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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masuk dan berkembangnya pendidikan di Indonesia memiliki 

sejarah yang cukup panjang. Pendidikan itu maju dan berkembang dengan 

berbagai faktor maupun kondisi yang terjadi dizamannya masing-masing, 

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

serta berbagai aspek politik, sehingga terbentuk karakter dalam sistem 

pendidikan. Pendidikan di nusantara telah ada sejak zaman kuno/ tradisional 

yang dimulai dengan zaman pengaruh agama Budha, Hindu dan zaman 

pengaruh Islam. 

 Penyebaran pendidikan Islam di Nusantara merambah ke berbagai 

daerah seperti di Aceh, Sumatra Barat, Banten, Batafia, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Banjarmasin, Makasar, Ternate dan sebagainya. Tentunya mengikuti 

perkembangan penyebaran Islam itu sendiri. Penyebaran tersebut tentunya 

memerlukan waktu dari masa ke masa yang  cukup panjang mulai dari masa 

kerajaan, sebelum penjajahan, zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan 

Jepang, era pra kemerdekaan, era orde baru, era reformasi dan era teknologi.  

Pendidikan Islam di Indonesia berkembang sejalan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren. Masa awal munculnya 

pesantren berfungsi sebagai tempat pendidikan dan penyiaran dakwah agama 

Islam. Pendidikan dan syiar agama adalah dua kegiatan yang dapat saling 
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menunjang. Pendidikan dapat dijadikan bekal dalam mengumandangkan 

dakwah dimasyarakat, sedangkan dakwah dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

dalam membangun sistem pendidikan. 

Pesantren jika disandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya 

merupakan sistem pendidikan tertua saat ini seperti halnya pondok pesantren 

Jamsaren di Surakarta dan dianggap sebagai produk budaya di Indonesia. 

Pendidikan agama Islam ini dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di 

nusantara pada abad ke-13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan 

pendidikan semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. 

Bentuk ini kemudian dikembangkan dengan pendirian tempat menginap bagi 

para santri, yang kemudian disebut dengan pondok pesantren. Meskipun 

bentuknya masih sangat sederhana, pada waktu ini pendidikan pesantren 

merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang terstruktur, sehingga 

pendididikan di anggap sangat bergengsi. Dari lembaga pesantren inilah yang 

kemudian masyarakat mendalami ajaran agama Islam.1 

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk 

mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan 

moral sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Kehadiran pesantren ditengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga 

penyiaran agama Islam tetapi sebagai lembaga sosial keagamaan dan lembaga 

pendidikan yang mengembangkan sikap kemandirian. 

                                                             
1 H. M. Sulthon Masyhuddan M khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, Cet. 

Ke-2 (Jakarta: Diva Pustaka, 2004),  hlm. 1. 
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Diharapkan adanya pesantren bisa berperan mewarnai perkembangan 

zaman masa kini atau masa yang akan datang yang mana perkembangannya 

tidak lepas dari penanaman-penanaman pokok pengajaran dan pendidikan 

dipesantren tersebut. Karena dari pesantrenlah masyarakat bisa menjadi Islami 

yang melahirkan masyarakat peradaban baru yang teraktualisasi sesuai dengan 

fitrah manusia Kholifatu fil Ardh. 

Pengertian pondok secara harfiah, kata pondok berasal dari bahasa 

Arab “funduq” yang berarti “Hotel atau Asrama”.2 Sedangkan pesantren 

menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan 

pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. 

Menurt Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir. MA, mengatakan bahwa 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 makna pesantren di Indonesia, khususnya 

Pulau Jawa, lebih mirip dengan pemondokan dalam lingkungan padepokan, 

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

yang merupakan asrama bagi santri.  

Pesantren dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti asrama, 

tempat santri atau murid-murid belajar mengaji dan sebagainya.3 Pesantren 

bukan hanya menekankan pada misi pendidikan melainkan juga dakwah. Pada  

sisi yang kedua inilah yang diutamakan. 

                                                             
2 Nurcholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: 

Paramadina, 1997), hlm. 3.  
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

(Jakarta,1986), hlm.177.  
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Istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru ngaji. 

Menurut C. C Berg, bahwa istilah santri berasal dari istilah shastri yang dalam 

bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu. Kata santri 

berasal dari akar kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama 

atau buku-buku tentang Ilmu pengetahuan.4 Pengertian pesantren secara 

etimologi asalnya pe-santri-an yang berarti tempat santri. Santri atau murid 

mempelajari agama dari seorang kiai atau syaikh di pondok pesantren. Pondok 

pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan 

pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama dan Islam. 

Definisi pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam, 

di mana para santri dan kiai tinggal bersama dalam satu lingkungan asrama 

(komplek). Para santri yang belajar di pondok pesantren tidak hanya dituntut 

menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh kiai atau ustadz, namun sekaligus 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi istilah pondok pesantren 

berasal dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Pondok adalah tempat 

mondok, sedangkan pesantren berasal dari kata santri. Jadi pondok pesantren 

adalah tempat mencari Ilmu yang anak didiknya diasramakan.  

Pondok pesantren merupakan sub culture yang unik dan penting 

untuk diteliti lebih dalam, juga suatu lembaga pendidikan yang mampu 

bertahan dan terus berkembang hingga saat ini, namun paling sedikit diketahui 

umum atau paling kurang memperoleh perhatian pemerintah atau kalangan 

pendidik. Sejarah pendidikan nasional lebih mengenal Ki Hajar Dewantara 

                                                             
4 M. Ridlwan Nasir, op.cit. hlm. 82 atau lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 

Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 99. 
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dengan Taman Siswanya atau Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan 

Muhammadiyah-nya dan hampir tidak pernah mengungkapkan pola 

pendidikan di pondok-pondok pesantren yang sudah berpuluh tahun ada di 

tengah masyarakat pedesaan Indonesia. Padahal, jutaan penduduk desa telah 

memasuki proses pendidikan melalui puluhan ribu pondok-pondok pesantren 

yang tersebar di Pulau Jawa, bahkan jauh sebelum  kemerdekaan Indonesia.   

Pondok pesantren sebagai salah satu bagian dari tradisi adiluhung di 

Indonesia yang berkarakter dan membudaya, terbagi menjadi beberapa jenis 

yang berkembang dan memiliki ciri khas. Ciri khas tersebut dilatar belakangi 

oleh keadaan sosial geografis dan pandangan hidup masing-masing kiai di 

pondok pesantren. Sebagai salah satu tradisi yang masih dilestarikan, pondok 

pesantren dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pondok Pesantren salaf (Model 

Lama) dan pondok pesantren khalaf (Modern). 

Tegaknya pendidikan tertopang oleh tiga unsur Tri Pusat Pendidikan 

yaitu  Pendidikan dalam keluarga (pendidikan informal), pendidikan dalam 

sekolah (pendidikan formal) dan pendidikan di dalam masyarakat (pendidikan 

non formal).  pendidikan formal atau setingkat sekolah, yaitu pendidikan yang 

berjalan di sekolah. Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang dikepalai oleh 

seorang pemimpin rumah tangga, tentunya orang tua yang berdominan dan 

menjadi suritauladan bagi pembentukan pribadi seorang anak, pendidikan ini 

berlangsung dirumah. Pendidikan non formal, yakni pendidikan yang terjadi 

dari kebiasaan dan prilaku masyarakat atau sosial. Pendidikan ini terjadi 

secara sendirinya, yakni anak meniru dari prilaku sekitar atau masyarakat. 
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Ketiga unsur tersebut bisa berjalan dengan maksimal bila diterapkan  pada 

sebuah pondok pesantren.  

Masyarakat harus mendukung adanya keberadaan lembaga 

pendidikan tersebut begitu juga dengan orang tua. Ketiganya merupakan 

sistem pendidikan di pondok pesantren yang sesuai dengan sistem pendidikan 

nasional. Secara global pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga 

pendidikan, lembaga sosial, juga berfungsi sebagai pusat penyiaran agama 

Islam yang mengandung kekuatan resistensi terhadap dampak teknologi, 

sebagaimana telah diperankan pada masa lalu dalam menentang kolonialisme.  

Salah satu perintah Allah Swt yang menunjukkan supaya umat Islam 

bisa menegakkan agama dan mendalami agama secara kaffah (menyeluruh) 

tentunya dengan memondokkan anaknya di pesantren supaya seorang anak 

menjadi manfaat dan bisa mengemban amanah dengan sempurna. Perintah 

tersebut antara lain seperti, dalam Al Qur’an surat An-Nahl ayat 125 yaitu: 

 اْدُع إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك هُوَ 

  يلِِه َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِ 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran 

yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah yang lebih Mengetahui siapa yang sesat 

dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih Mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk.5 

 

Fungsi lainnya yaitu sebagai instrumen untuk tetap melestarikan 

ajaran-ajaran Islam dibumi nusantara, karena pondok pesantren mempunyai 

pengaruh yang kuat dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial, 

                                                             
5 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: 

PT. Intermasa, 1986), hlm. 421. 
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kultural, politik, keagamaan dan sebagainya.6 Jadi fungsi pondok pesantren 

yaitu agar terciptanya manusia yang bertakwa, mempunyai mental kuat dan 

memiliki keterampilan, berilmu pengetahuan dan sanggup berintraksi  serta 

mampu menghadapi perkembangan zaman. 

Pondok pesantren Jamsaren Surakarta adalah sebuah wadah 

pendidikan Islam yang berada di Jawa tengah. Didirikan pada masa 

pemerintahan Pakubuwono IV yang berlokasi di Jalan Veteran 263 Serengan 

Surakarta, berdiri sekitar tahun 1750. Kala itu, PB IV mendatangkan para 

ulama, untuk berdakwah di sekitar selatan Kraton Surakarta, dikarenakan 

adanya kemerosotan moral masyarakat. Kiai di datangkan dari Banyumas 

yakni Kiai Jamsari dan lain sebagainya. Nama Jamsaren itu juga diambil dari 

nama kediaman Kiai Jamsari yang kemudian diabadikan hingga sekarang. 

Pondok Jamsaren juga pernah mengalami masa vakum pada tahun 

1830 selama 50 tahun kosong disebabkan terjadinya operasi tentara Belanda. 

Operasi itu dimulai lantaran Belanda kalah perang dengan Pangeran 

Diponegoro pada 1825 di Yogyakarta. Karena kalah, Belanda melancarkan 

serangkaian tipu muslihat dan selanjutnya berhasil menjebak Pangeran 

Diponegoro. Karena itu pada 1830, para kiai dan pembantu Pangeran 

Diponegoro di Surakarta dan PB VI bersembunyi dan keluar dari Surakarta ke 

daerah lain, termasuk Kiai Jamsari II (putra Kiai Jamsari) dan santrinya. 

Setelah sekian tahun mengalami kekosongan, seorang kiai alim dari 

Klaten yang merupakan keturunan pembantu Pangeran Diponegoro, Kiai Haji 

                                                             
6 Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, (Jakarta: Gema Insani, 1998), cet. I, hlm.120.  
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Idris membangun kembali surau, yang kemudian menjadi pesanren. Bangunan 

pondok dibuat lebih lengkap dan diperluas dari kondisi semula. Bersamaan itu 

pula Sunan Pakubuwono X mendirikan Madrasah, yang diberi nama Madrasah 

Mamba'ul 'Ulum Surakarta. 

Para santri tidak hanya datang dari sekitar Surakarta, tetapi juga 

datang dari daerah lain di Pulau Jawa, di antaranya Tegal, Semarang, Banten, 

Jombang, Mojokerto dll. Pada 1908, mushala pondok pesantren diganti 

dengan bangunan masjid tembok dan berlangsung hingga sekarang. Tahun 

1965-1997, secara langsung dipimpin oleh Kiai Haji Ali Darokah. Pada 

tanggal 8 juli 1997 Kiai Haji Ali Darokah wafat.  

Sebagai salah satu institusi pendidikan yang telah ditempa oleh 

perubahan zaman selama berpuluh-puluh tahun, maka dalam mensikapi dunia 

pendidikan pada dekade ini, Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta 

menawarkan suatu alternatif sitem pendidikan dimana santri digembleng 

dengan pengetahuan pendidikan agama Islam di pesantren. Di sisi lain, santri 

menuntut Ilmu pengetahuan umum di sekolah formal dengan harapan agar 

kelak menjadi profesional muda yang berjiwa ulama dan pemimpin yang 

berguna bagi bangsa, agama dan negara. 

Pondok pesantren Jamsaren Surakarta merupakan sebuah pesantren 

terdahulu dan yang masih aktif hingga sekarang dan telah menyemai 

tumbuhnya banyak tokoh di negri ini. Berdasarkan uraian diatas, maka 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Jamsaren 
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Surakarta, dengan judul: Model Pengajaran dan Kepemimpinan di Pondok 

Pesantren Jamsaren Surakarta Tahun 1995-2015. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pengambilan rumusan masalah ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

pelebaran permasalahan dalam penulisan, sehingga mudah untuk memahami 

hasil penelitiannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang tertuang dengan 

segenap informasi dan data penelitian yaitu tentang sejarah pengajaran dan 

model kepemimpinan di Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta Tahun 1995-

2015 sehingga dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana model pengajaran dan kepemimpinan 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? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai, 

sehingga penelitian akan terarah dan tidak sia-sia, oleh sebab itu penelitian 

ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui model pengajaran dan kepemimpinan di Pondok 

Pesantren Jamsaren Surakarta Tahun 1995-2015. 
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b. Untuk mengetahui beberapa faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat perkembangan Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta 

Tahun 1995-2015. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

a. Secara Teoritis 

Untuk menambah khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan dan 

menambah cakrawala berfikir, sumbangan dan kajian tentang strategi 

pondok pesantren  sekaligus untuk membuka tentang sejarah dan 

perkembangan serta model kepemimpinan dan pengajaran di Pondok 

Pesantren Jamsaren Surakarta Tahun 1995-2015 dalam mencapai 

pendidikan yang baik dan berkualitas kedepan khususnya dalam dunia 

pendidikan Islam. 

b. Secara Praktis 

1) Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam memberikan informasi 

dan menjadi data yang otentik di pondok pesantren Jamsaren 

Surakarta khususnya di tahun 1995-2015. Diharapkan dari hari hasil 

penelitian ini dikemudian menjadi penguat ketika penulis 

berinteraksi dan berkecimpung dalam sebuah pondok pesantren, 

yayasan atau lembaga pendidikan yang semisalnya. Sebagai tujuan 

dasar untuk meningkatkan kualitas pribadi penulis khususnya dan 

untuk peningkatan kualitas umat Islam secara umumnya.  
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2) Untuk  Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta sebagai bahan 

masukan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas dan 

pengembangan pondok pesantren Islam. Sedangkan untuk lembaga 

pendidikan lainya baik pesantren maupun lembaga pendidikan 

Islam diluar pesantren, maka hasil penelitian ini bisa menjadi 

pertimbangan ataupun acuan dalam penyelesaian masalah maupun 

bahan pengambilan keputusan dengan tujuan peningkatan dan 

pengembangan lembaga pendidikan Islam yang lebih berkualitas. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penulisan telaah kepustakaan mengambil dari hasil penelitian 

terdahulu yang membahas masalah-masalah yang sejenis baik bersumber dari 

karya tulis yang membahas pondok pesantren, pengajaran, kepemimpinan  dan 

penelitian lainya yang berbentuk tesis dan jurnal ilmiyah, sebagai berikut: 

1. Ahmad Furqony (2016) dalam tesisnya di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang berjudul “Perkembangan Karakter Siswa di SMP At Tajdid 

Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora Tahun 

2015)”. Tesis ini menganalisa permasalahan penerapan Akhlakul karimah, 

tahfizul Qur’an dan penguasaan bahasa asing. Hal ini didasarkan dari nilai-

nilai pesantren yang telah tertanam dan terbangun sehingga 

melatarbelakangi pendidikan karakter yang terintegrasi didalamnya. 

Penelitian ini mengungkapkan pendidikan yang diterapkan di At Tajdid 

Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora bengan sistem 
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pendidikan formal, sorogan, bandongan,  muhadharoh dan musyawarah, 

tasji’ul lugoh dan ta’limul quro.  

Secara umum pembentukan akhlak terlaksana sesuai dengan 

langkah-langkah, pendekatan dan prinsip-prinsip pembentukan karakter 

santri. Karakter yang terbentuk melalui pendidikan pesantren mencakup 

berbagai macam komposisi nilai, antara lain: nilai agama, nilai moral, 

nilai-nilai umum dan nilai-nilai kewarganegaraan. Adapun karakter-

karakter tersebut terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) nilai, yakni: 

taqarrub, istiqamah, sabar, tawakal, ikhlas, tobat, zikir, khusu, tawadu, 

muroqobah, tasamuh, religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cintai damai, 

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, cinta 

kepada Tuhan dan kebenaran, amanah, hormat dan santun, kasih sayang, 

kepedulian dan kerja sama, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah, 

keadilan dan jiwa kepemimpinan.  

Faktor pendukung meliputi: a. Terpenuhinya komponen-komponen 

yang secara teroritis menunjang pelaksanaan pendidikan pesantren, b. 

Tersedianya media pembelajaran yang mendalam dan menunjang 

berlangsungnya proses pendidikan di pesantren, c. Minat dan semangat 

santri dalam mengikuti proses pendidikan dipesantren semakin meningkat. 

Sedangakn faktor penghalang diantaranya buku-buku perpustakaan yang 

kurang lengkap, kurang sarana gedung dan strategi pengajaran kurang 
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standar. Tesis  ini menitik beratkan pada pendidikan karakter siswa di 

SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten 

Blora.7 

2. Malik Masrurotin (2016) dalam tesisnya di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang berjudul “Sistem Pengelolaan Pendidikan Pesantren Putri 

Darul Qolam Madrasah Aliyah Negeri Tempusari Mantingan Ngawi Jawa 

Timur Tahun 2015”. Tesis ini menganalisa tentang perubahan pola 

kepemimpinan di pondok pesantrenn dari individualistik menjadi bentuk 

yayasan. Sistem yang diterapkan dipesantren merupakan respon terhadap 

fenomena yang terjadi di masyarakat, yakni kegiatan masyarakat untuk 

menjadikan dirinya sebagai manusia yang berbakti, yang mengerti hakekat 

dirinya, memiliki moral dan akhlak, paham ajaran-ajaran agama ditengah 

modernitas dan hegemoni dunia barat.  

Untuk respon fenomena tersebut muncul perkembangan baru di 

dunia pesantren yaitu pendidikan berbasis pesantren yaitu madrasah yang 

mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri. Faktor dalam 

permasalahan tesis ini yaitu bagaimana sistem pengelolaan pendidikan, 

model Pesantren Putri Darul Qolam Madrasah Aliyah Negeri Tempusari 

Mantingan Ngawi Jawa Timur serta apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambatnya. Tujuan dalam tesisi ini untuk mengetahui sistem 

pengelolaan pendidikan, model pengasuhan pesantren.  

                                                             
7 Ahmad Furqony, Perkembangan Karakter Siswa di SMP At Tajdid Pondok 

Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora Tahun 2015, Tesis (Sutakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2016). 
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Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengelolaan perencanaan 

pendidikan dengan penyusunan jadwal penelitian, pengorganisasian 

dengan pembagian fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-

masing staf pesantren, kepemimpinan kiai yang melibatkan bawahan 

dalam mengendalian, evaluasi maupun tindakan perbaikan kegiatan para 

santri. Pola pengasuhan santri dengan sistem pengendalian pengasuh/ 

pimpinan kepada ketua pondok dan guru pembina. Faktor pendukung dari 

santri didukung oleh Kepala Madrasah Pesantren Putri Darul Qolam 

Madrasah Aliyah Negeri Tempusari Mantingan Ngawi, orang tua/ wali 

santri dan antusiasme para santri. Dapun faktor yang menghambat dari 

pengelolaanya yaitu kurang memadahinya fasilitas pondok yang perlu 

diperbaiki dan diperbaharui terlebih ditambah.8 

3. Supriyono (2013) dalam tesisnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang berjudul “Strategi Pendidikan Pondok Pesantren Ta’Mirul Islam 

Surakarta dalam Membentuk Karakter Bangsa”. Tesis ini menganalisa 

tentang: kebutuhan masyarakat dalam moralitas dan karakter maka dalam 

tesis ini diungkapkan pendidikan karakter yang dilaksanakan secara 

seimbang, antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan dan ketrampilan, 

kemampuan berinteraksi dengan masyarakat secara luas, serta 

meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian alam dan lingkungan.  

Hasil dari penelitian tesis ini adalah strategi yang diterapkan oleh 

Pondok Pesantren Ta’Mirul Islam Surakarta dalam membentuk karakter 

                                                             
8 Malik Masrurotin, Sistem Pengelolaan Pendidikan Pesantren Putri Darul Qolam 

Madrasah Aliyah Negeri Tempusari Mantingan Ngawi Jawa Timur Tahun 2015, Tesis, 

(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016). 
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bangsa melalui santri antara lain: a. Menyusun kurikulum pendidikan 

pondok pesantren berbasis karakter. b.  Menentukan bentuk-bentuk 

pendidikan pondok pesantren berbasis karakter. c. Membuat strategi dan 

metode pembelajaran pondok pesantren berbasis karakter. d. 

Melaksanakan pola pengasuhan pendidikan pondok pesantren berbasis 

karakter dan yang terakhir, e. Membudayakan karakter dalam kehidupan 

masyarakat pendidikan pondok pesantren.  

Bentuk-bentuk kreaktifitas karakter yang ada di pondok Ta’Mirul 

Islam antara lain: kreatifitas dan kemampuan, kepedulian sosial, etos kerja, 

disiplin, percaya diri, relegius, keikhlasan, kesabaran, kesederhanaan, 

keteladanan, kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, gotong-royong dan 

kebersamaan, saling berbagi, kepekaan dan mandiri. 9 

4. Sutarno 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 memberi 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 

                                                             
9 Supriyono, Strategi Pendidikan Pondok Pesantren Ta’Mirul Islam Surakarta 

dalam Membentuk Karakter Bangsa, Tesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2013). 
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dari pesantren, baik itu budi pekerti, sopan santun, akhlak karimah sesuai 

fitrah manusia yang lurus.10 

5. Irfan Paturohman (2012) dalam jurnalnya “Peran Pendidikan Pondok 

Pesantren dalam Perbaikan Kondisi Keberagamaan di Lingkungannya”, 

Pondok Pesantren Darul-Taubah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta 

yang unik mengenai keberadaan Pondok Pesantren Darul-Taubah ditengah-

tengah kawasan lokalisasi prostitusi saritem. Peran pesantren sendiri secara 

umum adalah sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga sosial dan 

lembaga dakwah Islam. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 

beberapa hasil penelitian. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok 

pesantren Darul-Taubah telah mampu memenuhi tujuan kulturalnya, hal ini 

dikarenakan unsur-unsur serta fasilitas yang terdapat didalam pesantren 

sangat mendukung untuk berlangsungnya proses pendidikan di Pondok 

Pesantren Darul-Taubah.  

Peran pondok pesantren Darul-Taubah sebagai lembaga sosial dan 

lembaga dakwah Islam masih belum memberikan hasil yang signifikan. 

Hal ini dikarenakan pondok pesantren Darul-Taubah sendiri yang masih 

dalam tahap berkembang dan kurangnya dukungan dari pihak-pihak di luar 

pesantren baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Oleh sebab itu, 

                                                             
10 Sutarno, Studi Tentang Pendidikan Kemandirian di Pesantren Putri Al Mawadah 

Ceper Ponorog, Tesis  (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008). 
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perlu dijalin kerjasama yang lebih baik diantara pihak pondok pesantren 

Darul-Taubah dengan pihak eksternal pondok pesantren.11 

6. Herman, DM, (2013)  dalam jurnalnya yang berjudul ”Sejarah Pesantren di 

Indonesia”, oleh Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Kendari. Satu lembaga 

pendidikan Islam di Indonesia adalah pondok pesantren, ia merupakan 

sistem pendidikan pertama dan tertua di Indonesia, karena sifat keIslaman 

dan ke Indonesiaan terintegrasi dalam pesantren menjadi daya tariknya. 

Belum lagi kesederhanaan, sistem manhaj yang terkesan apa adanya, 

hubungan kiai dan santri serta keadaan fisik yang serba sederhana. Di 

tengah gagalnya sistem pendidikan dewasa ini, ada baiknya disimak 

kembali sistem pesantren, dimana didalamnya lebih mengedepankan ilmu 

etika dan pengetahuan.  

Kiai adalah tempat betanya atau sumber refrensi, tempat 

menyelesaikan semua urusan, tempat meminta nasihat dan fatwa. Oleh 

karena itu, mesjid sebagai salah satu tempat belajar dalam 

perkembangannya, pesantren dilengkapi dengan pondok sebagai tempat 

tinggal santri yang menjadi ciri khas dari lembaga tersebut adalah rasa 

keikhlasan yang dimiliki oleh santri,  guru-guru dan kiai hubungan mereka 

tidak hanya sekedar sebagai murid dan guru, tapi lebih seperti anak dan 

orang tua. Bentuk, sistem dan metode pesantren di Indonesia dapat dibagi 

menjadi dua priode; pertama, Ampel (salafi) yang mencerminkan 

kesederhanaan secara konprehensif. Kedua, priode Gontor yang 

                                                             
11 Irfan Paturohman, Peran Pendidikan Pondok Pesantren dalam Perbaikan 

Kondisi Keberagamaan di Lingkungannya, (Bndung: Jurnal, Pondok Pesantren Dāral-Taubaħ 

Bandung, 2012) volume: 1 No. 65. 
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mencerminkan kemoderenan dalam sistem metode dan fisik bangunan, 

sehingga pada hakikatnya pesantren memiliki tiga unsur yakni; santri, kiai 

dan asrama.12 

7. A.Niam Ibna Riza (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Pendidikan 

dalam Perspektif Pesantren”. Mencemaskan bila melihat kejadian-kejadian 

negatif yang melibatkan pelajar di Indonesia, misalnya saja tawuran antar 

pelajar yang tak kunjung usai, narkoba, bahkan kasus video mesum. Hal 

tersebut terjadi karena hilangnya nilai-nilai moralitas yang luntur akibat 

kurangnya kepedulian sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren 

tidak hanya mendidik para santri dengan ilmu agama, melainkan juga 

membekalinya dengan akhlak yang menjadi karakter khas dari seorang 

santri.  

Karena itu, tidak berlebihan ketika pesantren dikatakan sebagai 

sumber pendidikan karakter untuk menjawab persoalan bangsa. Kasus 

yang banyak terjadi pada siswa ialah karena kurangnya pendidikan 

karakter pada diri mahasiswa. Satu hal kekhasan yang dimiliki oleh 

pesantren dan sangat sulit ditiru oleh lembaga pendidikan lainnya adalah 

kuatnya penanaman akhlak-akhlak terpuji. Label ‘santri’ pun secara dzahir 

telah identik dengan keshalehan, baik itu secara individu maupun sosial. 

Hal ini wajar, karena pembiasaan aplikasi akhlak terpuji telah mendarah 

daging dalam dunia pendidikan pondok pesantren. Kiai sebagai sentral 

                                                             
12 Herman, DM, Sejarah Pesantren di Indonesia, Jurnal, (Kendari: Jurusan 

Tarbiyah STAIN Kendari, 2013). 
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figur di dalamnya memberikan uswah dan qudwah hasanah dalam 

pendidikan akhlak.  

Penanaman akhlak lebih mengena dengan perbuatan daripada 

penjejalan materi di dalam kelas, maka pendidikan akhlak di pondok 

pesantren sangat mengena di benak para santrinya. Hal itu  menginspirasi 

Kemendiknas untuk memasukan unsur-unsur pendidikan karakter di 

sekolah-sekolah, yang diakui terinspirasi dari pendidikan akhlak pondok 

pesantren. Tujuan dari pendidikan adalah meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

Sistem pengajaran yang diberikan sekolah terhadap siswanya 

sebagian besar ialah hanya berorientasi kepada kecerdasan intelektual 

semata sedangkan penanaman nilai-nilai karakter pada diri sisawa sangat 

kurang sekali. Tulisan ini membahas tentang pola pendidikan di pesantren 

dan penanaman nilai-nilai dalam menuntut ilmu.13 

8. 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) 

                                                             
13 A.Niam Ibna Riza, Pendidikan dalam Perspektif Pesantren, Jurnal (Semarang: 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013) Volume. 1 No.1. 

nefanis.niam@gmail.com.  
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mengurus diri sendiri, 2) imitasi bahasa, 3) kemandirian kelas, 4) 

kemandirian 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.14 

9. Suyono, Herimanto dkk (2014) dalam jurnalnya “Peranan Pondok 

Pesantren dalam Mengatasi Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Al-Muayyad Surakarta)” Pondok Pesantren Al-Muayyad 

memberi bekal bagi anak didik untuk menghadapi kehidupan dan tantangan 

di masyarakat. Jenis dan bentuk kegiatan bersifat mental dan keilmuan 

yang dapat ditransfer sebagai bekal hidup dimasa depan.  

Selain mengikuti kegiatan di luar pondok, di dalam pondok siswa 

juga mempunyai kegiatan di dalam kamar yang berhubungan dengan 

dirinya sendiri maupun teman satu kamar. Metode ini sangat berperan 

dalam mengatasi kenakalan remaja. Dalam rangka mengatasi kenakalan 

remaja di Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta, santri diberikan 

pendidikan Islam semaksimal mungkin untuk dipraktekkan santri dalam 

kehidupan sehari-hari dan perihal pelaksanaan ibadah sampai perilaku 

sehari-hari yang sesuai dengan tuntunan agama.15  

 

                                                             
14 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. 
15 Suyono, Herimanto dkk Peranan Pondok Pesantren dalam Mengatasi Kenakalan 

Remaja, (Surakarta: jurnalnya The Role of Boarding School in Overcome The Juvenile 

Delinquency 2014)“ Volume. 1 No. 1-2. 
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E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori ini membahas dua model teori yaitu model 

pengajaran dan kepemimpinan. Model pengajaran menggunakan teori Ki Hajar 

Dewantara sebagai “Bapak Pendidikan Nasional” dalam ajarannya yang 

dipakai sebagai jargon Departemen Pendidikan Republik Indonesia yaitu: ing 

ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut wuri handayani yang artinya 

di depan memberi teladan, di tengah menciptakan peluang dan di belakang 

memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan yang 

mengajarkan tentang pendidikan, dalam pembahasan penelitian ini terdapat 

beberapa model pengajaran dan yang terkonsep seperti pemikiranya.  

Model pengajaran dan kepemimpinan di pondok pesantren 

menggunakan teori Zamakhsyari Dhofier, merupakan tokoh pemikir Islam 

yang membahas tentang pondok pesantren seperti dalam buku karangannya 

“Tradisi Pesantren” dengan fokus utama pada peran kiai dan pesantren. 

Penelitian ini membahas tentang pondok pesantren yang memiliki beberapa 

unsur, yaitu; santri, kiai masjid, kurikulum dan asrama. Pesantren pada 

dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam dimana para santri tinggal 

bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan di bawah bimbingan kiai, yang 

kesemuanya merupakan inspirasi dari buku karangan Zamakhsyari Dhofier. 

 

F. Metode Penelitian 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dengan metode penelitian dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) Lokasi 

penelitian di Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta, dengan menggunakan 

pendekatan sejarah. Mendapatkan data melalui observasai interview atau 

wawancara. Obyek penelitian ini adalah model kepemipinan dan 

pengajaran, subyek penelitian adalah pemimpin meliputi: pengurus harian 

dan asatidz. 

2. Pendekatan  

Pendekatan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan historis atau sejarah kejadian yang pernah terjadi pada masa 

lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai 

peristiwa. Peninggalan peninggalan itu disebut sumber sejarah.16  

Pengeritan sejarah secara sempit adalah kejadian atau peristiwa. 

Sedangkan dalam arti luas, sejarah merupakan suatu peristiwa manusiawi. 

Sejarah juga biasa didefinisikan sebagai suatu studi tentang masa lampau. 

Sejarah merupakan studi tentang sebab dan akibat. Dalam sejarah, suatu 

peristiwa akan menjadi bermakna jika mereka mengetahui mengapa hal itu 

terjadi. 

3. Sumber data  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan data yang digunakan 

untuk menunjang keapsahan dan kefalitan data primer seperti tesis, 

                                                             
16 Ibnu Subiyanto, Metodologi Penelitian. Analisis Tujuan Sejarah, (Yogyakarta: 

Akademi Manajemen Perusahaan). hlm. 148.  
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disertasi, makalah-makalah yang berkaitan dengan karya tulis ini, jurnal 

ilmiyah, ensiklopedi, surat kabar muaupun sumber pengetahuan yang lain. 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan melalui 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti, antara 

lain: gambaran umum objek penelitin, keadaan sarana dan prasarana, 

perkembangan serta model kepemimpinan dan pengajaran. 

4. Obyek dan subyek penelitian. 

Obyek penelitian ini adalah model kepemipinan dan pengajaran, 

subyek penelitian adalah pemimpin meliputi: pengurus harian dan asatidz. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau observasi, maka seluruh 

kegiatan penelitian dikaji dan dikaitkan dengan data-data yang relevan, 

kongkrit dan sepesifik sehingga sumber dokumen bisa dikumpulkan secara 

tepat dengan apa yang terjadi.17 Sumber pengetahuan yang lain dengan 

wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada 

responden untuk dijawab kemudian diteliti.18 

5. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini menggunakan: 

a) Dokumentasi 

b) Observasi  

c) Wawancara  

6. Validitas data 

                                                             
17 Sanapiah Faisal, format-format Penelitian Sosial. Menyusun Instrumen 

Pengumpulan Data. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada. 1995). hlm. 138. 
18 Ibid, hlm. 133-135. 
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Penelitian ini memiliki validitas data Dependability (reliabilitas) 

yakni suatu penelitian dikatakan realibel apabila penelitian dapat 

mereplikasi atau mengulangi prses penelitian tersebut. Uji Dependability 

dengan melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian yang 

dilakukan.19 

7. Analisis data  

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 yang terakhir adalah penemuan hasil.20 Maka penelitian 

menghasilkan data-data deduktif, data verbal berupa tulisan dalam 

penelitian, data tersebut digali dari data primer maupun data sekunder 

sebagai analisis untuk ditarik hiptesis. 

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.21 Kemudian dikaji guna mencari landasan pemikiran, 

dalam upaya pemecahan masalah.  

Sebagai metode ilmiah, obeservasi dapat diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan dengan menggunakan sistematika fenomena-

                                                             
19 Sudarno Shobron, dkk, Pedoman penulisan Tesis MPdI, MPI dan MHI, 

(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016). hlm. 20-21. 
20 Soetandyo Wignjosoebroto, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 

Gramedia. 1994). hlm. 269. 
21 Ibid, hlm. 31-33 
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fenomena yang dimiliki.22 Observasai digunakan untuk mendapatkan data 

hasil pengamatan, berdasarkan keadaan, kondisi, situasi kegiatan dan 

proses dan pengumpulan data.23 Jadi metode observasi adalah suatu 

metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap peristiwa dan kejadian lainya secara sistematis. 

Selain menggunakan metode observasi untuk mendapatkan data 

perlunya menggunakan metode pendukung, yakni dengan  interview. 

Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab sepihak dikarenakan secara sistematis dan berlandaskan 

kepada tujuan penyelidikan.24 Metode interview dilakukan secara langsung 

kelapangan dengan cara wawancara atau tanya jawab terhadap responden 

yang dianggap sebagai sumber data. Wawancara ini selain sebagai alat 

untuk memperoleh data yang belum diketahui dari obserfasi juga untuk 

memberatkan adanya data yang telah diperoleh dari hasil obserfasi.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghasilkan gambaran secara jelas dalam penulisan tesis ini 

maka perlunya mengungkapkan sistematika pembahasan. Secara spesifik 

tersusun dari beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab. Secara 

keseluruhan dan sistematis penulisan ini sebagai berikut: 

                                                             
22 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yokyakarta: Andi Offeset, 1991), hlm. 

138.  
23 Sanapih Faisal, format-format Penelitian Sosial…, hlm. 135-136. 
24 Ibid, hlm 93. 
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Sistematika pembahasan penelitian ini diawali dengan bab maupun  

berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah dan 

perumusan masalah yang akan diteliti kemudian juga dapat ditentukan tujuan dan 

manfaat penelitian, kemudian menjadikan penelitian terdahulu sebagai bahan 

rujukan dan acuan atau telaah pustaka. Pokok-pokok masalah yang akan diteliti 

kemudian dijelaskan ke dalam kerangka teoritik dengan metodologi penelitian, 

kemudian disederhanakan secara menyeluruh melalui sistematika pembahasan. 

Pembahasan berikutnya terdapat pada bab dua, yang akan membahas 

tentang model pengajaran dan model kepemimpinan, kemudian akan diuraikan 

tentang medel pengajaran di pondok pesantren, kemudian membahas model 

kepemimpinan di pondok pesantren. 

Pembahasan berikutnya pada bab tiga mendalami tentang data-data 

historis yang akan diuraikan berbagai pembahasan yang menjadi landasan 

teoritik secara deskriptif membahas tentang sejarah lahirnyana pondok pesantren 

Jamsaren Surakarta. Kemudian membahas gambaran sejarah lahirnya pondok 

pesantren, juga menguraikan komponen pondok pesantren sebagai landasan 

untuk memahami sejarah pondok pesantren Jamsaren Surakarta kemudian 

memberikan gambaran perkembangan pondok pesantren  Jamsaren Surakarta dan 

menjelaskan profil pondok pesantren Jamsaren Surakarta, berikutnya membahaas 

tentang struktur yayasan pondok Pesantren Jamsaren meliputi keadaan asatizah, 

karyawan, sarana-prasarana dan santri, sekaligus masyarakat pondok pesantren 

Jamsaren Surakarta. 
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Pembahasan berikutnya masuk pada bab empat, yaitu menguraikan 

tentang model pengajaran dan data-data kepemimpinan di Pondok Pesantren 

Jamsaren Surakarta, pembahasan berikutnya tentang model pengajaran dan data-

data pengajaran di pondok pesantren Jamsaren Surakarta. Menguraikan strategi 

pendidikan dan pengajaran, aktifitas kegiatan santri dan tata tertib di pondok 

pesantren Jamsaren Surakarta. 

Hasil analisis sejarah pondok pesantren Jamsaren Surakarta tahun 

1995-2015 merupakan pembahasan pada bab lima menganalisis pengajaran dan 

kepemimpinan serta perkembangan data penelitian, yang berisi tentang hasil 

analisis pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab pokok permasalahan pada 

penelitian, yaitu model pengajaran dan model kepemimpinan di pondok 

pesantren Jamsaren Surakarta tahun 1995-2015 secara historis.  

Hasil dari penelitian tertuang pada bab enam yaitu penutup yang terdiri 

dari kesimpulan, saran tentang penelitian di pondok pesantren Jamsaren 

Surakarta tahun 1995-2015. Penutup merupakan hasil pengolahan dan analisa 

data yang disesuaikan dengan rumusan masalah. 


