karakter Mandiri 

Santri di Pondok Modern Arrisalah Program Internasional Ponorogo” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan kiai dalam 

membentuk karakter mandiri santri. Hasil penelitian: Pertama, peran kiai 

dalam membentuk karakter mandiri santri: (a) kiai sebagai model kemandirian 

selalu mendidik dan menerapkan sifat-sifat Rosulullah kepada santri: 1) 

mengurus diri sendiri, 2) imitasi bahasa, 3) kemandirian kelas, 4) kemandirian 

1 Sutarno, Studi Tentang Pendidikan Kemandirian di Pesantren Putri Al Mawadah 
Ceper Ponorog, Tesis  (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008). 
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lingkungan, (b) mengikutsertakan santri dalam PTTI (Pesantren Tepat 

Teknologi Islam). Kedua, karakter mandiri yang ada di dalam pondok: (a) 

karakter mandiri seorang pemimpin, (b) kemandirian ekonomi, (c) 

kemandirian dalam kegiatan sehari-hari.2 

Rumusan permasalahan: 1). Bagaimana model pengajaran dan 

kepemipinan di pondok pesantren Jamsaren Surakarta tahun 1995-2015?  2). 

Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat 

perkembangan pondok pesantren Jamsaren Surakarta tahun 1995-2015? 

Tujuan penelitian: 1).Untuk mengetahui model pengajaran dan 

kepemipinan di pondok pesantren Jamsaren Surakarta tahun 1995-2015. 2). 

Untuk mengetahui beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

perkembangan pondok pesantren Jamsaren Surakarta. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Lokasi penelitian di 

Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta. Obyek penelitian ini adalah model 

kepemipinan dan pengajaran, subyek penelitian adalah pemimpin meliputi: 

pengurus harian dan asatidz. Pendekatan data menggunakan pendekatan 

historis, yaitu kejadian yang pernah terjadi pada masa lampau yang disusun 

berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa.3 Pengumpulan data 

menggunakan: Dokumentasi, Observasi, Wawancara. 4 

Analisis data, menggunakan data kualitatif  yaitu analisa data  yang 

dapat diukur atau yang berkaitan erat dengan beberapa data yang lain. Tahap 

pertama pengolahan data, tahap pokok atau tahap pengorganisasian data dan 

2 Novian Ratna Nora Ardalika, Peran Kepemimpinan Kiai dalam Membentuk 
Karakter Mandiri Santri di Pondok Modern Arrisalah Program Internasional Ponorogo, 
(Malang: jurnal Universitas Negeri Malang Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, 2013) volume: 1 No. 1-2. 

3 Ibnu Subiyanto, Metodologi Penelitian. Analisis Tujuan Sejarah, (Yogyakarta: 
Akademi Manajemen Perusahaan). hlm. 148.  

4 Sudarno Shobron, dkk, Pedoman penulisan Tesis MPdI, MPI dan MHI, 
(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016). hlm. 18. 
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yang terakhir adalah penemuan hasil.5 Penulisan karya ilmiyah ini adalah hasil 

studi pustaka, dengan cara mengadakan servasi suatu keadaan, peristiwa, 

menghimpun dan mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan langsung 

dengan permasalahan yang diangkat.6  

Sebagai metode ilmiah, obeservasi dapat diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan menggunakan sistematika fenomena-fenomena yang 

dimiliki.7 Observasai digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan, 

berdasarkan keadaan, kondisi, situasi kegiatan dan proses dan pengumpulan 

data.8 Selain menggunakan metode observasi menggunakan metode 

pendukung, yakni dengan  interview, dengan jalan tanya jawab sepihak 

dikarenakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.9 

Metode interview dilakukan secara langsung kelapangan dengan cara 

wawancara atau tanya jawab yang dianggap sebagai sumber data. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Model Pengajaran dan kepemimpinan di Pondok Pesantren 

3.1.1 Pengertian pengajaran dan kepemimpinan 

Pengajaran adalah aktifitas seorang pendidik kepada peserta didik 

untuk memberitahukan suatu pengetahuan yang mana peserta didik 

tidak mengetahuinya sebelum itu. Kepemimpinan adalah suatu 

kegiatan untuk mengkoordinasi, mempengaruhi, menggerakkan serta 

membimbing secara masal untuk melakukan suatu rencana guna 

mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. 

3.1.2 Model pengajaran: 

Model yang diterapkan di pondok salaf wetonan, sorogan, hafalan, 

muhawarah, mudzakarah, pengajian dan rihlah ilmiyah. Model 

5 Soetandyo Wignjosoebroto, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 
Gramedia. 1994). hlm. 269. 

6 Ibid, hlm. 31-33 
7 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yokyakarta: Andi Offeset, 1991), hlm. 

138.  
8 Sanapiah Faisal, format-format Penelitian Sosial. Menyusun Instrumen 

Pengumpulan Data. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada. 1995). hlm. 135-136. 
9 Ibid, hlm 93. 
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pondok modern: Sistem asrama, Sistem pengelompokan, Sistem 

penugasan, Sistem penerapan kedisiplinan dan Kurikulum Kulliyyatul 

Mu’alimin Al-Islamiyyah (KMI). Model kombinatif yaitu metode yang 

menggabungkan model pondok salafi dan pondok modern. 

3.1.3 Model kepemimpinan  

Kepemimpinan yang terdapat di pondok pesantren merupakan 

kemampuan indifidu seorang kiai/ asatidz dalam menentukan 

kebijaksanaan, keputusan dan mengarahkan santri-santrinya dalam 

segala bentuk aktifitasnya. Model kepemimpinan diantaranya: 

kepemimpinan indifidual seperti kharisma dan wibawa. Kedua yang 

dijalankan secara kolektif atau organisasi disebut kepemimpinan 

demokratis. 

3.2 Sejarah Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta 

Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta berdiri sekitar tahun 1750, 

yang melewati dua periode. Periode pertama pada masa pemerintahan 

Pakubuwono IV dengan kondisi masyarakat sekitar masih kental dengan 

adat-istiadat jahiliyah dan banyak kejahatan dan kekejian merajalela. 

Sunan Pakubuono ke IV Surakarta  melihat kondisi masyarakat maka 

beliau mendatangkan para ulama diantaranya Kiai Jamsari dari Banyumas 

untuk mengajarkan ajaran Islam. Ajarannya diterima baik oleh 

masyarakat sekitar dan nama Kiai Jamsari dikenang oleh masyarakat 

hingga sekarang dengan istilah Jamsaren.10 

Setelah kiai Jamsari wafat, kepemimpinan digantikan oleh putranya 

bernama Kiai Jamsari II tahun 1800 M.11 Pada tahun 1825 M terjadi 

peperangan antar Pangeran Diponogoro dibantu Sunan PB. VI melawan 

10 Ali Darkah, Pondok Pesantren Jamsaren Solo, (Surakarta: CV. Ramadani Sala, 
1983) hlm. 2. 

11 Buku Panduan Santri Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta, Riwayat Singkat 
Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta (Surakarta: Jl. Veteran 263 Serengan Surakarta, tlep/ fax 
(0271) 641864. Kode Pos 57155. Websait: pondok.jamsaren@gmail.com), sumber tulisan 
Riwayat singkat Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta karangan K.H. Ali Darokah, tahun 1983. 
hlm. 6. 
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penjajah Kolonial Belanda di Yogyakarta, Jawa tengah dan sekitarnya. 

Peperangan berlangsung selama 5 tahun dan Belanda kalah.  

Pada  tahun 1830,  tentara Belanda melakukan oprasi di daerah 

Surakarta. Dalam oprasi yang dilakukan Belanda, daerah yang menjadi 

tempat Kiai Jamsari menjadi sepi dan tidak terawat hingga pondok 

pesantren Jamsaren menjadi hancur dan kosong dalam masa 50 tahun.12 

Setelah melewati 50 tahun, maka disebut periode II tahun 1878. 

Periode kebangkitan Pondok Jamsaren oleh kiai yang alim bernama Kiai 

Haji Idris, berasal dari Klaten. Pertama beliau mendirikan masjid 

disekitar tempat tinggalnya, bersamaan itu Sunan Pakubuwono X 

mendirikan Madrasah, yang diberi nama Mhuadrasah Mamba'ul 'Ulum 

Surakarta. Pondok pesantren Jamsaren Surakarta mulai tahun 1965-1997, 

secara langsung dipimpin oleh Kiai Haji Ali Darokah yang dibantu oleh 

pengurus pondok. Tahun-tahun berikutnya hingga sekarang pondok 

pesantren Jamsaren dikelola oleh pengurus yayasan dan pengurus harian. 

3.3 Pengajaran dan Kepemimpinan di Pondok Pesantren Jamsaren 

Surakarta 

3.3.1 Pengajaran di Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta 

Tahap awal perkembangan di pondok pesantren Jamsaren 

pengajaran dilakukan oleh para kiai dan dibantu oleh para qori, yaitu 

para santri yang sudah dipersiapkan sebagai calon kiai dan pengurus 

yang lain meliputi bendahara pondok dan para wali kelompok yang 

disebut Bestir pondok atau wali santri. Pengajaran di pondok dalam 

tahap awal berbentuk torekot sadiliyah. Santri yang mondok saat itu 

ada yang 5 tahun, 15 tahun ada yang sampai 20 tahun, bahkan sampai 

berkeluarga masih di pondok. 

Kiai mengajarkan pengajian kitab-kitab Al Islam yang berbahasa 

Arab dan diterjemahkan kedalam bahasa Jawa Pegon13 cara 

12ibid..., hlm. 7. 
13 Bahasa Jawa yang disesuaikan dengan penulisan bahasa Arab, mulai dari kitab 

yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Mulai dari kitab Shorof, kitab Jumriyah, alfiyah dan 
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pengajaranya menggunakan cara sorogan (maju satu persatu) sebagian 

yang lain dengan cara wekton atau blandongan (cara berkelompok atau 

kuliyah) masing masing membawa kitab sendiri.14 

Pada tahun 1913 sistem pengajaran di pondok Jamsaren diganti 

dengan sistem kelas. Bersamaan tahun itu pula Sunan pakubuwono X 

mendirikan Madrasah, yang diberi nama Madrasah Mamba'ul 'Ulum 

Surakarta. Madrsash tersebut merupakan madrasah satu satunya yang 

mengeluarkan ijasah dan bersifat formal.15 Setiap pagi santri belajar di 

Madrasah Mamba'ul 'Ulum Surakarta dan ketika sore pulang dan 

belajar di pondok pesantren Jamsaren. Para santri juga dibekali 

mubakhasah (diskusi), belajar bahasa asing seperti bahasa Melayu, 

bahasa Belanda dan bahasa Inggris.  

Pengajaran yang berlangsung di Pondok Pesantren Jamsaren 

Surakarta sekarang sebagai berikut: 

3.3.1.1 Pengajaran kepada santri mukim mereka adalah yang datang dari 

luar kota dan pada waktu pagi dan siang mereka belajar dan 

sekolah di berbagai sekolah umum, waktu sore setelah mereka 

pulang masuk pondok.  

3.3.1.2 Penggajian untuk santri kalong dan umum pengajian wekton/ 

belandongan di masjid waktu malam bakda isya dan waktu pagi 

jam 07.00 sampai jam 09.00 pengajian itu dibacakan kitab-kitab 

Hadis Bukhori, Muslim, Tafsir Ibnu Kasir dal lain-lain. 

3.3.1.3 Pengajian formal untuk umum, yang menjadi asuhan Pondok 

Pesantren Jamsaren seperti TK/ RA, MI/ SD, MTs, MA Al Islam 

Jamsaren dan sudah mendapat setatus pengakuan dari pemerintah. 

 

sarah ilmu Aqil. Ilmu Nahwu dan Sorof kitab Bina sampai Maraqul Arawah dan kitab Syafiyah 
dan seterusnya. Buku Panduan Santri Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta. hlm. 7. 

14 Buku Panduan Santri Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta..., hlm. 6-7. 
15 Muh. Muqorobin, wawancara langsung tentang sejarah Pondok Jamsaren 

Surakarta. (Surakarta, Nerbitan: Kamis 15 Maret 2018). Pukul 19.20 – 20.40.  
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3.3.2 Kepemimpinan di Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta  

Kepemimpinan di pondok pesantren Jamsaren Surakarta dipegang 

oleh kiai yang dikenal sebagai tokoh yang bergerak dalam pengajaran 

agama.. Tahun  1750 Kiai Jamsari I diberi amanat oleh Pakubuwono IV 

untuk berdakwah di arah barat daya dari Keraton Kasunanan Surakarta. 

Tahun 1800 kepemimpinan dilanjutkan oleh Kiai Jamsari II. 

Tahun 1878 disebut periode II. Kiai Haji Idris, beliau mendirikan 

kembali pondok pesantren Jamsaren dimasa Sunan Pakubuwono X. Kiai 

Idris dibantu oleh menantunya yakni Kiai Abu ‘Amar dan Kiai Abdul 

Jalil. Tahun 1965 Kiai Haji Abu Amar wafat, selanjutnya pengelolahan 

pondok pesantren Jamsaren diteruskan oleh putra putranya yaitu: Kiai 

Haji Bilal, Kiai Haji Jamaludin, Kiai Haji Ali Darokah. 

Kiai Haji Ali Darokah secara langsung memimpin pondok pesantren 

Jamsaren Surakarta dari tahun 1965 hingga wafatnya di tahun 1997.16 

Kiai Ali Darokah dengan dibantu para pengurus-pengurus pondok yang 

dipilih dan ditetapkan untuk setiap tahun, terdiri dari: Lurah Pondok, 

Sekertaris, Bendahara, para wali santri pondok, para Staf Pengajar, Staf 

Keamanan, Staf Olah Raga, Staf Ketrampilan, Staf Da’wah dan Staf 

Diskusi.17 Sejak saat itu kepemimpinan di pondok pesantren Jamsaren 

Surakarta yang dahulunya memfigurkan seorang kiai kini berubah dengan 

setruktur Yayasan Pesantren Jamsaren dengan pengurus harian pondok. 

3.4 Analisa Terhadap Pengajaran dan Kepemimpinan di Pondok 

Pesantren Jamsaren Surakarta 

3.4.1 Model Pengajaran 

Pengajaran yang diterapkan di pondok pesantren Jamsaren 

Surkarta dalam analisis ini sebagai berikut: 

3.4.1.1 Pondok pesantern Jamsaren Surakarta berdiri sekitar tahun 1750 dan 

masih bertahan hingga sekarang, dibidang pendidikan agama Islam 

16 Buku Panduan Santri Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta…, hlm, 9. 
17 Ali Darkah, Pondok Pesantren Jamsaren Solo…,  hlm. 6 

9 
 

                                                           



yang banyak diikuti oleh lembaga-lembaga pendidikan lain. 

Pendidikan di nusantara menjamur terlebih setelah kemerdekaan 

Negara Indonesia dan pergolakan di tanah air. 

3.4.1.2 Sejarah telah mencatat perubahan pengajaran di pondok pesantren 

Jamsaren dari sistem torekot sadiliyah sekitar tahun 1878  kemudian 

berubah ke bentuk pengajaran pondok salafi seperti bandungan, 

sorogan, dan wetonan  hingga tahun 1913 dan sistem pengajaran 

klasikal kelas. Sekitar tahun 1963 hanya membuka untuk santri 

setingkat sekolah atas dan mahasiswa hingga tahun 1998. Tahun 1997 

sistem kelas dibuka pelajaran umum, perkembangan kini sistem 

pengajaran di pondok suadah menggunakan media pembelajaran 

modern dan menerima santri setingkat SMP dan SMA, tahun 1995 

hingga sekarang. 

3.4.1.3 Pondok Jamsaren dengan perkembangan pengajaranya masih tetap 

membuka pengajian dengan sistem sorogan yang diikuti oleh 

masyarakat yang ingin selalu mengkaji kitab-kitab kuning, klasik 

huruf gundul. Proses pengajaran berlangsung setiap pekan 3 – 4 kali 

pertemuan setiap pagi di serambi masjid Jamsaren Surakarta, yang 

terus berlangsung hingga sekarang. Pengajian ini bersifat non formal 

bagi santri luar. 

3.4.1.4 Santri mukim di pondok pesantren Jamsaren Surakarta saat ini mereka 

tempuh hanya 3 tahun bagi lulusan setingkat SMP. Sedang lulusan 

setingkat SD mereka bisa melanjutkan setingkat SMA nyantri hingga 
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6 tahun. Pondok pesantren Jamsaren Surakarta tidak menerima santri 

tingkatan mahasiswa atau lebih dari itu. 

3.4.1.5 Hingga  kini sistem pengajaran yang diterapkan di pondok pesantren 

Jamsaren bukan berbentuk seperti pesantren salafi dan bukan berarti 

seperti pesantren modern. Artinya pondok Jamsaren tidak 

membebaskan santrinya tanpa disiplin, tanpa tujuan belajar dan juga 

tidak begitu mengekang begitu kuat dengan aturan-aturan yang ketat 

atau menawarkan kemewahan dan fasilitas yang berlebihan. Akan 

tetapi pondok Jamsaren menerapkan sitem pendidikan yang 

menyeimbangkan keilmuan dunia dan keilmuan akhirat.  

3.4.2 Model Kepemimpinan 

Berdasarkan data analisis kepemimpinan di pondok pesantren Jamsaren 

Surakarta akan dijelaskan secara detail pada pembahasan berikut ini: 

3.4.2.1. Kepemimpinan di pondok pesantren Jamsaren Surakarta berawal 

tahun 1750 oleh Kiai Jamsari I. Tahun 1800 pada masa 

kepemimpinan Kiai Jamsari II.  

3.4.2.2. Tahun 1878 setelah melewati masa fakum dan berdiri lagi dibawah 

kepemimpinan Kiai Haji Idris. 

3.4.2.3. Tahun-tahun berikutnya kepemimpinan digantikan oleh kiai yang 

lain bila pemimpinan sebelumnya telah meninggal dunia. Sejak 

tahun 1965 kepemimpinan sudah dibantu oleh pengurus harian dan 

pengurus pelaksana harian dan ini berjalan hingga tahun 1997 

ketika Kiai Haji Ali Darokah wafat.   
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3.4.2.4. Sepeninggal Kiai Haji Ali Darokah, kepemimpinan di pondok 

pesantren Jamsaren Surakarta diserahkan kepada pengurus Yayasan 

Perguruan Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta dan pengurus 

pelaksana harian hingga saat ini. 

3.4.3 Faktor-faktor Pendukung Perkembangan 

Beberapa  faktor yang menjadi pendukung perkembangan di pondok 

pesantren Jamsaren Surakarta diantaranya adalah: 

3.4.3.1. Keikhasan yang dimiliki oleh pesantren dan penanaman akhlak-

akhlak terpuji. Santri identik dengan keshalehan, baik itu secara 

individu maupun sosial. Kiai dan asatidz sebagai uswah dan 

hasanah. Karena penanaman akhlak lebih mengena dengan 

perbuatan daripada penjejalan materi di dalam kelas. 

3.4.3.2. Pendukung kemajuan berikutnya adalah kelapangan santri dalam 

menuntut ilmu dengan ikhlas mengharap ridha Allah. Tidak 

melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan pondok baik 

pelanggaran kecil maupun pelanggaran yang besar. 

3.4.3.3. Pondok pesantren yang mempunyai tujuan pokok mencetak manusia 

yang utuh. Aktifitas di pondok pesantren dan semua itu dilakukan 

dengan adanya peraturan dan kedisiplinan, lingkungan yang kondusif 

mendorong santri saling berkompetisi dalam pembelajaran. 

3.4.3.4. Daya tarik yang masih berjalan hingga sekarang adalah kerjasama 

antara pondok Jamsaren Surakarta dengan Yayasan Perguruan Al-

Islam, kerjasama ini menjadikan pondok Jamsaren terus diminati 

para siswa SMP 1 dan SMA 1 Al Islam Surakarta. Siswa yang 
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menjadi santri lebih baik mondok di pesantren dari pada bertempat 

tinggal di kos atau asrama umum. Belajar di pondok seorang santri 

akan mempunyai nilai lebih dibanding yang lain. 

3.4.4 Faktor-faktor Penghambat Perkembangan 

Penghambat laju kemajuan, seperti berikut: 

3.4.4.1. Banyak persaingan antar lembaga pendidikan yang menjadikan 

masyarakat memilih menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga 

pendidikan yang lebih menarik, faforit, fasilitas memadahi, 

kemewahan, pembayaran yang murah dan sebagainya. 

3.4.4.2. Kurangnya rasa tanggung jawab dalam mengurus santri bagi pengurus 

harian sehingga tidak bisa membagi waktu antara tanggung jawab 

sebagai pengurus harian dan tanggung jawab pribadi.  

3.4.4.3. Pondok Jamsaren kurang meningkatkan pengawasan terhadap santri 

yang dibolehkannya pemakaian kendarakan bermotor. Bagi santri 

yang bersekolah jauh dari lingkungan pondok dan kelas 3 XII.  

3.4.4.4. Perkembangan zaman dan era globalisasi yang begitu dasyat 

menjadikan kemajuan dalam teknologi, informasi dan elektornika. 

Hendaknya pengurus meningkatkan pengawasan kepada santri 

terhadap larangan penggunaan HP. Larangan  menggunakan lektop 

diluar jam pemakaian. 

3.4.4.5. Penghambat kemajuan berikutnay adalah kuarangnya kesungguhan 

santri dalam menuntut ilmu, kurangnya rasa ikhlas di pondok. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil rumusan maka perlunya mengambil kesimpulan, adapun 

kesimpulan seluruhnya terangkum sebagai berikut: 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1. Pondok pesantren Jamsaren murupakan lembaga pendidikan Islam 

yang masih eksis dan berkembang hingga sekarang. Berdasarkan 

sejarah awal berdirinya pengajaran menggunakan sistem torikot 

berubah menjadi sistem salafi seperti bandongan, sorogan dan 

wetonan berubah dengan sistem pengajaran klasikal di kelas dan 

perkembangan berikutnya hanya membuka santri setingkat sekolah 

atas dan mahasiswa dan kini sistem pengajarannya membuka santri 

hanya setingkat SMP dan SMA, tahun 1995 hingga kini. Pengajaran di 

pondok Jamsaren saat ini menggunakan sistem formal bagi santri yang 

belajar di Madrasah dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren 

Jamsaren, non formal bagi santri luar dan menggunakan sistem 

informal bagi santri santri mukim di pondok pesantren.  

4.1.2. Pondok pesantren Jamsaren dalam kepemimpinan menurut sejarahnya 

semula berfigur pada seorang kiai, seiring berjalannya waktu, hingga 

kini sistem kepemimpinannya menjadi sistem Yayasan dan 

pengawasan santri pondok dengan sistem pengurus harian. 

4.1.3. Keikhlasan Kiai/ Asatidz dalam mendidik santri dan kesadaran santri 

dalam menuntut ilmu merupakan penyebab kemajuan di pondok 

pesantren Jamsaren. 

4.1.4. Pondok pesantren Jamsaren mengalami kemerosotan dikarenakan 

kurangnya fokus dalam pengelolaan pondok dan tingginya daya saing 

masyarakat dalam dunia pendidikan. Kurangnya kedisiplinan santri, 

kurangnya pemantauan dan teladan dari pengurus  kepada santri 

menjadi poin kemerosotan ke pondok Jamsaren Surakarta.  

4.2 Saran 

Sebelum menutup tesis ini, perlunya menyampaikan saran-saran 

yang harapan kedepannya akan menjadi rujukan dalam memberikan 
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informasi khususnya dalam upaya peningkatan kualitas dan 

pengembangan pondok pesantren Jamsaren Surakarta. Menjadi masukan 

bagi peneliti, insan akademik, umat Islam umumnya dan bangsa Indonesia. 

Beberapa saran yang diusulkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

4.2.1.  Perlunya pondok pesantren Jamsaren Surakarta selalu meningkatkan 

kualitas pengajaran untuk menghadapi perubahn dan perkembangan 

zaman.  

4.2.2. Hendaknya pondok pesantren Jamsaren Surakarta mampu bersaing 

dengan pondok pesantren yang lain guna meningkatkan mutu dan 

akademis dan elemen yang ada didalamnya. 

4.2.3. Hendaknya pondok pesantren Jamsaren Surakarta ketika menerima 

pengurus harian secara kompeten dibidangnya. 

4.2.4. Perlunya peningkatan mutu lulusan, peningkatan nilai poin unggul di 

pondok Jamsaren dan perlunya terhadap pengawasan kepada santri dan 

perlunya penyadaran santri tentang krdisiplinan dan tanggung jawab 

dalam belajar, pentingnya menuntut ilmu dan mengikuti kegiatan di 

pondok pesantren Jamsaren Surakarta. 

4.3 Penutup 

Rasa syukur kehadirat Allah Swt yang telah menginspirasi dalam 

penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini menjadi manfaat bagi siapa saja 

yang membacanya. Terimakasih di haturkan kepada semua pihak yang 

telah mendukung baik dari segi moril maupun spiritual.  

Sekiranya dalam penulisan tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan, penulis sampaikan permohonan maaf yang sebesar-

besarnya karena kesempurnaan hanyalah milikNya semata.  Semoga  

menjadi langkah  untuk berkarya yang lebih baik lagi dimasa depan.  

Berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk 

perbaikan dimasa mendatang. Karena kritikan adalah hadiah yang tiada 

taranya untuk evaluasi, berkarya dan meneliti untuk lebih baik lagi. 

Semoga apa-apa yang telah saya realisasikan menjadi konsekwensi 
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dalam mewujudkan sebuah karya, serta apresiasi bagi Pondok Pesantren 

Jamsaren Surakarta khususnya serta bagi Umat Islam dan Bangsa 

Indonesia umumnya.  
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