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ABSTRAK 
 

Bejo Suratno 3101401024. Peranan Pondok Pesantren Al Asror Terhadap 
kehidupan Masyasrakat Desa Patemon Kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang tahun 1980-2005, jurusan sejarah  fakultas ilmu sosial universitas 
negeri semarang, 56 halaman. 
 
         Pemilihan judul pada skripsi ini berdasarkan pada peranan pondok 
pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tumbuh dan berkembangdi 
pedesaan  sebagai lembaga pendidikan dan pusat pekembangan Islam , pondok p 
pesantren banyak diminati masyarakat pedesaan. Untuk itupeneliti ingin 
mengetahui lewat penelititaan tentang proses kegiatan pendidikan serta 
pengajaran  disekolah , disuatu pondok pesantren dikelurahan patemon, Gunung 
pati semarang yaitu pondok pesantren Al Asror tahun  1980-2005. Permasahan 
yang dibahas (1) latar  belakang berdirinya Pondok Pesantren Al Asror.  
(2) Bagamana proses pertumbuhan dan perkembagan Pondok Pesantren Al 
Asror. (3)Peranan Pondok Pesantren Terhadap Kehidupan Masyarakat sekitar 
dalam bidang Agama,Pendidikan ,Sosial Budaya dan Ekonomi. 
        Tujuan yang ingin dicapai adalah memaparkan tentang kegiatan dasn 
pengajaran pondok pesantren yang dipimpin oleh K.Al  Mamnuhin Kkholid 
manfaat yang diharapkan dari penulis adalah ingin memberi masukan kepada 
pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional untuk mengikut 
sertakan Pesantren dalam membangun mental spiritualdan memberi masukan 
kepada pemimpin Pesantren atau Kyai untuk membawa siswanya atau santri 
sesuai dengan tuntutan zaman melalui program pendidikan atau kurikulum. 
Diharapkan output pondok pesantren (alumni) bersikap aspiratif, progresif 
inovatif  sehingga siswa atau santri dapat beradaptasi  dalam  masyarakat dan 
memiliki kemampuan siap pakai serta ber ahlak mulia. Metode yang digunakan 
dalam penelitian adalah metode sejarahmeliputi langkah-langkah; (1) Heuristik, 
(2)  Kritik Sumber, (3) Interpretasi, (4) Historiografi. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pondok pesantren Al Asror  
didirikan pada tahun 1980 oleh Alm.K.Zubaidi atas dorongan masyarakat desa 
Patemon yang sangat membutuhkan pendidikan ,pengajian untuk anak-anak dan 
orang tua semakin berkembang bekat keterbukanya sebagai pimpinan pondok 
pesantren untuk melakukan perubahan dalam sisitem pendidikan dan pengajaran 
di pondok pesantrennya .Tahun 1987 membuka sistem madrasah/klasikal serta 
membangun sarana dan prasarana seperti ruang kelas, ruang guru. dll. Dampak 
perkembagan Pondok Pesantren juga dirasakan oleh masyarakat sekitar nya baik 
dalam bidang Agama, Pendidikan, Sosial Budaya dan Ekonomi.    

Dalam bidang Agama terlihat suasana Islami dilingkungan masyarakat, 
dalam bidang pendidikan hampir semua masyarakat mengeyam pendidikan, 
bidang Sosial Budaya terjalinya Ukhuwah Islamiah, dalam Ekonomi 
meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar diluar sektor pertanian. Diharapkan 
hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pondok pesantren  sebagai 
titik awal lahirnya pendidikan Islam di Indonesia dan media pembelajaran  
masyarakat, untuk pengelola pondok pesantren diharakan dapat meningkatkan  
mutu pendidikan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

 Pondok Pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang tertua 

sekaligus merupakan ciri khas yang mewakili Islam ‘tradisional’ Indonesia yang 

eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Pada mulanya 

merupakan sistem pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat 

Islam di Indonesia. Munculnya masyarakat Islam di Indonesia berkaitan dengan 

proses Islamisasi, dimana proses Islamisasi terjadi melalui pendekatan dan 

penyesuaian dengan unsur-unsur kepercayaan yang sudah ada sebelumnya, 

sehingga terjadi percampuran atau akulturasi. Saluran Islamisasi terdiri dari 

berbagai cara antara lain melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pondok 

pesantren dan kebudayan atau kesenian (Kartodirjo,1983:120). 

Menurut Zuhairini (2004;133) kedatangan Islam di Indonesia ada beberapa 

pendapat dan sumber yang menyimpulkan kedatangan Islam di Indonesia yang 

selama ini masih relevan asumsi-asumsi yang digunakan. Mengacu hasil seminar 

di Medan 1963, Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 M yang datang dari Arab. 

Dengan demikian, hasil pendapat yang dihasilkan dalam seminar di Medan telah 

mematahkan pendapat dari para ahli seperti G.W.Drewes yang mempunnyai 

pendapat bahwa kedatangan Islam dari India (Syam 2005;59). 

Islam dalam penyebarannya di Nusantara banyak melibatkan orang-orang 

Indonesia asli, sehingga agama Islam muncul bukannya sebagai sebuah doktrin 

spiritual saja, tetapi telah ikut memberi karakter bangsa Indonesia. 
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Untuk selanjutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para pedagang yang di 

Jawa terkenal dengan sebutan Walisongo. Kemudian, asal-usul pesantren tidak 

lepas dari peranan Walisongo pada abad 15-16 M di Jawa, lembaga pendidikan 

ini telah berkembang khususnya di Jawa selama berabad–abad salah seorang 

tokoh  Walisongo yaitu Maulana Malik Ibrahim di Gresik Jawa Timur  yang 

meninggal, sedangkan tokoh yang meninggal   tahun 1419 oleh masyarakat santri 

Jawa dipandang sebagai cikal bakal lahirnya pesantren  ditanah Jawa (Mas’ud, 

2002:3). 

Walisongo adalah  tokoh– tokoh penyebar agama Islam di Jawa abad 15-

16 M. Tokoh –tokoh Walisongo terdiri dari Sunan Maghribi, Sunan Ampel, 

Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan 

Muria, Sunan Gunung Jati. Pendidikan Islam Walisongo ditunjukan pada masa 

dimana hal tersebut, dapat dilihat dari rekayasa sekaligus eksperimen mereka 

terhadap pendirian pesantren yaitu sebuah pendidikan merakyat yang merupakan 

induk pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren dalam proses perkembangan tetap 

sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang megajarkan ilmu agama Islam 

(Syam2005:69) 

Tujuan pendidikan pesantren bukan untuk kepentingan kekuasaan dan 

keagungan duniawi tetapi mengutamakan kepada mereka, bahwa belajar adalah 

semata-semata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan. Cita-cita pendidikan 

pesantren adalah latihan untuk dapat berdiri sendiri, membina diri agar tidak 

menggantungkan kepada orang lain  kecuali  pada Tuhan (Muhtarom, 2002:44). 

Fungsi pesantren untuk mendidik santri yang memiliki makna dan sebagai usaha 

untuk membangun dan membentuk pribadi warga negara dan bangsa, membentuk 
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pribadi muslim yang tangguh, mampu mengatur kehidupan pribadinya dan 

mengarahkan kehidupannya. 

  Secara difinisi pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam 

untuk belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran–ajaran agama 

Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup 

sehari-sehari dalam masyarakat. (Qomar,2005,78) 

 Lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama dibawah pimpinan kyai 

dibantu seorang atau beberapa orang ulama atau ustadz yang hidup bersama 

ditengah–tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat kegiatan. 

Pusat–pusat pendidkan pesantren di Jawa dikenal dengan nama “pondok 

pesantren.”. Rumah–rumah kecil tempat menginap para santri itu yang di sebut 

“pondok”, sedangkan “pesantren” artinya tempat santri. “Santri” adalah sebutan 

dari pelajar–pelajar tersebut, jadi pondok pesantren artinya tempat pendidikan 

para santri (Warjosukarto, 1963:40).  

Pada umumnya pondok pesantren terdiri dari rumah–rumah kecil yang 

terletak di sekitar masjid. Pondok–pondok semacam ini didirikan dengan uang 

wakaf dari orang–orang yang mampu, dan merupakan pusat tempat mengaji di 

serambi masjid. 

Guru dalam pondok pesantren disebut “Kyai”.  Kyai dan santri hidup 

bersama-sama dalam kompleks pesantren yang merupakan keluarga besar, 

dimana Kyai dipandang sebagai orang berkedudukan tertinggi dalam pesantren 

dan sebagai kepala keluarga. Kyai inilah yang menjiwai masyarakat pesantren dan 

merupakan  tokoh  dalam  pesantren serta masyarakat sekitarnya. 
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Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami 

perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan yang zaman serta adanya dampak 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, pondok pesantren tetap 

merupakan lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang dari 

masyarakat untuk masyarakat. Secara nyata ada beberapa tipe pondok pesantren 

yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Gozali (2002:14), ada tiga tipologi 

pondok pesantren yang berkembang di Indonesia, yaitu pesantren tradisional,  

pesantren modern dan pesantren komperhensif. Tiga tipologi pondok pesantren  

memiliki beberapa perbedaan mengenai metode pendidikannya yang disatu sisi, 

pesantren tradisional lebih memperkenalkan pengajaran kitab berbahasa Arab 

yang bersifat sorogan dan bandongan, sedangkan pesantren modern dalam, 

metode pendidikannya telah mengadopsi metode klasikal dari barat. Namun,    

memasuki abad 20 telah ada dan berkembang metode yang menggabungkan  

pendekatan tradisional dan modern yang disebut pesantren  komprehensif. 

Kedudukan para Kyai sebagai koordinator pelaksana proses belajar 

mengajar atau sebagai pengajar langsung di kelas. Para santri ada yang menetap 

dipondok dan ada yang tersebar di sekitarnya merupakan gabungan antara 

tradisional dan modern dan diaplikasikan pendidikan ketrampilan (Gozali, 

2002,14) 

Ketiga tipe pondok pesantren ini memberi gambaran bahwa pondok 

pesantren merupakan lembaga pendidikan sekolah, luar sekolah, dan masyarakat 

yang tumbuh dari masyarakat, milik masyarakat dan untuk masyarakat. Kehadiran   

pesantren di tengah–tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan  
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tetapi sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial  keagamaan. Sejak awal  

kehadiran pesantren ternyata mampu mengadaptasi diri dengan masyarakat. 

Pesantren juga berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat gerakan  pengembangan  

Islam.  

Perjalanan lembaga pesantren selalu mengalami dinamika yang tidak 

pernah berhenti sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi. Dalam 

perkembangan pondok pesantren mengalami perubahan yang pesat, bahkan 

sebagian pesantren telah megembangkan kelembagaanya dengan dengan 

membuka sistem madrasah (IsmailSM,2002:84) Dewasa ini pesantren dihadapkan  

pada banyak  tantangan didalam modernisasi Islam .  

Dalam  banyak  hal sistem dan lembaga  pesantren telah di modernisasi  

dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga  secara otomatis  

akan mempengaruhi  kurikulum yang mengacu pada tujuan institusional  lembaga 

tersebut. Pesantren harus mampu mempertahankan ciri khas pesantren dalam 

eksestensinya ditengah–tengah masyarakat. Kurikulum merupakan salah satu  

instrument dari suatu lembaga pendidikan  termasuk  pendidikan pesantren  dalam 

mencapai  tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan  pondok pesantren  yaitu 

untuk  mempersiapkan  para santri  menjadi orang alim dalam ilmu agama yang 

diajar  oleh Kyai  dan mengamalkan  dalam masyarakat . ( Ziemek ,1986:86)                                     

Secara sederhana pondok pesantren dapat diartikan sebagai suatu yang 

sistem ditopang oleh beberapa komponen baik softwere dan hardwere. Sarana 

untuk mendukung keberadaan pesantren seperti; kyai, santri, tradisi pengajian 

kitab, masjid atau mushola, ruangan pembelajaran, rumah pengasuh dan pondok 
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tingal para santri. Pesantren mempuyai fungsi meyiarkan, mengembangkan, 

memelihara, melestarikan ajaran agama Islam dan mecetak tenaga pengembangan  

agama (Zuhri,2002:97). 

Menutut Nurcholis Majid (Ismail,2002:98) tujuan pendidikan pesantren  

pada umumnya diserahkan pada proses improvisasi menurut perkembangan 

pesantren yang dipilih sediri oleh kyai atau bersama-sama dengan pengasuh  yang 

lain, sehingga terjadi perbedaan antara pesantren satu dengan yang lainnya. 

disamping tujuan umum perlu adanya tujuan khusus yang spesifik yang mengarah 

kepada tujuan lokal sesuai dengan situasi dan kondisi pesantren berada.  

 Pondok pesantren tumbuh sedikit demi   sedikit dan umumnya merupakan 

milik seorang kyai atau milik warga  tertentu. Uraian diatas mendorong penulis 

untuk meneliti bagaimana sebernarnya kehidupan pondok pesantren sebagai 

lembaga pendidikan Islam Sebagai lembaga pedidikan pondok pesantren dan 

madrasah berkembang di daerah-daerah yang mempuyai nilai strategis dalam 

pembangunan masyarakat karena umumnya pondok pesantren dan madrasah 

berada di daerah pedesaan. Sedangkan penbangunan pedesaan dan pemerataan 

pembangunan  ke daerah-daerah  pedesaan saat ini diarah kan secara intensif oleh 

pemerintah yang meliputi segala bidang pembangunan dalam rangka usaha 

meningkatkan mutu madrasah dan pondok pesantren agar mampu berperan  lebih 

positif  dalam  mencerdaskan  bangsa dan  membangun masyarakat sekitar. 

Berdasarkan penjelasan di atas  maka peneliti mengambil tema  “Peranan 

Pondok  Pesantren Al Asror  terhadap kehidupan  masyarakat patemon tahun 

1980-2005”. Sementara itu, alokasi waktu yang dipilih oleh peneliti tahun 1980-
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2005 karena pada awal pertumbuhan mengalami perkembangan yang sangat pesat 

hingga sekarang, baik perkembangan infrastruktur maupun structural. 

 
B. Permasalahan  

Berdasarkan latarbelakang pemilihan judul diatas, maka  permasahan yang 

akan dibahas  dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut:          

1. Bagaimana latar belakang berdirinya  pondok pesantren  Al  Asror? 

2. Bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren Al   

Asror? 

3. Apa peranan pondok pesantren Al Asror terhadap masyarakat  sekitar 

dalam bidang agama, pendidikan dan sosial  budaya, ekonomi ?   

     
C.  Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian tetap sesuai dengan konsep perlu adanya pembatasan  

ruang lingkup yang meliputi lingkup temporal dan lingkup spasial. Lingkup 

spasial terbatas pada pondok pesantren Al Asror, kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang yang berskala lokal. 

Lingkup temporal difokuskan pada masalah pertumbuhan dan 

perkembangan pondok pesantren Al Asror pada segi sistem pendidikan dan 

dakwah Islam serta peranannya terhadap masyarakat sejak tahun 1980-2005 yang 

dalam kurun waktu tersebut merupakan waktu yang panjang. Oleh sebab itulah, 

maka perlu diteliti sejauh mana peranan Kyai dalam mengembangkan pondok 

pesantren tersebut  mampu bertahan  sampai sekarang.  
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D. Tujuan  Penelitian   

Penelitian  ini bertujuan  untuk : 

1. Mengungkap latarbelakang  berdirinya pondok pesantren   Al  Asror  . 

2. Untuk mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan   pondok  

pesantren Al Asror . 

3. Untuk mengetahui peranan dan pengaruh pondok  pesantren Al Asror  

terjun dalam bidang agama ,pendidikan ,sosial budaya. 

  
E. Manfaat Penelitian   

Dari penelitian yang dilakukan  penulis  diharapkan  memperoleh  manfaat 

sebagai hasil penelitian  yang melisputi: 

1. Memberikan bahan  referensi bagi  penulis sejarah  selanjutnya tentang  

pondok pesantren   Al  Asror   yang ada diKelurahan  Patemon . 

2. Memberikan manfaat bagi Universitas Negeri Semarang  terutama  

bagi program studi pendidikan  sejarah  sebagai sumbangan  

pengetahuan  dan  sebagai bahan masukan  yang dapat meningkatkan  

kualitas  pen didikan sejarah . 

3.  Memberi manfaat  pada masyarakat   yang memiliki   minat atau 

perhatian  terhadap  pesantren. 

 
F. Tinjuan Pustaka 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan ada   beberapa tulisan 

tentang pondok pesantren, belum ada secara khusus membahas pondok pesantren  

AlAsror di patemon  gunung pati semarang antara lain: 
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buku–buku yang digunakan dipilih sesuai dengan masalah yang dibahas. 

Buku-buku yang dipakai sebagai landasan atau sumber informasi  sebagai berikut; 

Tradisi Pesantren (1984), Zamakhsary Dhofeir sebagai penulis dalam bab I 

memaparkan ciri-ciri umum pesantren, terutama pesantren tradisional yang di 

dalamnya dipaparkan pola umum pendidikan Islam tradisional yang dikenal 

dengan sorogan dan bandongan. Sistem pengajaran yang mengedepankan 

pelajaran kitab-kitab lama (kuning), sebuah ciri khas dari sumber pelajaran Islam 

tradisional di Indonesia. Pada bab II Zamakhsary Dhofeir, menulis tentang 

elemen-elemen sebuah pesantren yang terdiri dari pondok, masjid, santri, dan 

Kyai secara mendalam. 

Kelebihan yang paling mendasar, dalam bukunya yang berjudul Tradisi 

Pesantren, penulis dalam penulisannya sangat mendetail, sehingga dapat 

mengaktualisasikan pesantren secara menyeluruh. Pada akhirnya, penulis buku ini 

dapat membantah penulisan tentang pesantren ole penulis lain yang selama ini 

menganggap pesantren sebagai sebuah institusi yang marjinal. Kelemahan buku 

ini terletak pada keperpihakan penulis terhadap pesantren, disamping itu penulis 

hanya menitik beratkan pada institusi pesantren tradisional saja. 

Pustaka yang kedua berjudul Bilik-Bilik Pesantren (1999), karya Nurcholis 

Madjid. Dalam bukunya Nurcholis menulis tentang permaslahan pesantren yang 

semakin komplek, maka dalam mewujudkan pesantern yang ideal diperlukan 

suatu usaha untuk merumuskan tujuan pendidikan dalam pesantren. Terlebih 

kenyataan yang dihadapi pesantren mengalami kemunduran dalam 

menyamapaikan pesan terhadap masyarakat. Dalam buku ini juga dippaparkan 
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tentang ajaran dan arti pesantren, terlepas dari pro dan kontra tentang 

pelembagaan tasawuf di dalam dinamika perkembangan masyarakat muslim itu 

sendiri. 

Di dalam buku ini juga ditulis bagaimana perkembangan pesantren 

terhadap percaturan politik di Indonesia. Pesantren dalam perkembangannya 

merupakan titik sentral perkembangan bangsa Indonesia, baik dalam masa 

sebelum kemerdekaan, kemerdekaan, paska kemerdekaan. Banyak permasalahan 

yang dihadapi pesantren terutama dengan dinamika kehidupan di luar pesantren. 

Banyak permasalahan komplek yang akan dihadapi terutama perkembangan 

zaman, pendidikan, informasi dan peranan masyarakat yang selama ini dihadapi 

oleh pesantren tradisional. 

Buku ini memiliki kelebihan diantaranya, pemaparan isi tentang 

reaktualisasi kehidupan pesantren, kemudian pengamatan yang dilakukan 

Nurcholis Majid sebagai orang luar sekaligus pernah mengenyam pendidikan 

pesantren. Tulisan Nurcholis juga sangat mendetail dalam memaparkan lika liku 

dalam kehidupan pesantren, sehingga isinya sangat sesuai dengan keadaan riel 

pesantren itu sendiri. Kendati demikian, ada kelemahan yang diantaranya 

pengamatan pesantren tang diangkat Nurcholis hanya melingkupi pesantern 

tradisional saja. 

Dalam buku Pesantren Dalam Perubahan Sosial  (1983), karya Manfred 

ziemek. Penulis  dalam bukunya tidak banyak  menulis pesantren sebagai lembga 

pendidikan, melainkan lebih memaparkan pesantren sebagai sosok lembaga yang 
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ditinjau  dari analisa perihal peran dan fungsi  lembaga Islam bagi proses 

pengebangan masyarakat  khususnya dikawasan pedesaan di Indonesia. 

Pustaka yang ke empat yang berjudul Pesantren Dari Transformasi 

Metodologi Menuju Demokrasi Institusi (2005) karya Mujamil Qomar.  Dalam 

buku ini penulis mencoba menggungkap transformasi kepemimpinan pesantren, 

sistem pendidikan pesantren, institusi di pesantren, kurikulum pesantren dan 

metode pendidikan pesantren. Disamping itu  kajian buku ini juga mengungkap 

factor-faktor yang mempengaruhi transformsi pesantren dan implikasinya. 

 
G. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode  

sejarah,  guna mengungkap  kejadian–kejadian yang  berhubungan dengan masa 

lampau. Pengertian metode sejarah adalah proses mengaji dan menganalisa   

secara krtis rekaman dan peninggalanmasa lampau (Louis Gottschalk, 1975:32). 

Adapun langkah–langkah dalam penelitian adalah: 

1. Heuristik. 

Heuristik adalah menemukan serta mengumpulkan jejak–jejak dari 

peristiwa sejarah yang sebenarnya mencerminkan berbagai aktivitas manusia 

diwaktu yang lampau. 

Pada tahap ini, peyusun berusaha mencari dan menggumpulkan  berbagai  

sumber sejarah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sumber 

sejarah  dapat  berupa  bukti-bukti  tertulis  seperti dokumen berkas lampiran 

tentan pendirian sekolah. Sumber-sumbar tulisan maupun lisan dibagi atas dua 

jenis yaitu:    
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a. Sumber primer  

Sumber primer merupakan informasi dari kesaksian  seorang saksi  dengan 

mata kepala sendiri  atau dengan panca indera yang  lain  atau dengan alat  

mekanis  seperti  diktafon  yaitu  alat  atau orang yang yang hadir  pada  peristiwa 

sajarah (Gottschalk,1975:35). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  keterangan langsung dari orang yang terlibat secara langsung. Untuk 

mendapatkan informasi  peneliti  menggunakan  metoda  wawancara . 

b. Sumber sekunder. 

Sumber sekunder yang di maksud disini adalah merupakan data-data yang 

didapatkan dari seorang atau lebih yang berada diluar kepemimpinan dan 

melakukan studi pustakapada bagian yang termasuk sumber sekunder yang 

berupa Koran ,arsip ,buku-buku ,maupun data-data yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Teknik yang digunakan dalam mencari sumber informasi yang relevan 

adalah: 

1) Studi pustaka.                                                                                                                        

Studi pustaka  adalah  kegiatan  untuk  mencara , menelusuri   dan 

menelaah  buku yang relevan  dengan masalah yang akan dibahas  atau diteliti . 

Untuk menemukan buku-buku tersebut  peneliti  mencari berbagai  tempat  seperti  

perpustakaan UNNES,UNDIP, IAIN, perpustakaan wilayah semarang dan koleksi 

sendiri. 
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2) Studi dokumen    

Studi dokumen  yaitu proses  mencari , menelakaah dasn menghimpun 

jejak  sejarah  yang berupa arsip , surat keputusan, surat penghargaan /piagam 

,hasil laporan ,dokumen asli atau salinan.  

3) Metode wawancara. 

Metode  wawancara adalah  suatu metode  yang digunakan  untuk  tujuan   

tertentu dan mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden  dengan 

menggunakan  komonikasi  dua arah secara langsung  bertatap muk .ini beguna  

untuk mendapatkan  suber lisan  dari orang  yang mengalami atau menyaksikan 

peristiwa itu (Koentjaraningratt, 1983:162-163).jadi dalam penulisan  ini akan 

dijumpai  keterangan  secara lisan  dari  beberapa   orang  sebagai informan . 

4) Studi lapangan. 

Studi lapangan atau observasi lapangan adalah suatu upaya untuk  

mendapat bukti atau menghimpun jejak dengan cara  terjun  langsung  di lapangan 

objek peristiwa. Teknik ini bermanfaat untuk mendapatkan bahan perbandingan  

atau melengkapi data atau sumber tertulis dengan  keadaan  yang   sebenarnya  

dilapangan  atau obyek. 

2. Kritik sumber  

Adalah usaha menyelidiki apakah jejak–jejak itu sejati, baik bentuk 

maupun isinya. Untuk kritik ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu: 

a. Kritik ekstern. 

Kritik ekstern digunakan untuk membuktikan keaslian dan kebenaran sari 

sumber sejarah, sumber ini asli atau tidak. Kritik ekstern yang peneliti lakukan, 
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adalah dengan melihat asal sumber, penulis sumber dan pelaku  sejarah . Peneliti  

meneliti  sumber tersebut  baik  buku, arsip, dokumen  tertulis  dan diterbitkan  

oleh pihak-pihak yang  dapat dipercaya  kebenaranya. Untuk  pemilihan informan, 

peneliti mendatangi informan  yang dapat  dipercaya  memberi  keterangan  sesui 

dengan permasalahan yang dikaji. 

b. Kritik intern. 

Kritik intern  dilakukan  setelah melakukan   keritik ekstern . Kkritik intern 

bertujuan  untuk mencaoai  nilai  pembuktian  yang sebernarnya  dari isi sumber 

sejarah , apakah  sumber tersebut  dapat memberi informan  yang dapat dipercaya. 

Kritik intern ini untuk dapat  memastikan kesaksian (validity) dan dapat dipercaya 

(credibility) dari sumber tersebut.  

Kritik intern  dilakukan  untuk mengetahui   apakah buku ,arsip, dokumen, 

artikel yang digunakan  masih relevan  dengan permasalahan  dan dapat dipercaya 

.Sedang hasil wawancara  dikritik dengan  cara membandingkan  hasil wawancara  

antara informan  sehingga  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  yang sesuai  

dengan permasalahan. 

3. Interpretasi. 

Interpretasi adalah  menghubung-menghubungkan  dan mengkaitkan  satu 

sama lain sedemikian rupa sehingga fakta yang sesuai  dengan yang lainya ke 

kelihatan  sebagai satu rangkaian yang masuk akal  menunjukkan satu sama lain.  

Dalam  menginterpretasikan  penelitian  dalam bentuk  karangan sejarah  

ilmiah, sejarah  kritis, perlu diperhatikan  sandaran karangan  yang logis  menurut  

urutan yang kronologis dan tema yang jelas dan mudah dimengerti (Gottschalk,  

1975:131) 
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Dalam meyusun skripsi ini peneliti tidak memasukan semua fakta yang 

diperoleh. Dalam proses interpretasi ini penulis memilih data yang relevan  

dengan  permasalahan. Data  tersebut dihubung- hubungkan sehingga menjadi  

satu kesatuan  kalimat yang bermakna. 

4. Historiografi. 

Historiografi merupakan  langkah  perumusan  cerita  sejarah  ilmiah, yang  

disusun secara logis menurut urutan kronologis dan tematis  yang jelas dan mudah 

di mengerti, pengaturan bab atau bagian-bagian yang dapat menggambungkan  

urutan  kronologis dan tematis. Hal  ini disebabkan penelitian sejarah  sekurang 

kurangnya  harus memenuhi  empat  hal  yaitu, detail faktuil yang akurat, struktur 

yang logis  dan  penyajian  yang terang  dan halus (Gottschalk, 1975:131). 

Tahap ini merupakan bagian terakhir dari metida sejarah. Apabila peneliti  

sudah membangun ide-ide tentang hubungan fakta satu dengan  fakta  lain melalui  

proses interpretasi maka langkah akhir dari penelitian adalah penulisan atau 

meyusun cerita sejarah.   

                  

H. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Dalam  penelitian  yang berjudul “Peranan  Pondok Pesantren Al  Asror  

Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Patemon  Kecamatan  Gunung Pati 

Kota Semarang  Tahun 1980-2005” terbagi  menjadi  lima bab  yaitu: 

BAB I pendahuluan  terdiri  dari latar belakang  masalah, permasalahan, 

ruang lingkup, tujuan dan manfaat  penelitian, tinjuan  pustaka, metode  penelitian 

dan sistematika skripsi. 
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Bab II  Gambaran  umum wilayah  Kecamatan Gunung Pati  dan  Pondok 

Pesantren  Al  Asror  yang  membahas  tentang   gambaran umum  wilayah   kota 

Semarang  dan gambaran  umum Pondok Pesantren Al   Asror . 

Bab  III  Pertumbuhan  dan Perkembangan Pondok Pesantren Al Asror, 

berisi tentang perkebangan  pendidikan di  Pondok Pesantren Al Asror, lembaga-

lembaga  pendidikan  di pondok pesantren, metode pengajaran dan pendidikan  di 

pondok pesantren Al Asror dan perkembangan  organisasi pondok pesantren Al 

Asror. 

Bab IV. Peranan pondok pesantren Al Asror terhadap masyarakat desa 

Patemon dan sekitarnya dalam bidang agama, pendidikan, sosial budaya dan 

ekonomi. 

BabV.   Penutup,  Berisi Simpulan dan Saran.   
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BAB II 

GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA PATEMON KECAMATAN  

GUNUNG PATI  DAN PONDOK PESANTREN  AL  ASROR 

   

A.  Gambaran Umum Wilayah Desa Patemon Kecamatan Gunung Pati   

1. Kondisi Geografis  

 Pondok pesantren Al  Asror  terletak  di desa  Patemon, Kecamatan 

Gunung pati , Kota Semarang , yang tergabung  dalam  wilayah propinsi Jawa 

Tengah. Letaknya kurang lebih 25 km dari pusat kota Smarang dengan luas 

37.366.838 Ha, terdiri dari  beberapa 16 kecamatan yang terbagi 150 kelurahan. 

Daerah Sebelah Utara, Kabupaten Demak Sebelah selatan, Kabupaten semarang 

Sebelah   timur; Kabupaten demak Sebelah barat; Kabupaten Kendal (Bappda 

Semarang ,  2005). (lihat peta lampiran 1) 

 Melihat kenyataan ini pada dasarnya letak kota Semarang sangat 

strategis yaitu merupakan daerah industri yang cukup pesat sehingga dapat 

membuat dampak yang cukup besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi  kota 

semarang. 

    Dilihat dari topografinya, wilayah kota semarang terdiri dari daerah,  

Daerah dataran rendah, dengan ketinggian antara 0-5 meter dari permukaan laut, 

terdapat diwilayah  bagian  Kecamatan  Semarang Utara, Kecamatan Semarang 

tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan 

Semarang Timur, Kecamatan Tugu. Daerah rendah dengan ketinggian antara 6-

100 meter dari permukaan laut terdapat diwilayah Kota Semarang bagian  

17 
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Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Candi Sari, Kecamatan  Gajah Mungkur, 

Kecamatan Pedurungan  Daerah dataran tinggi/pegunungan  antara 100 meter dari 

permukaan laut terdapat di wilayah Kota Semarang  dibagian Semarang atas  

terdiri dari Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan 

Gunungpati, Kecamatan  Mijen, kecamatan  Ngalian. 

Kota semarang memiliki 16 kecamatan, dimana kecamatan gunungpati 

adalah salah satu diantaranya. Kecamatan ini letak  kurang lebih dari 30 kilometer 

dari semarang kearah utara . daerahnya  sebagian terdiri atas dataran . dengan 

luasnya 30.366.838 Ha. Kecamatan Gunung Pati sendiri memiliki desa berjumlah 

16buah dan desa patemon adala salah satu diantaranya dimana pondok pesantren 

Al  Asror berada. Desa yang berada diatas ketiggian 200 meter dari permukaan 

laut  memiliki  luas beberapa hektar dengan rincian  perumahan dan pekarangan 

126,700 hektar, persawahan dan irigasi 84,89 hektar. Dengan batas–batas wilayah 

sebagai berikut; Sebelah utara; Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati, 

Sebelah barat; Kelurahan Kali Segoro Kecamatan Gunungpati, Sebelah selatan;  

Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunugpati, Sebelah timur; Kecamatan 

Banyumanik (monografi desa patemon  tahun  2003). 

Karakter yang tercipta dalam masyarakat ditentukan oleh kondisi yang ada 

dalam masyarakat itu sendiri,  karena seorang individu dalam masyarakat dituntut  

untuk mampu menyesuaikan  diri dengan kondisi masyarakat  yang dialaminya.  

Sedangkan proses penyesuian diri ini akan menyangkut bidang sosial 

budaya,ekonomi seta keagamaan. Masyarakat  yang hidup di dearah pesisir  sifat 

dan karakternya akan berbeda  dengan kehidupan masyarakat daerah pedalaman. 
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Masyarakat  pesisir dalam bidang ekonomi akan lebih cenderung berfokus dalam 

bidang perdagangan, sedangkan masyarakat pedalaman akan cenderung di bidang 

pertanian. 

2. Kondisi sosial budaya. 

Letak geografis suatu daerah akan ber pengaruh terhadap corak  kehidupan 

sosial budaya masyarakat..Hal ini karena adanya keharusan berpartisipasi 

masyarakat terhadap kondisi daerahnya dalam usaha mencari keharmonisan 

hidup, baik dalam bidang ekonomi, sosial  budaya maupun bidang kehidupan 

yang lain. Begitu juga daerah Semarang, yang secara geografis sebagian terletak 

diwilayah pesisir pantai dan sebagian terletak di daerah pesalaman, mempunyai 

pengaruh terhadap corak kehidupan masyarakat (Soekanto:1983:183). 

Kondisi sosial budaya penduduk daerah Kota Semarang dengan jumlah 

penduduk 1,329.668 jiwa. Yang terdiri dari lak-laki 671.316 jiwa dan perempuan 

658.352 jiwa.  Jumlah itu bila kita lihat penyebaran mata pencaharian disektor 

pertanian dan sebagian bermatapencaharian sebagai pegawai negeri, swasta,buruh, 

pengemudi dan tidak sedikit yang menjadi pedagan kaki lima. Sedangkan   

kecamatan gunungpati yang jumlah penduduknya 58.772  jiwa. Dengan  rincian  

laki-laki 29.257 jiwa dan perempuan 29.515 jiwa (monografi Kecamatan 

Gunungpati 2005). 

Bila dilihat dari mata pencahariannya, maka sebagian besar (72,69%) 

bermata pencaharian sebagai petani, pedagang menempati urutan yang kedua 

(9,08%), kemudian buruh mempati urutan ke tiga (6,53%) selebihnya adalah 
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mereka  yang  bekerja sebagai petani, pedagang, industri jasa, pegawai negeri dan 

ABRIdan pertukangan.(monografi  kecamatan  Gunungpati 2005) 

Adapun desa patemon yang jumlah penduduknya  3693 jiwa dengan rincian 

1814jiwa  laki-lakidan 1879 jiwa perempuan. Dari jumlah itu Yang berkedudukan 

sebagai kepala keluarga (KK) adalah  2,020 jiwa dan tingkat pendidikan  mereka 

sebagian besar (75,25%) tamatan sekolah dasar (SD)dan sederajat. Hanya 

sebagian kecil (0,55%)yang tidak bias baca tulis (monogrfi desa patemon  2005). 

Desa Patemon  khususnya dalam kehidupan  bermasyarakat sering dijumpai 

upacara adat yang begitu akrab dalam kehidupan masyarakat seperti upacara 

lematian, tujuh hari, empat puluh hari atau  seratus hari.  Hal-hal  tersebut masih 

sering kita jumpai  dan masih banyak dalam kehidupan masyarakat Semarang. 

Upacara selamatan yang terdapat didaerah Semarang  dapat digolongkan menjadi  

empat macam sesuai dengan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan  masyarakat 

sehari-sehari yaitu; Selamatan  dalam rangka  lingkaran hidup seseorang seperti 

hamiltujuh bulan, kelahiran, khitan dan lain-lain, selamatan yang berkaitan 

dengan bersi desa, selamatan yang berhubungan dengan bulan-bulan besar Islam, 

selamatan pada saat-saat  yang tidak tentu, berkenaan dengan kejadian-kejadian 

seperti menolak bahaya. (Koentjaraningrat, 1983:348) 

Masyarakat Semarang  berbicara dengan  bahasa jawa halus dan campuran 

dalam berkomonikasi sehar-sehari. Masyarakatnya rata-rata tidak menggunakan  

tingkatan-tingkatan  berbicara sebagaimana adat istiadat masyarakat jawa pada 

umumnya.  Mereka juga gemar  terrhadap cerita-cerita pewayangan  yang selalu 

dikaitkan  dengan ciri khas keIslaman.  
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3. Kondisi  Sosial Keagamaan       

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat semarang pada umumnya dan desa 

patemon pada khususnya akan jelas terlihat pada kegiatan-kegiatan  

kemasyarakatan yang ada hubunganya dengan ajaran agama Islam. Pengajian dan 

belajar membaca  AL-Quran dalam masyarakat  Semarang merupakan hal yang 

dominant sekali. Hal ini dapat dilihat  dari ramainya kegiatan keagamaan, baik 

yang berpusat  di masjid, mushola maupun  madrasah, TPQ  baik siang atau 

malam. Kegiatan–kegiatan keagamaan juga tampak di kecamatan Gunungpati 

khususnya di desa patemon dimana pondok pesantren Al Asror  berada. 

 Kegiatan  kemasyarakatan  yang ada hubungan  dengan ajara-ajaran  Islam, 

Misalkan dalam kumpulan  rutinitas  yang diadakan  per kaum(kelompok) RT 

atau RW melakukan  tahlilan  atau  AL-berjanji. Dalam  tradisi peringatan hari-

hari besar Islam  selalu  diperingati  melalui tingkat  mushola (RT) sampai  masjid 

(desa) baik peringatan maulud  nabi,  Isro Mi ‘roj Nabi Muhammad SAW, 

Nuzulul Qur’an  dan lain sebagainya (wawancara dengan Abdul Khamid 13 maret 

2006) 

Keberdaan  pondok pesantren  yang mengajarkan  ajaran –ajaran agama 

Islam dengan aktivitas santri-santrinya terceermin dalam tindakanya melalui 

kehidupan  sehari- sehari. Hal ini menunjukan bahwa besar sekali  pengaruh  

agama Islam yang dianut masyarakat Desa Patemon dalam memberikan  

sumbangan  bagi  kehidupan  sosial keagamaan. 
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B.  Gambaran Umum Pondok Pesantren Al Asror 

1. Sejarah berdirinya   

 Pondok Pesantren Al Asror yang terletak desa patemon kecamatan 

Gunungpati  kota semarang dirintis  oleh  kyai  suratman pada tahun 1966   kyai  

suratman lahir  di desa patemon  kecamatan Gunungpati  yang merupakan pendiri 

Desa Patemon. Suratman telah mengenyam pendidikan pesantren cukup lama  

dari pesantren satu ke ppesantren  yang lain  Suratman mulai belajar ilmu agama  

pada  mbah  Sholeh  Darat di Semarang sekembalinya dari belajar beliau lalu 

mengajarkan  ilmu-ilmu agama Islam tersebut pada kaumnya, jumlah santri  

mukim  dan santri kalong  100 orang. (wawancara K Mamnuhin Kholid  21 Maret 

2006). 

Pondok pesantren  Al   Asror  selama  berada  dibawah  pimpinan  Kyai 

Suratman, yang mengkhususkan kegiatan  pendidikanya pada pengajian  sistem 

Sorogan dan kegiatan Disamping mengajarkan  ilmu  Agama Islam beliau pandai 

mengobati orang sakit. Maka tidak heran jika  banyak orang yang ingin belajar 

sama beliau.  Santrinya tidak hanya  dari warga sekitar  tetapi juga banyak yang 

dari luar Kota Semarang. 

Kyai Suratman meninggal  dunia pada tahun 1976, pondok pesantren 

tersebut bubar karena tidak ada yang meneruskan  sebab itu generasinya masih 

kecil.  Setelah putra yang kedua dewasa  maka pondok pesantren  dirintis kembali  

pada tahun 1980 dan pimpinan pondok dipegang oleh  kyai Zubaidi yang 

merupakan anak kandungnya.  Beliau merupakan alumni  pondok pesantren 

Lirboyo  Kediri  Jawa Timur. Model pengajarannya  menggunakan sistem  
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sorogan dan bandongan. Jumlah santri awal sekitar  15 orang  santri mukim  dan 7 

orang  santri lajo. Kemajuan yang dicapai oleh  Kiyai  Zubaidi  dalam memimpin 

pondok pesantren  diantaranya  membangun  masjid  dan mendirikan  Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) pada tahun 1987. kemudian pada tahun 1990  beliau 

mendirikan  Madrasah Aliyah (MA).  Pada tahun 1990 juga sudah dirintis  model 

pengajaran kitab kuning  dengan  sistem  klasikal  melalui  wadah   madrasah 

diniyah. Namun saying ditengah- tengah kemajuan tersebut beliau jatuh sakit  dan 

akhirnya  meninggal dania pada tahun 1999. 

 Sepeninggal beliau, kepemimpinan pondok pesantren  diteruskan  leh 

putranya  Al Mamnukin Kholid yang waktu itu  sebenarnya masih mondok di  

Lirboyo  Kediri Jawa Timur. Dibawah  kepemimpinan  kiyai Al Mamnukin  

pondok pesantren mengalami perkembangan  dan kemajuan  baik dari pegajaran  

maupun dari  pembangunan fisiknya.diantaranya  adalah sekarang  Madrasah 

diniyah mempunyai ruang belajar  walaupun  keadaanya masih sederhana,dan  

yang lebih mengembirakan  lagi adalah  sekarang  beliau sedang membangun 

pondok pesantren untuk santri puyra yang lokasinya tepat  disamping masjid. 

Pada masa, ini jumlah santri mukim bertambah banyak  dan bidang administrasi  

sudah tertata rapi  dan bagus sehingga  pernah menjadi  rujukan  bagi pondok 

pesantren  disekitar  wilayah  kecamatan Gunungpati. 

2. Elemen  pondok pesantren Al Asror . 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki elemen dasar,  

keberadaanya adalah saling  kait mengkait antara satu  dengan yang lain. Unsur- 

unsure dasarnya sebagai berikut : (1)Pondok, (2)Masjid atau Mushola, (3) Kitab-
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kitab Klasik, (4)Santri, (5)Kyai, kelima elemen tersebut  keberadaanya saling  

menunjang dan kerjasam  untuk mencapau tijuan  (Dhofier, 1984:43).  

 Setiap lembaga pendidikan  tid\k mungkin  hanya terdapat bangunan  

gedung saja, akan tetapi juga terdapat perangkat-perangkat lain  untuk mendukung  

kelancaran  aktifitas pendidukan .Begitu pula dipondok pesantren Al Asror  yang 

masih dipakai sebaga proses belajar mengajar para santri, elemen-elemen  tersebut 

antara lain: 

a. Pondok 

Pondok merupakan tempat tinggal para santri  yang berbentuk  bangunan  

dan di dalamnya di pisah kan bilik-bilik sebagai tempat tinggal para santri . 

Ditempat ini  para santrei tinggal bersama dan dibawah pengawasan  beberapa 

guru pembinbing yang dikenal dengan sebutan  “Kyai”. Asrama  untuk para santri 

tersebut  berada  dalam lingan pesantren, disamping  meyediakan  pondok santri, 

juga meyediakan masjid atau mushhola untuk ber ibadah, ruang belajar dan 

ruangan untuk kegiatan keagamaan yang lain.(wawancara Arif afandi setaf 

pengajar Ponpes 21maret 2006) 

Ada tiga alasan utama pesantren harus meyediakan asrama bagi  santrinya. 

Yang pertama, kemasyuran seorang kyai  dan kedalaman pengtahuannya tetang 

Islam menarik santri-santri untuk dating. Untuk dapat  menggali ilmu  dari kyai 

tersebut  dibutuhkan  waktu yang  lebih lama, para santri harus meninggalkan  

kampung halamannya  guna tinggal lebih dekat  dengan para kyainya. Kedua 

hamper semua pesantren  yang ada berada di desa-desa tidak tersedia perumahan  
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yang cukup untuk dapat menampung santr, sehingga perlu adanya asrama yang  

khusus untuk tinggal para  santri.  

 Ketiga, adanya sikap timbal balik antara kyai dan santri, para santri 

menganggap seolah –olah para kyai adalah seorang ayah  dan para santri adalah 

anaknya.sikap ini yang menimbulkan keakraban dan kebutukphsan salin 

berdekatan  dan perasaan tanggung jawab di pihak kyai untuk dapat  meyrdiakan 

tempat tinggal  bagi para santri. Sebaliknya dari para santri tumbuh perasaan  

mengabdi kepada kyai, sehingga para kyai memperoleh  imbalan dari santri 

berupa sumber tenaga bagi kepentingan pesantren dan keluarganya. (wawancara 

Arif afandi selakusetaf pengajarPonpes 21maret 2006)                   

Keadaan kamar  dalam pondok sangat sederhana , mereka tidur diatas lantai 

tanpa kasur. Keberadaan kamar tidak membedakan  antara satu santri  dengan 

santri yang lainnya tidak dibedakan antara santri kaya dengan santri yang 

miskin.Antara santri senior dengan santri yunior. Pondok tempat   tinggal santri 

wanita biasanya dipisahkan dengan pondok untuk santri laki-laki, selain 

dipisahkan  oleh rumah kyai juga oleh masjid dan ruangan-ruangan madrasah. 

Keadaan kamar-kamar tidak jauh beda dengan pondok laki-laki. Sistem pondok 

merupakan elemen penting dari tradisi pesantren, tetapi juga penopang uyama 

bagi pesantren  unyuk dapat terus berkembang. Eksistensi pondok pesantren juga 

erat hubungannya dengan kepentingan seorang santri dalam menimba ilmu secara 

mendalam  pada seorang kyai.  
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b. Masjid 

Masjid bagi lembaga pendidikan  pesantren merupakan bangunan  tempat 

pusat kegiatan. Para kyai sebelum membangun  pesantren lebih dulu membangun 

masjid. Majid dalam pesantren digunakan sebagai unsuryang tidak dapat 

dipisahkan  dari pesantren  dan dianggap sebagai tempat  mendidik para santri,  

terutama untuk praktek sembahyang lima waktu, khotbah dan sebagai tempat 

mengajarkan kitab-kitab klasik (Wawancara K.Mamnukin 29 maret  2006).                               

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren 

dan dianggap  tempat paling tepat  untuk mendidik   para santri, memberi 

wejangan  dan anjuran  kepada para santri. Didalam masjid para santri dibina 

mentalnya dan dipersiapkan  agar mamnpu mandiri  dibidang ilmu keagamaan. 

Masjid  disamping dijadikan pusat pelaksanaan ibadah juga sebagai tempat latihan  

membaca  kitab  kuning yang merupakan  salah satu ciri pesantren. 

Sebagaimana fungsi dari masjid pada umumnya dipesantren menggunakan 

masjid sebagai pusat dari kegiatan  para santri. Begitu juga denganm pondok 

pesantren Al Asror yang menggunakan masjid sebagai  tempat pusat dari kegiatan 

santri. Adapun fungsi darimasjid tersebut disamping sebagai tempat ibadah juga 

untuk melaksanakan sholat serta tempat untuk mengajar berbagai ilmu agama 

Islam dari para kyai bagi para santrinya. Selain itu masjid juga digunakan sebagai 

tempat untuk bermusyawarah dengan masyarakat atau para santri. (wawancara 

Arif Afandi selaku Staf pengajar Ponpes 21 maret 2006).   
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c. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik 

Sebuah pesantren baik yang masih tradisional maupun yang sudah modern 

sekalipun, tidak pernah meninggalkan  pengajaran-pengajaran kitab-kitab Islam 

klasik. Kitab-kitab Islam klasik merupakan literatur yang sangat penting  dalam 

pesantren dan telah dijadikan andalan  bagi setiap pesantren. Tujuan utama dari 

pengajaran tersebut adalah untuk mencetak atau untuk mendidik calon-calon 

ulama. Para santri yang tinggal dipondok pesantren  dalam waktu  yang pendek  

tidak bercita-cita menjadi ulama, tetapi mempunyai tujuan untuk mencari 

pengalaman yang lebih mendalam (Qomar,2005:8 )   

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik diberikan sebagai upaya untuk 

meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calon-calon ulama yang setia 

kepada faham Islam.  Keseluruhan  kitab-kitab Islam  klasik yang diajarkan  

pesantren dapat digolongkan  kedalam delapan kelompok, yaitu  Nahwu  dan  

Sharof,Fiqh, Akhlak, Hadist, Tafsir, Tauhid, Tasawuf dan cabang-cabang lain 

(Qomar,2005:5)  

Kitab-kitab klasik  biasanya dikenal dengan istilah kitab  kuning,  dimana 

kitab-kitab tersebut ditulis oleh para ulama zaman dulu (abad 16-18 M). Para 

santri tersebut untuk mendalami isi kitab dan juga mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa kitab tersebut. Seorang santri yang telah tamat belajar dari 

pesantren  cenderung memiliki pengetahuan bahasa Arab, mampu memahami isi 

kitab dan mampu menerapkan  bahasa dalam kitab menjadi bahasanya. Waktu 

pengajaran kitab kuning ditentukan pada pagi hari atau sore hari. Sistem yang 

digunakan  adalah wetonan, Sorogan  dan Bandongan (Dhofier,1984:50) 
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Kitab-kitab  Islam klasik yang diajarkan  kepada para santri  di pondok 

pesantren  Al Asror  keseluruhanya merupakan  jenis kitab-kitab Islam klasik  

yang berbahasa  Arab  yang sebagian besar  kitab ini tidak berharokat atau tanpa 

ada tanda bacanya. Kitab –kitab klasik tersebut yang untuk kalangan pesantren  

disebut kitab kuning.  

Tabel 1 

Kitab-kitab kuning sebagai bahan pengajaran dipondok pesantren Al Asror 

NO Tema Pokok Nama kitab 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   

6. 

7. 

8. 

9.     

Nahwu 

Shorof 

Fiqih 

Akhlak 

Aqidah atau Ilmu  Tauhid 

Ilmu Hadits 

Muhafadhoh 

Qiroatul Kitab 

Ilmu  Tajwid 

Jurumiah Sulam Sibyan Mutamimah  

Amtsilah Tasrifiyah 

Safinatu Sholah, Safinatu Naja. 

Tafsir Kholaq 

Tijanu Darori 

Mihnatul Mughits 

Amtsilah Tasrifiyah 

 Safinatu Sholah, Safinatu Naja 

Mstholahut Tajwid. 

(Sumber: Dok Pondok Pesantren  Al  Asror) 
 

Kitab-kitab ini  rata-rata menggunakan bahasa  Arab. Kitab yang diajarkan  

maupun sistem pengajaranya diselutuh pesantren Jawa dan Madura asdalah sama 

(wawancara,  Abdul Khamid 21Maret 2006 ).  

Meskipun seolah-olah pengajaran inidiangap statis, namun dalam 

kenyataanya pengajaran kitab-kitab tersebut tak  hanya sekedar membicarakan 

bentuk saja  tetapi juga  isi ajaran  tetang  kitab tersebut. Para  kyai yang 
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merupakan pembaca dan penerjemah kitab banyak memberikan  pandangan secara 

pribadi mengenai isi maupun bahasa dari teks tersebut. Dengang demikian para 

kyai harus menguasai bahasa Arab, literaturdan cabang-cabang pengetahuan 

agama Islam lainnya agar pendalaman kiyab tersebut tepat.  

d. Santri. 

Santri merupakan murid yang tinggal di pesantren. Para santri ini bermukim 

guna mendapatkan ilmu agama darikyai. Kemauan yang iklas ini merupakan 

persyaratan yang mutlakuntuk memungkinkan dirinya menjadi anak  didik kyai  

yang sesungguhnya. Para santri yang hidup dalam pengawasan  kyai harus  

memperoleh  kerelaankyai  dengan mengikuti segenap kehendaknyadan melayani 

segala kepentingannya. Kerelaan itu mereka sebut dengan barokah.(Dhofier, 

1984:15) 

Santri merupakan elemen penting dalam pesantren. Menurut tradisi 

pesantren, santri dapat di golongkan menjadi dua yaitu; 

1) Santri Mukim 

Santri mukim merupakan murid yang berasal luar daerah  yang sengaja 

menetap di pesantren. Santri mukim yang telah lama tinggal di pesantren, 

biasanyadi beri tugas untuk mengurusi kepentingan  pesantren sehari-sehari. 

Disamping itu juga ditugasi untuk mengajar para santri muda tentang kitab-kitab  

dasar dan menengah.(Dhofier,1984:51) 

Para santri yang menetap dalam suatu pesantren memiliki beberapa alas an 

antara lain: (1).Mereka ingin mempelajari kitab-kitab yang membahas Islam 

secara mendalam di bawah bimbingan kyai. (2) Mereka ingin memperoleh 
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pengalaman kehidupan pesantren baik dalam pengajaran maupun dalam 

berorganisasi. (3) Mereka memusatkan studinya dipesantren, tapa disibukkan oleh 

kewajiban-kewajiban sehari-hari dirumah tangganya. Disamping itu dengan 

tinggal dipesantren yang letaknya jauh dari kampung halaman tak membuat 

mereka  mudah untuk pulang bolak balek , meskipun sebenarnya  la 

menginginkannya (Dhofier, 1984;52).  

2) Santri kalong 

 Santri kalong merupakan santri yang berasal daru desa-desa di sekeliling 

pesantren, yang biasanya tidak menetap di pesantren untuk mengikuti pelajaran di 

pesantren, mereka cukup bolak-balik dari rumahnya sendiri. Dengan demikian  

santri kalong dapat dikatakan sebagai murid pesantren yang keberadaanya masih 

dalam lingkungan pesantren.(Dhofier,1984:52) 

Adapun jumlah santri di pondok pesantren Al Asror  sekarang berjumlah 

150 orang. Namun pada awal berdirinya pondok pesantren  jumlah santrinya 

hanya sekitar 100 orang. Orang yang beremukim pada bangunan  pada pondok 

yang sangat sederhana (wawancara,  Almamnukhin  Kholid pengasuh pondok  16 

Maret 2006) 

Ditinjau  dari jumlah santri  di atas  terlihat  bahwa pondok pesantren Al  

Asror mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini disebabkan 

oleh keberanian, kegigiahan dan kharisma generasi Kyai Zubaedi sebagaai 

pengasuh, dan dalam mengadakan peningkatan sehingga pondok pesantren Al 

Asror menjadi terkenal  baik diwilayah  semarang maupun luar semarang.  
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e. Kyai 

Kyai merupakan salah satu elemen yang paling sesusai  dalam sebuah 

pesantren. Dialah yang menjadi penggerak utama sebuah pesantren. 

Keberadaanya sebagai seorang ahli agama Islam, yang mengajarkan ilmunya  

kepada santri dan biasanyan merupakan pemilik dan sekaligus pemimpin  

pesantren.Sumber  pokok dari segala wewenang dan kebijakan pesantren ada di 

tangannya.Sudah sewajarnya apabila  pertumbuhan dan perkembangan  suatu 

pesantren sangat tergantung pada   kemampuan kyai yang memimpin pondok 

pesantren tersebut.(Hasbullah ,1996:49) 

Peyebutan  kyai pada dasarnya mempunyai tiga jenis pengertian  yang 

berbeda yaitu: Sebagai gelar kehormatan  bagi barang-barang yang dianggap 

keramat, umpamanya, kiai Garuda Kencana dipakai untuk sebutan  Kereta Emas 

yang ada dikeraton Yogyakarta. Gelar kehormatan untuk orang tua pada 

umumnya. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama 

Islam yang memiliki  atai menjad pemimpin pesantrendan mengajarkan kitab-

kitab Islam klasik kepada para santrinya.Selain gelar kyai, juga seorang alim. 

(Qomar,  2005:27) 

Pada umumnya seseorang yang pandai ilmu agama Islam dikalangan umat 

Islam di sebut Ulama, tetapi  ada beberapa daerah peyebutan ulama tersebut ada 

yang berbeda-beda  misaknya Jawa Barat  mereka menyebutnya “Ajengan’ dan 

Jawa Tengah mereka meyebut “Kyai”.  

Sedang sinonim kyai adalah ulama, merupakan istilah yang ditransferdaru 

dua sumber Al Quran dan Hadits seta digunakan secara nasional. Kyai dan ulama 
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berbeda dalam pengambilan bahasanya,tetapi memiliki esensikualitas relatif 

masih sama. Kata ulama berasal dari bahasa Arab bentuk jamak dari alim yang 

orang yang mengetahui (pandai). Sehingga dikonotasikan bahwa ulama adalah 

orang yang cerdik pandai dalam ilmu pengetahuan agama  khususnya dan 

pengetahuan pada umumnya.jika seorang memiliki kepandeaan yang lebih 

tinggidisebut alallmah. Kedua sebutan itu memiliki  karakter fundamental yang 

berkualitas tinggidalam hal iman, taqwa dan ilmu sebagai ciri khas.(Azra, 1990:4) 

Kyai merupakan gelar yang tidak ditempuh melalui jalur –jalur formal 

seperti layaknya mencapai gelar sarjana.Gelar kyai dating dari masyarakatyang 

menilai dari kelebihan –kelebihan ilmu yang dimiliki keteguhan dan istiqomah 

dalam beribadah beribadah seta didukung oleh latar belakang pendidikan 

pesantren sehingga kyai menjadi panutan bagi masyarakat sekitar  terutama yang 

meyangkut akhlak dan moral. Oleh karena itu gelar kyai akan memudar  bahkan 

hilang bilamana keprubadian seorang kyai menyimpang dari maral dan etika 

ajaran Islam. 

3. Kedudukan kyai  

Seorang kyai dalam, kehidupanya baik di pesantren maupun masyarakat 

mempunyai 2 (dua) kedudukan yaitu: 

1. Kedudukan kyai di pesantren  

Dalam pesantren tradisional, kekuasan cenderung bersifat monolistik, yaitu 

segala sesuatu berousat pada kekuasaankyai. Kyai dalam pesantren  selain sebagai 

seorang pengajar, pemimpin sekaligus sebagai pendiri, inilah yang membuat 
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kedudukan kyai dalam pesantren semakin tinggi. Kyai mempunyai tanggung 

jawab yang tinggi atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pesantren. 

Kyai dalam dunia pesantren sebagai pengerak dalam mengemban dan 

mrngembangkan pesantren sesuai dengan pola yang dikehendaki. Ditangan  kyai 

pesantren itu berada, sehingga kyai dan pesantren merupakan dua sisi yang selalu 

berjalan bersama. Kemajuan dan kemunduran pondok pesantren terletak pada 

kemampuan kyai dalam mengatur organisasi dan pelaksanaan pendidikan didalam 

pesantren.  

2. Kedudukan Kyai dalam masyarakat  

Kyai dalam masyarakat memiliki kedudukan sangat tinggi,karena selain 

kyai mejadi pemimpinagama juga sebagai pemimpin masyarakat.Hal ini 

mengakibatkan hubungan kyai dengan masyarakat di harapkan dapat berjalan 

rapi.  

Pada  umumnya siapa  saja  yang memiliki pengetahuan agama sampai 

pengetahuan tertentu yang telah umum diterima orang dapat menjadi seorang  

alim meskipun martabat dan pengaruhnya terhadao masyarakat tergantung dari 

kesalehan perseorangan dari pengabdiannya pada  ilmu. Masyarakat memandang 

kyai sebagai pusat spiritual maupun sebagai anggota pendukung kegiatan 

kemasyarakatan yang sangat tinggi. 

Dalam penelitianskripsi ini yang dimaksud Kyai di sini adalah semua  

pengasuh pondok pesantren Al Asror, dari mulai berdiri sampai berkembang. 

Dalam masa kepemimpinannya sangat kharismatik dalam mendidik para santri di 

pondok pesantren dan juga dalam berdakwah ditengah-tengah.masyarakat. 
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BAB III 

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN        

AL ASROR 

 

A. Perkembangan Pendidikan di Pondok  Pesantren Al Asror 

Pondok Pesantren Al Asror dirintis di desa Patemon oleh Kyai Suratman 

pada tahun  1966. Beliau adalah seorang ulama asli desa Patemon yang telah 

menimba ilmu Agama Islam pada mbah Sholeh Darat di Semarang dan setahun 

kemudian wafat dan pondok pesantren bubar  kemudian dirintis kembali oleh 

Kyai Zubaidi  pada tahun 1980 

            Pada awal berdirinya pondok pesantren Al Asror  tidak  terencanakan. 

Tetapi melihat perkembangan rumah dan mushola semakin hari semakin pnuh 

sesak ditempati oleh para santri-santri yang ingin belajar mengaji  kepadanya,   

beliau sebagai guru merasa terpanggil dan berminat untuk mendidik kader-kader 

Islam yang perlu dibina dengan memperdalam ajaran Islam Ahlussunah 

Waljama’ah untuk menyebarkan dan memgembangkan agama Islam perlu diberi 

tempat tinggal dan tempat belajar  sebagai wadahnya.  

 Gagasan tersebut segera direalisasikan sehingga pada tahun 1980  resmi 

berdiri dengan nama pondok pesantren Al Asror. Kyai Zubaidi sebagai pendiri 

dan pemimpin pondok pesantren tersebut. 

Tahap pertama yang segera dilakukan adalah membenahi asrama untuk 

para santri  awal perkembanganya adalah dengan dibangunnya masjid  sebaga 

tempat belajar mengajar  sekaligus tempat kegiatan masyarakat sekitarnya  dan 

sistem pengajarannya mengunakan sorogan dan bandongan. 
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Kyai sebagai pemimpin pesantren menentukan pola pengajaran sesuai 

dengan apa yang pernah diperoleh di pondok pesantren dimana Kyai pernah 

menimba ilmu, sementara kitab yang wajib diajarkan untuk para santri adalah 

Kitab Kuning diantara kitab-kitab yang lainnya. Sistem pengajaran yang 

digunakan yaitu dengan menggunakan sitem Sorogan, Bandongan, Hafalan. 

Sistem pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren Majlis Ta'lim terbagi 

menjadi 3 antara lain; (1) Praktek Mbudiyyah, yaitu sholat fardhu secara 

berjamaah diteruskan dengan wiridan. (2) Pengajaran Al Qur'an. (3) Pengajian 

kitab kuning diantaranya Tauhid dan Fiqih untuk masyarakat desa Patemon. 

Pondok Pesantren Al Asror mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

dengan sangat pesat yakni dengan dibangunnya beberapa sarana pendidikan 

dan dimulainya pendidikan formal dibawah Departemen Agama yaitu dan 

Madrasah Tsanawiyah A1 Asror pada tahun 1987 dan diresmikan 

tanggal.18juli 1987 Pada tahun 1990 didirikan Madrasah Aliyah Al Al Asror 

dan diresmikan pada tanggal  18 september1990.  

 
B. Lembaga-lembaga Pendidikan di Pondok I'esantren Al Asror 

Lembaga pendidikan yang diselenggarakan sampai sekarang (tahun 

2005) antara lain: 

a. Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ). 

Jumlah siswa 60 orang dan jumlah tenaga pengajarnya 24 orang.                

b. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) jenjang pendidikan 4 tahun. Jumlah 

siswa 30 orang dan jumlah tenaga pengajarnya 24 orang. 
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c. Madrasah Diniyah Wustho (MDW) jenjang pendidikan 2 tahun. Jumlah 

siswa 23 orang dengan jumlah tenaga pengajar 6 orang.  

d. Madrasah Tsanawiyah (MTs) jenjang pendidikan 3 tahun. 

 Jumlah siswa 657 orang dengan tenaga pengajar 40 orang dan status 

Disamakan. 

e. Madrasah Aliyah (MA) jenjang pendidikan 3 tahun.  

 Jumlah siswa 385 orang  dengan tenaga pengajar 21 orang dengan setatus  

diakui.      

C. Metode Pengajaran dan Pendidikan di Pondok Pesantren  Al Asror  

Dalam perkembangan pendidikan dan pengajaran di pondok ini 

menggunakan sistem, yaitu sitem tradisional dan sistem pendidikan formal 

atau modern. 

a. Sistem Pendidikan Tradisional 

Sistem ini menggunakan metode pengajaran Bandongan, Sorogan dan 

Hafalan. Metoda Bandongan/Wetonan adalah metode kuliah dimana para 

santri mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling Kyai yang menerangkan 

pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika perlu. 

Wetonan berasal dari kata weton yang berasal dari kata waktu (jawa) yang 

berarti waktu karena pengajian diberikan pada waktu-waktu tertentu yaitu 

sebelum atau sesudah melakukan sholat fardhu lima waktu. Di Jawa Barat 

metode ini disebut Bandongan, di Sumatra disebut Balaghan. Biasanya Kyai 

menggunakan bahasa daerah setempat dan langsung menerjemahkan kalimat 

demi kalimat dari kitab yang dipelajari. 
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Metode Sorogan yaitu suatu metoda dimana santri menghadap Kyai/ 

Ustadz seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari. 

Kyai membacakan dan menerjemahkan kalimat demi kalimat kemudian 

menjelaskan maksudnya. Santri menyimak bacaan Kyai dan mengulanginya 

sampai memahami. Istilah Sorogan berasal dari kata sorog (jawa) yang berarti 

menyodorkan kitab kepada Kyai/Ustadz. Menurut Dhofier (Dhofier, 1984: 28) 

metode ini merupakan metode pendidikan Islam tradisional yang paling sulit 

karena dibutuhkan kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi santri, 

tetapi diakui bahwa rnetode paling intensif karena dilakukan seorang demi 

seorang sehingga ada kesempatan untuk tanya jawab langsung. 

Metode hafalan yaitu metode dimana santri menghafal teks atau kalimat 

tertentu dari kitab yang dipelajari. Kebiasaan menghafal dalam pendidikan 

pesantren merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak awal berdirinya. 

Kyai mengajarkan kepada santrinya seeara berangsur-angsur kalimat demi 

kalimat sehingga santrinya mengerti benar apa yang diajarkan. Tidak semua 

pesantren menggunakan ketiga metode tersebut, namun pesantren tradisional 

sampai sekarang masih menggunakan ketiga metode tersebut dalam sistem 

pengajarannya kurikulum yang digunakan adalah kurikulum pondok pesantren 

yaitu kurikulum yang dibuat oleh pondok pesantren Al Asror sendiri. Waktu 

pengajaran dilakukan dari sore dan malam hari. Kurikulum ini berlaku untuk 

Madrasah Diniyah yang berdiri pada tahun 1998. 
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Madrasah Diniyah mempunyai 3 jenjang pendidikan yaitu: 

a. TPQ (taman Pendidikan A1 Qur'an) dengan jenjang pendidikan 2 tahun 

dengan terbagi menjadi Iqro dan Qiro'ati. 

b.  MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah) dengan jenjang pendidikan 4 tahun 

yaitu : 

KelasVI : Ghoyah Wattaqribi, Jurumiyah Sulam Sibyan Mutamimah, 

Taisir  

Kelas V: Safinatun Naja, Amtsilah Tasrifiyah, Taisir Kholaq, Amtsilah 

Tasrifiyah. 

Kelas IV :  Sulam Taufiq, Mustholatut Tajwid, Mihnatul Mughits. 

c. MDW (Madrasah Diniyah Wustho), jenjang 2 tahun yaitu:                       

Kelas I:  Riyadhon Badi’ah, Mutamimah, Umriti, Alfiyah, Qowa’idul 

I’lal,  Qowaid Shorfiah 

Kelas II:  Tahlil Wafawaiduh, Fathul Qorib Mujib, Kiyafatul’Awam             

Kelas III: Mushtholah Hadits, Ta’lim Munta ‘alim, Kiyafatul’Awam, 

Fathul Qorib Mujib) 

b. Sistem Pendidikan Modern. 

Pondok pesantren Al Asror yang dipimpin oleh K. Zubaidi dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar untuk, Madrash Tsanawiyah dan 

Madrasah Alliyah telah menggunakan sistem pendidil:an modern atau 

klasikal. Maksudnya ialah metode pengajaran yang bersilat formal, 

pengajaran dilaksanakan di kelas- kelas dalam gedung sekolah sesuai 

dengan umur anak dan tingkatan pengetahuannya. Sementara kurikulum 
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yang digunakan adalah kurikulum gabungan antara Departemen Agama 

dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Proses belajar dan mengajar 

dilakukan dikelas masing- masing yang dimulai pagi sampai slang sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan.  

 
Metode pembelajaran yang dilakukan adalah : 

a. Metode Ceramah. 

Metode ceramah merupakan suatu metode pembelajaran yang 

dilakukan oleh seorang guru untuk memberikan informasi ilrnu 

pengetahuan kepada siswa dengan cara menjelaskan didepan kelas 

dengan berceramah. Metodc ceramah ini mampu mempermudah bagi 

para tenaga pengajar untuk memberikan inFormasi dan materi, sementara 

siswa akan lebih paham dengan materi yang diberikan oleh guru. 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya Jawab merupal:an suatu metode pembelajaran yang 

dilakukan oleh seorang guru untuk memberikan informasi kepada siswa dan 

siswa dillarapkan dapat memberikan balikan berupa pertanyaan atau 

pernyataan, sehingga siswa marnpu rnemahami tentang apa yang di pelajari. 

c. Metode Musyawarah atau Diskusi 

Metode Musyawarah atau Diskusi merupakan suatu cara 

pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dalam memberikan 

inforrnasi yang berkenaan dengan topil: atau masalah melalui diskusi atau 

musyawarah. Dari metode ini diharapkan siswa dapat memeeahkan 

masalah-masalah secara bersama-sama. 
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d.  Praktek Laboratorium. 

Praktek Laboratorium merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para 

siswa dalam rangka mendukung teori-teori maupun materi-materi yang 

disampaikan oleh guru,artinva setiap materi pelajaran yang membutuhkan 

penerapan secara langsung ataupun pembuktian secara langsung maka dapat 

dilakukan dengan menggunakan Laboratoriurn. Pondok Pesantren Al Asror 

telah mengalami  perkembangan dengan sangat pesat balk dalam sistem 

pendidikan maupun dalam sarana dan prasarananya. Materi pelajaran dan 

metodenya sepenuhnya dengan sitem modern dengan dikelola dengan 

menejemen dan sitem administrasi yang rapi. Pendidikan secara klasikal 

sudah diterapkan dan keterampilan keahlian sudah dijadikan sebagai pokok 

kajian. Sistem pengajaran dilaksankan dengan porsi antara pendidikan 

agama dan pendidikan umum. Program pengajaran umum telah mencakup 

beberapa materi pelajaran yaitu pendidikan kewarganegaraan, pendidikan 

agama, Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, I'endidikan Jaswani, 

Matematika, Ilmu Pengetahun Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam dan 

Pendidikan Seni. 

Pondok Pesantren Al Asror juga masih mengembangkan kegiatan 

berupa program Kegiatan  Kemasyarakatan antara lain; 

a. Pengajian  manakib keliling pada setiap  RT kelurahan patemon 

b.  Pengajaran Ba'da Jum'at diikuti oleh semua santri laki-laki dan warga 

yang ingin mengiknti. 

c. Kegiatan berupa pendidikan ketrampilan yaitu: 
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1. Kursus Tahsinul Qiro'ah, berupa ketrampilan jahit menjahit dan 

pelatihan computer. 

2. Koperasi pondok pesantren dengan dikelola oleh para santri. 

e. Pengembangan Pondok Pesantren Al Asror. 

Masa depan pesantren sangat ditentuhan oleh (aktor manajerial, maka 

manajernen pendidikan pesantren harus disesuaikan dengan tuntutan 

masyarakat supaya pesantren yang telah dipercaya masyarakat dapat tetap 

eksis. Untuk itu pengelolaan pesantren harus memperhatikan aspirasi dan 

tuntutan masyarakat sesuai perkembangan IPTEK. Oleh karena itu pesantren 

harus bisa menyediakan sistem pendidikan dan pengajaran yang dapat 

mengakomodasi materi pendidikan umum sesuai perkembangan IPTEK untuk 

memenuhi tuntutan rnasyarakat tanpa harus meninggalkan materi pokok 

tentang agama Islam. Materi pokok: Islam inilah yang menjadi ciri pokok dari 

sistem pendidikan pesantren. Karena itulah diberbagai pesantren telah 

dikembangkan model madrasah atau sekolah ber asrama dibawah pengelolaan 

pesantren yang bersangkutan. Guna menjaga legalitas lembaga pendidikan itu 

perlu juga dibentuk yayasan yang mengurusi segala kegiatan dipesantren. 

Dalam kaitannya inilah penyelenggaraan manajemen pendidikan 

pesantren-yayasan memiliki nilai sama pentingnya dengan upaya menjaga 

pergantian kepemimpinan. Untuk itu seorang Kyai harus menguasai ilmu 

keIslaman serta tugas-tugas manajerial dan hal-hal keduniawian yang menjadi 

tuntutan perkembangan zaman. 
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Pengembangan pesantren maupun proses pembinaan calon pemimpin 

yang akan menggantikan pemimpin yang ada harus memiliki bentuk yang 

teratur dan menetap. Maka untuk lebih mengembangkan pesantren seharusnya 

membutuhkan lebih dari seorang pemimpin. Untuk itu beberapa pesantren 

perlu menetapkan sistem kepemimpinan multi-leaders. Dengan menerapkan 

pola – pola  pemimpin yaitu pemimpin urusan bidang pesantren dan pemimpin 

urusan luar pesantren. Dalam model ini pimpinan umum dipegangoleh seorang 

kyai, sedang yang mengurusi kegiatan praktis dipimpin oleh yayasan. Yang 

diutamakan dalam pengelolaan pesantren adalah kemampuan dan 

profesionalitas manajerial terhadap sistem pendidikan pesantren. 

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam proses belajar mengajar 

sesuai dengan program dan jadwal yang telah disepakati dalam rapat  pengurus 

yayasan melalaanakan tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya yang 

telah ditentukan. Tugas yang telah dilalaanakan antara lain mengelola 

keuangan, gedung, sarana pendidikan, keamanan, ekonomi dan kerjasama 

dengan Iembaga-lembaga diluar pondok pesantren/instansi luar tentang 

kegiatan yang akan dilakukan. 

Penerapan pola kepemimpinan kolektif Pondok Pesantren Al Asror 

terlihat dalam pembagian tugas antara Kyai dan yayasan. Kyai sebagai 

pembina pondok pesantren memberi ide-ide dalam pengembangan pondok 

pesantren. Yayasan sebagai pclaksana yang mcngatur pondok pesantren sehari-

hari. 
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Dengan model kepemimpinan ini scorang Kyai dapat membagi-bagi tugas 

kepada wakilnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Pola ini juga dapat 

memaksimalkan kerja personil karena tugasnya sesuai dengan bidangnva. 

Sehingga pelaksanaan tugas keseharian dipesantren dapat dipantau dan tujuan 

pendidikan pesantren dapat tercapai. 

 

D. Perkembangan Organisasi Pondok Pesantren Al Asror. 

Data-data hasil penelitian yang berhubungan dengan keorganisasian 

Pondok Pesantren Al Asror yang penyajiannya oleh penyusun dibagi dalam 2 hal, 

yaitu: 

1. AD/ART  Pondok  Pesantren Al Asror. 

2. Struktur Organisasi  Pondok Pesantren Al asror 

Dari kedua masalah tersebut rincian selengkapnya sebagai berikut: 

1. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Pondok Pesantren Al Asror 

Pondok Pesantren Al Asror adalah suatu badan swasta yang berdirinya 

mempunyai corak dan dasar serta rnendapat pengakuan dari masyarakat  

Pondok Pesantren Al Asror mempunyai Anggaran Dasar untuk meliput 

13 bab, yaitu 

Bab 1: tentang Nama,Tempat Kedudukan 

Bab 2: tentang  Aqidah 

Bab 3: tentang  Asas 

Bab 4: tentang  Lambang 

Bab 5: tentang  Tujuan dan Usaha 



 

 

44

Bab 6: tentang  Santri 

Bab 7: tentang  Strutur Organisasi 

Bab 8: tentang  Kepengurusan 

Bab 9: tentang  Permusyawaratan 

Bab 10: tentang  Keuangan dan Kekayaan 

Bab 11: tentang Perubahan  

Bab 12: tentang  Perubahan Organisasi 

Bab 13: tentang Penutup  

2.  Strktur Organisasi Pondok Pesantren Al Asror 

Adapun susunan pengurus Pondok Pesantren  Al Asror antara lain  

Susunan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren  Al Asror: 

1) Pelindung : Kepala Desa Patemon 

2) Ketua  : 1. K.Al mamnukhin Kholid 

3) Ketua  : 2. H. Idris Imron 

4) Ketua  : 3. Drs. Slamet Hidayat.  

5) Sekretaris  : 1. Munadhikin 

6) Sekretaris : 2. Mustadjab 

7) Bendahara : 1. Tamim 

8) Bendahara : 2. Abdul Basir 

9) Tata Usaha : 1. Mukayadi 

      2. Sungatmo  
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Struktur Organisasi I'ondok Pesantren Al Asror: 

1)  Penanggungjawab    : K Almamnukin kholid 

2)  Ketua Umum  : Heri Widodo 

3)  Sekretaris  Umum : Ali Munif 

4)  Bendahara Umum : Putri Nur Indah Sari       

a. Pengurus Komplek Pondok Pesantren Putra: 

Lurah : M. Zaki Mubarok 

Wakil Lurah : Ulul Al Bab 

Sekreturis : A. Zaki Al Mubarok  

Bendahara : Sutrino 

Seksi-seksi: 

Pendidikan    : Zainatul Imam 

Keamanan    : Ahmad Muis 

Kebersihan dan Kesehatan  : Fikri 

Sarana dan Prasarana  : Miftah kudin 

b. Pengurus komplek Pondok Putri: 

Lurah : Jamiatun 

Wakil Lurah : Siti Barokah 

Sekretaris : Dewi Lefiani  

Bendahara : Siti Farida   

Seksi-seksi 

Pendidikan : Nur Anisah 

Keamanan : Umi Hanik 

Kebersihan dan Kesehatan  : Laeli 

Sarana dan Prasarana : Murtofiah 
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BAB IV 

PERANAN PONDOK PESANTREN AL ASROR  TERHADAP 

KEHIDUPAN MASYARAKAT  DESA PATEMON DAN 

SEKITARNYA DALAM BIDANG  AGAMA ,PENDIDIKAN, SOSIAL 

BUDAYA DAN EKONOMI 

 

Pondok pesantren Al Asror yang dirintis dan dibina oleh K.Zubaidi 

sejak tahun 1980 di kelurahan Patemon bertujuan membentuk generasi 

Islami yang menganut faham  Ahlussunah  Waljama’ ah dan menganut salah 

satu dari empat madzhab serta mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Keberadaan pondok pesantren dan masyarakat merupakan dua sisi yang 

tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling rnempengaruhi. Sebagian 

besar pesantren berkembang karena dukungan masyarakat. Munculnya atau 

berdirinya pondok pesantren merupakan inisiatif masyarakat baik secara 

individual maupun kolektif, demikian pula perubahan sosial dalam 

masyarakat merupakan dinamika kegiatan pondok pesantren tersebut dalam 

kegiatan pendidikan pengajaran dan kemasyarakatan. 

Berdasarkan kondisi pesantren, maka pesantren menjadi cerminan 

pemikiran masyarakat dalam mendidik dan melakukan perubahan sosial 

terhadap masyarakat. Dampak yang jelas adalah terjadinya perubahan 

orientasi kegiatan pesantren sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

Pondok pesantren Al Asror sebagai lembaga pendidikan Islam yang 

mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman 

46 
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kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi perubahan tersebut bukan 

berarti sebagai pondok  pesantren yang hilang kekhasannya. Secara faktual 

ada beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat 

yaitu pondok pesantren tradisional, pondok pesantren modern dan pondok 

pesantren komprehensif. 

Kegiatan sistem pondok pesantren yang dilakukan oleh pondok 

pesantren Al Asror bermuara pada suatu sasaran utama yaitu perubahan 

baik individual maupun kolektif. Oleh karena itu pondok pesantren dapat 

dikatakan sebagai agen  perubaban artinya pesantren sebagai lembaga 

pendidikan agama mampu melakukan perubahan terhadap masyarakat. 

Perubahan tersebut berupa pemahaman (persepsi) agama, ilmu serta 

teknologi serta membekali masyarakat kearah kemampuan masyarakat siap 

pakai. . 

Pondok pesantren Al Asror yang tumbuh dan  berkembang sebagai 

lembaga pendidikan Islam mempunyai peranan turut memajukan dan 

mencerdaskan masyarakat dalam masa pembangunan. Sebagai pimpinan 

pondok pesantren Kyai Zubaidi masa depan. Untuk itu harus bersifat 

terbuka terhadap pembaharuan demi untuk perbaikan mutu pondok 

pesantren yang dipimpinnya. Hal ini terlihat dari tindakan yang dilakukan, 

antara lain membina hubungan dengan lembaga-lembaga lain, dengan 

teman sejawat, dengan masyarakat untuk menerima saran dan kritik. 

Nama pondok pesantren Al Asror yang semakin terkenal membuat 

masyarakat banyak yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren 
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tersebut. Masyarakat dapat merasakan kehidupan beragama sebagai anggota 

masyarakat. Dari kegiatan ceramah/dakwah/fatwa oleh para kyai/ulama 

masyarakat menjadi sadar akan pentingnya beragama, semangat bekerja, 

memperbaiki kehidupan, bersatu bergotong royong agar mendapat berkah dan 

ridho dari Allah SWT. 

Demikian pula pondok pesantren Al Asror sebagai media pembaharuan 

mempunyai peranan dalam berbagai bidang yaitu: 

A. Peranan sebagai lembaga da’wah/agama  

Lembaga da’wah disini dari segi kegiatan  dalam mem berikan 

pelayanan untuk masyarakat disekitar pondok pesantren. Bertujuan untuk 

menegakan kalimat Allah dalam pengertian  peyebaran agama Islam  agar 

pemeluknya agar pemeluknya memahami Islam secara benar. Kegiatan  

da’wah  yang dikembangkan oleh pondok pesantren Al Asror antara lain 

meliputi: 

1. Pengajian  yang diadakan tiap RT yang ada sekelurahan patemon  dan 

diikuti semua warga nya  dan waktu  kegiatan tersebut  sesuai dengan hasil 

kesepakan semua warga. 

2. Pengajian ibu-ibu muslimat NU  diadakan setiuap seminggu sekali dan 

diikuti semua warga NU yang ada  di kelurahan patemon dan yang yang 

dibahas dalam pengajian tersebut  tentang   rukun Islam, Rukun Iman dan 

sebagainya. 

3. Pengajian  untuk para remaja yang diadakan sebulan sekali  dan  dalam 

pengajian tersebut antara lain mekaji tetang  hukum nikah, apa  itu zina 
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dan kegiatan tersebut  dilakukan remaja  setiap Rt yang ada di kelurahan 

patemon. 

4. Pengajian ba’da jum’at yang dikuti oleh  semua san tri laki-laki dan 

masyarakat yang  ada di lingkungan pondok pesantren  Al Asror   yag 

dikaji mengenai tentang  cara membaca kutbah  yang baik yang ada 

kaitannya tentang agama Islam secara khusus. 

5. Majelis Ta’lim atau pengajian yang  bersifat pendidikan kepada umum 

.Majelis Ta’lim tersebut menjadi sarana da’wah dan tabligh yang Islami  

coraknya yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas 

hidup umat Islam  sesuai tuntutan ajaran agama(H.M.Arifin,1989:120). 

Masyarakat yang dulunya tidak mengenal pengajian dan sekarang 

sudah dilaksanaka pengajian rutin tiap desa  walaupun itu sebulan sekali  dan 

sudah jadi agenda tetap masyarakat patemon  untuk pembinaan mental 

spiritual masyarakat  dibawah pimpinan K Zubaedi dalam bidang  

kemasyarakatan dan da’wah terpanggil untuk terjun di tengah-tengah 

masyarakat  dalam rangka  amal ma’ruf nahi mungkar (mengajak berbuat 

yang baik dan mencegah yang mungkar). Disamping pengajian didesanya  

beliau juga melakukan pengajian rutin kedesa –desa sekitar secara rutin 

(wawancara dengan bapak Abdul Khamid 13 Maret 2006). 

   
B. Peranan dalam bidang pendidikan  

Peran pondok pesantren dalam bidang pendidikan untuk masyarakat 

patemon dan sekitarnya adalah dengan memberikan sarana pendidikan atau 
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meyediakan pendidikan baik formal maupun informal Pendidikan formal 

terdiri dari: 

1. Madrasah Tsanawiyah Al Asror tahun berdiri 1987 dengan setatus 

disamakan . 

2. Madrasah Aliyah Al Asror tahun berdiri 1990 dengan setatus diakui.  

Pendidikan informal  meliputi : 

1. Madrasah Diniyah Al Asror  

        Sekolah kegiatan belajar mengajarnya dilakukan pada malam hari  

dan di ikuti oleh semua santri yang ada Pesantren tersebut. 

a. TPQ Al asror  

      Santri yang belajar di TPQ  anak-anak yang ada disekitar pondok saja.   

Segala kegiatan dan kiprahnya pondok pesantren Al Asror telah berhasil 

menerapkan sistem madrasah dan kurikulum modern dalam proses belajar 

mengajar dipondok pesantren ini. Sehingga pondok pesantren ini mempunyai 

peranan besar dalam menunjang program pemerintah dalam bidang pendidikan. 

Dengan dibukanya program pendidikan madrasah  pondok pesantren Al Asror 

makin berkembang menjadi besar, ini terlihat dari jumlah siswa/santri yang masuk 

mengikuti pendidikan madrasah. 

Pondok pesantren Al Asror sebagai sebuah wadah kelembagaan yang 

berkecimpung di bidang pendidikan sejak awal berdirinya nampak sekali adanya 

perkembangan kearah modern dan siap menghadapi tantangan dan perubahan 

sosial kearah kemajuan yang tidak terelakan. Hal ini dapat dilihat alumni-alumnni 

madrasah pondok pesantren dapat melanjutkan studinya keperguruan-perguruan 
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yang lebih tinggi seperti, UNNES, IAIN UII dan lain-lain. Sedang bagi yang tidak 

meneruskan kependidikan yang lebih tinggi alumni-alumni pondok pesantren 

tersebut banyak yang terjun ke masyarakat menjadi penggerak keagamaan 

(wawancara dengan pengasuh pondok 29 maret  2006) 

Keberhasilan para lulusan pondok pesantren tersebut mendorong masyarakat 

sekitar Semarang untuk terus mendukung keberadaan pondok pesantren Al Asror 

dengan cara sebagai donatur tetap dan tidak tetap maupun memberi motivasi demi 

kemajuan pondok pesantren Al Asror 

 
C. Peranan dalam bidang sosial budaya. 

Peranan pondok pesantren sebagai lembaga sosial menunjukkan keterlibatan 

pesantren dalam menangani masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh 

masyarakat. Masalah-masalah sosial yang dimaksud disini adalah aspek 

kehidupan dunia berupa bimbingan rohani yang menurut Sudjoko Prasodjo 

merupakan jasa besar pesantren terhadap masyarakat desa, kegiatan sosial dapat 

dilakukan melalui: 

1. Kegiatan bakti sosial  untuk lingkungan sekitar pondok 

2. .kegiatan Khitanan masal   dalam rangka hari besar Islam  

3. .turnamen sepak bola dalam rangka  17belasan  

4. Haul dan Khataman Quran  

5. Pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi  
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D. Peranan dalam bidang ekonomi 

Peran pondok pesantren Al Asror dalam bidang ekonomi untuk 

masyarakat patemon dan sekitarnya dapat diujutkan  melalui kegiatan 

1. Pendidikan ketrampilan 

2. Kegiatan koperasi 

3. Kerajinan 

4. Wiraswasta 

sehingga  dengan adanya kegiatan seperti yang tercatum di atas dapat memacu 

untuk meningkakan  taraf hidup  untuk mencapai kehidupan ekonomi lebih baik  

 

 

 



 

 

53

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Ada beberapa simpulan yang dapat  diperoleh  dari hasil penelitian  tentang 

peranan pondok pesantren Al Asror  terhadap kehidupan Masyarakat  Patemon  

Dan sekitar nya yaitu: 

1. .Pondok pesantren Al Asror sebagai lembaga pendidikan Islam yang 

dirintis pada tahun 1980 oleh Kyai Zubaidi  penduduk asli patemon  

Beliau sebagai pendiri , pemilik , pembina dan sekaligus pengasuh  atau 

pemimpin pondok pesantren. Beliau  terus berusaha  dan berjuang  untuk 

meyebarkan  agama Islam  kepada masyarakat dengan cara  mendidik 

kader-kader Islam  kepada para santri.  Sarana pendidikan masih terbatas  

dan sederhana dengan metode pengajaran Bandongan, Sorogan, 

Hafalan,Kitab-kitab yang dipelajari yaitu kitab kuning dan kitab klasik.   

2. .Pondok pesantren Al Asror dalam telah mampu menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat sekitarnya .Dengan dukungan dan bantuan 

masyarakat sekitarnya baik moral maupun material, pondok pesantren Al 

Asror tumbuh dan berkembang pesat .Hal ini terlihat dari adanya  

pendirian madrasah-madrasah seperti madrasah Tsanawiyah,madrasah 

Aliyah, madrasah Diniyah. Untuk metode pengajaran mengunakan 

kurikulum pesantren sendiri dan kurikulum formal (modern). 

53 



 

 

54

3. Pondok pesantren Al Asror mempunyai peranan dan pengaruh besar 

terhadap pengembangan dan peningkatan mutu SDM (sumber daya 

manusia) masyarakat desa Patemon  dan sekitarnya. Dibawah  asuhan dan 

pimpinan Kyai Zubaidi yang berpandangan luas dan bersikap terbuka  

terhadap pembaharuan sistem pendidikan mempunyai dampak positif 

dalam  bidang pendidikan,. agama dan sosial  budaya serta ekonomi. Hal 

ini terlihat dari kemauan masyarakat untuk memasukkan anaknya di 

bangku sekolah, makin maraknya perkumpulan pengajian  di masyarakat  

kelurahan Patemon  baik pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja.  

 
B. Saran 

               Demi kemajuan lembaga pendidikan Islam  umumnya dan Pondok 

Pesantren Al Asror  khususnya, ada beberapa saran  yang penulis ajukan 

antara lain: 

1. Sebagai pondok pesantren yang menjadi  kebanggaan masyarakat Patemon  

harus berani bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas 

pendidikannya, lebih tertib, lebih disiplin. 

2. Memperluas perpustakaan untuk koleksi buku-buku Islam, kitab –kitab 

klasik, buku-buku untuk pendidikan umum, majalah Islam, majalah 

kesehatan dan lain sebagainya. 

3. Harus memupuk semangat etos kerja  yang tinggi, menambah  kursus-

kursus ketrampilan, merintis simpan pinjam sesuai aturan agama Islam, 

mengadakan pameran-pameran yang bernuansa Islamiyah tetapi 

bermanfaat bagi masyarakat kecil (kurang mampu) seperti sembako 

dengan harga murah. 
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Lampiran 1. 
 

PETA KOTA SEMARANG 
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Lampiran 2. 
PETA WILAYAH KECAMATAN GUNUNGPATI 
KOTA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH 

 
 

U 
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Lampiran 3 
 

DENAH LOKASI PONDOK PESANTREN AL ASROR 
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Lampiran 4 
 

Daftar Lembaga-Lembaga Ponpes Al Asror 
 
No Lembaga Pendidikan 

yang Diselenggarakan 
Ruangan 
Belajar 

Jumlah 
Siswa 

Jumlah 
Guru 

Ket. 

      
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Taman Pendidikan Al-
Qur’an (TPQ) 
 
Madrasah Diniyah 
Awaliyah (MDA) 
 
Madrasah Diniyah 
Wustho (MDW) 
 
Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) 
 
Madrasah Aliyah (MA) 
 

 
1 
 

1 
 
 

1 
 
 

24 
 
 

15 
 

 24 
 
 

24 
 
 

24 
 
 

40 
 
 

21 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
Disamakan  
 
 
Diakui  

Sumber: Pondok Pesantren Al Asror 
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Lampiran 5 
 
Kurikulum Pondok Pesantren Al Asror 
1. Taman Pendidikan Al-Quran 
2. Madrasah Diniyah Awaliyah 
3. Madrasah Diniyah Wustho 
 
1.  TPQ    1. Iqro  
 2.Qiro 'ati 
 
2.  MDA   l) QuranHadist 
  -Qiroah 
  - Tajwid 
  1. terjemahan dan Hadist 
 2) Aqidah Akhlaq 
  - Tauhid 
  - Akhlaq 
 3) Fiqih dan Praktek Ibadah 
 4) Sejarah Kebudayaan Islam (Tarikh) 
 5) Bahasa Arab 
  - Naliwu 
    - Shorof 
  - Insya, muthola 'ah dan Muhadatsah 
 
3.  MDW l) QuranHadits 
  - Tafsir 
  - Tahaji 
  - Hadits 
   - Mushtholah Hadits 
 2) Aqidah Akhlaq 
  - Tauhid 
  - Aklilaq 
 3) Fiqih 
  - Ilmu Fiqih 
  - usul Fiqih 
  - Qowaidul Fiqih 
 4) Sejarah Kebudayaa Islam 5)Iiahasa Arab 
 
Sumber Ponpes Al Asror 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
 

TUJUAN PONDOK PESANTREN AL ASROR 
 

1. Mengembangkan iklim belajar yang kondusif, berakar Pada Al Qur'an dan 
Sunnah Rosulullah SAW. 

2. Menyiapkan tamatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai 
dengan standar keahlian dan kejujuran. 

3. Mewujudkam pelayanan dalam upaya memaksimalkan pemberdayaan sumber 
daya manusia. 

4. Mencetak tamatan agar mampu dan memiliki kemampuan yang professional 
dan berwawasan masa depan dan berakhlaqul karimah. 
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Lampiran  8 
 

STAF PENGAJAR DI PONDOK PESANTREN AL ASROR 
 

No NAMA L/P BIDANG STUDI   

1 

2 

3 

4 

5. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

K.Al Mamnukhin K 

Al Ma'unatul Kh 

Zaenal Abidin 

Abdulah Maskur 

Syifuddin Ridwan 

M.Kambali 

Warsito 

Khotimatun 

A.Harun 

Ali Munif 

S.Hamdanah   K.N 

Lu'ulah 

Kistam 

Arif Afandi 

A.Rofiq 

 

L 

P 

L 

L 

L 

L 

L 

P 

L 

L 

P 

P 

L 

L 

L 

 

Nahwu, Tafsir 

Shorof; Al Qur'an 

Al Qur'an 

Fiqih, Hadits. 

Nahwu 

Shorof 

Akhlaq, Tauhid, Fiqih 

Shorof 

Nahwu 

Fiqih 

Shorof, Nahwu 

Tauhid, Nahwu 

Akhlaq 

Nahwu, Tajwit 

Fiqih 
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Lampiran 9 
 

SARANA DAN PRSARANA PONDOK PESANTREN AL ASROR 
 

No JENIS FASILITAS JUMLAH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

Asrama Santri 

Ruang belajar madin 

Ruang Kepaka dan ruang asatidz 

Ruang Administrasi 

Meja belajar Madin 

Komputer 

Almari Arsip 

Papan Tulis 

Papan Pengumuman 

Sound System Kecil 

Meja Kursi Asatidz dan Kepala 

 

1 buah 

6 lokal 

1 buah 

1 buah 

100 buah 

1 buah 

3 buah 

6 buah 

2 buah 

2 buah 

16 buah 
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Lampiran 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. Zubaidi 
Pendiri Pondok Pesantren Al Asror 
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Lampiran 11 
DAFTAR INFORMAN 

 
 

1. Nama  : Al Mamnuhin Kholid  

Umur          : 34 Tahun  

Pekerjaan  : Pengasuh Pondok Pesantren Al Asror  

Alamat        : Patemon Gunungpati Semarang 

 

2. Nama  : Arif Afandi 

Umur  : 23 Tahun 

Pekerjaan  : Staf Pengajar Ponpes Al Asror 

Alamat  : Patemon Gunungpati Semarang 

 

3. Nama  : Abdul Khamid 

Umur  : 50 Tahun 

Pekerjaan  : Moden 

Alamat  : Patemon Gunungpati, Semarang 

 

4. Nama  : Sutomo 

Umur  : 52 Tahun 

Pekerjaan  : Swata 

Alamat : Patemon RT 01/02 

 

5. Nama  : Muhlas 

Umur  : 43 Tahun 

Pekerjaan  : Swata 

Alamat : Patemon RT 01/03 
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Lampiran 12 
 

INSTRUMEN PERTANYAAN 
 
 

1. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al Asror. 
a. Asal muasal berdiri? 
b. Kapan berdiri? 
c. Dimana berdiri? 
d. Siapa pendirinya? 
e. Berapa jumlah santri pertama kali? 
f. Jumlah santri pertama kali? 
g. Bagaimana kondisi pondok pertama kali? 
 

2. Kondisi sosial kemasyarakatan. 
a. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum adanya pondok pesantren?  
b. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah berdirinya pondok pesantren?  
c. Bagaimana tanggapan pemerintah teihadap pondok pesantren?  
d. Dukungan apa yang diberikan pemerintah teihadap pondok pesantren?  
e. Bagimana peranan pemuda setetnpat terhadap pondok pesantren? 
 

3. Perkembangan pondok pesantren Al Asror 
a. Berapa kali pondok pesantren berganti nama?  
b. Berapa jumlah ruangan pondok pertama kali?.
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Lampiran 13 
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Lampiran 13 
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Lampiran 13 
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Lampiran 13 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 
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Gambar 1 
 

 
 

Foto Pondok Pesantren Al Asror 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 



 78

Gambar 2 
 
 
 

 
 

ASRAMA PUTRA 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 
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Gambar 3 
 
 

 
 

ASRAMA PUTRI 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 
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Gambar 4 
 

 
 

MASJID PONDOK PESANTREN AL ASROR 
 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 
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Gambar 5 
 

 

 

 

MADRASAH DINIYAH AL ASROR 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 
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Gambar 6 

 

MADRASAH TSANAWIYAH AL ASROR 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 
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Gambar 7 
 

 
MADRASAH ALIYAH AL ASROR 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 
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Gambar 8 

 

 
 

KOPERASI PONDOK PESANTREN AL ASROR 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 
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Gambar 9 

 

 
 

FOTO : K. Al Mamnuhin Kholid 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 
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Gambar 10 

 

 
 

FOTO : Arif Afandi 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 
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Gambar 11 

 

 
 

FOTO : Bpk. Abdul Khamid 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 
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Gambar 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO : Bpk. SUTOMO 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 
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Gambar 13 

 

 
 

FOTO: Bpk. MUHLAS 

(Dokumen Bejo tanggal 21 Maret 2006) 
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