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SARI 

 

Rusydiana, Ova Ariha. 2017. Perkembangan Pondok Pesantren Karangasem 
sebagai Lembaga Pendidikan di Lamongan Tahun 1948-1992. Skripsi. Jurusan 

Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dra. Ufi Saraswati, 

M. Hum., Drs. Abdul Muntholib, M. Hum. 

 

Kata Kunci: Pondok Pesantren, Muhammadiyah, Lamongan 

 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. 

Perkembangan pondok pesantren secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 

dua kategori, yakni pondok pesantren tradisional (salafi) dan pondok pesantren 

modern (khalafi). Modernisasi pondok pesantren ini merupakan salah satu aspek 

dari pembaharuan Islam di Indonesia. Pondok Pesantren Karangasem merupakan 

salah satu pondok pesantren yang mengalami perkembangan dari pondok pesantren 

tradisional menjadi pondok pesantren modern. 

Atas dasar latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana sejarah perkembangan Pondok Pesantren Karangasem tahun 

1948-1992, terutama tentang perubahan sistem pendidikan dan kelembagaan, 

hingga menjadi lembaga pendidikan di bawah Perguruan Muhammadiyah. Tujuan 

dan manfaat penelitian adalah untuk mendeskripsikan perkembangan pondok 

pesantren tersebut, sehingga dapat menjadi literatur penelitian tentang sejarah 

perkembangan Pondok Pesantren Karangasem sebagai lembaga pendidikan di 

Lamongan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu (1) 

heuristik, yakni pengumpulan data berupa dokumen kepondokan dari Pondok 

Pesantren Karangasem, serta sumber lisan dari hasil wawancara dengan pengurus 

pondok dan tokoh-tokoh yang aktif dalam persyarikatan Muhammadiyah 

Lamongan, (2) kritik sumber, yakni melakukan uji otentisitas dan kredibilitas (3) 

interpretasi, yakni penafsiran terhadap sumber yang sudah diverifikasi, dan (4) 

historiografi, yakni penulisan secara kronologis sebagai hasil penelitian sejarah. 

Hasil penelitian adalah (1) Pondok Pesantren Karangasem didirikan oleh 

K.H. Abdurrahman Syamsuri pada Oktober 1948. Tujuan utama pondok pesantren 

tersebut adalah untuk mengatasi masalah kebodohan, kemiskinan dan 

keterbelakangan, (2) Pondok Pesantren Karangasem awalnya merupakan pondok 

pesantren tradisional yang kemudian mengalami perubahan sistem pendidikan dan 

kelembagaan hingga menjadi lembaga di bawah Perguruan Muhammadiyah dan 

menjadi pondok pesantren modern, (3) Pada tahun 1983 Pondok Pesantren 

Karangasem diberi kewenangan oleh Pimpinan Muhammadiyah dan Ittihad Al-

Islamiyah Provinsi Jawa Timur untuk mengelola pondok pesantren dan lembaga-

lembaga pendidikan yang ada di dalamnya secara mandiri. Pondok Pesantren 

Karangasem konsisten menjadi lembaga pendidikan yang mencetak kader-kader 

berkualitas. Selain itu terdapat juga lembaga sosial kemasyarakatan yang 

bermanfaat bagi masyarakat, seperti balai kesehatan dan panti asuhan. 
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ABSTRACT 

Rusydiana, Ova Ariha. 2017. The Development of Karangasem Islamic Boarding 
School as Education Institue in Lamongan 1948-1992. Thesis. History Department. 

Social Science Faculty. Semarang State University. Dra. Ufi Saraswati, M. Hum., 

Drs. Abdul Muntholib, M. Hum. 

 

Keywords: Islamic Boarding School, Muhammadiyah, Lamongan 

 

Islamic Boarding School is the oldest educational institution in Indonesia. It 

is development can be grouped into two categories, that is traditional Islamic 

boarding school (salafi) and modern Islamic Boarding School (khalafi). This 

modernization of Islamic boarding school is one of the Islam’s renewal aspect in 

Indonesia. Karangasem Islamic Boarding School is one of the Islamic boarding 

school that has changed from traditional to modern. 

The problem formulation of this study is how thw history of development of 

Karangasem Islamic Boarding School in 1948-1992, especially about changes in 

education and institutional system, to become educational institution up to be in 

under Muhammadiyah College. The purpose and benefits of research is to describe 

the development of this boarding school, so it is can be a research literature on the 

history of Karangasem Islamic Boarding School’s development as an educational 

institution in Lamongan. 

Method used in this research is historical method, that is (1) heuristic, that is 

collected written data from the boarding house of Karangasem Islamic Boarding 

School and documents of Muhammadiyah regional leadership of Lamongan 

regency, as well as oral sources from interviews with boarding officials and active 

figures in Muhammadiyah Lamongan associations, (2) source critical, to test the 

authenticity and credibility, (3) interpretation, that is interprete the verified data, 

and (4) historiography, that is writting as a historical research chronologically. 

The result is (1) Karangasem Islamic Boarding School is established by K.H. 

Abdurrahman Syamsuri in October 1948. The main purpose of it is to overcome 

stupidity, poverty, and backwardness. (2) Karangasem Islamic Boarding School is 

tradisional Islamic boarding school at first, than changed to modern Islamic 

boarding school by changing the educational system and institutional up to be in 

under Muhammadiyah College. (3) In 1983 Muhammadiyah’s Leader and Ittihad 

Al-Islamiyah give authority to Karangasem Islamic Boarding School to manage 

Islamic boarding school and educational institution in it independently. 

Karangasem Islamic boarding school consistent to be educational institutions that 

will release people with certain qualities. Beside that, there is social institution 

which can be helpful for the society such as health centers and orphanages.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia jika dilihat dari jumlah 

penduduknya, meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun Islam 

mempunyai peran penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, 

pendidikan, ekonomi, dan politik. Sejak berdirinya kerajaan Islam pertama di 

Indonesia pada akhir abad ke-13, Islam telah menjadi salah satu sumber dalam 

penentuan nilai, norma dan tingkah laku masyarakat (Wertheim, 1999; Sokheh, 

2008: 2). 

Ada beberapa pendapat tentang masuknya Islam di Nusantara. Para ahli 

sejarah sepakat bahwa Islam datang di Jawa pada masa pemerintahan raja-raja 

Hindu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti makam Fatimah binti 

Maimun di Leran Gresik yang wafat pada tahun 1087 M (Syam, 2005: 62).  

Penyebaran Islam yang paling dominan adalah pendapat bahwa Islam 

disebarkan melalui perdagangan (Abdullah, 1989: 94). Islam masuk melewati 

daerah pesisir seperti Pasai, Gresik, Goa, Talo, Cirebon, Banten dan Demak. 

Hal ini dikarenakan daerah pesisir berfungsi sebagai pelabuhan yang manjadi 

pusat perdagangan (Geerzt, 1960: 40).  

Proses Islamisasi dapat dikatakan mengalami puncak pada saat dilakukan 

oleh para wali yang lebih dikenal dengan sebutan Walisongo. Pada masa 

Islamisasi, Walisongo melakukan beberapa cara, yakni salah satunya adalah 

dengan mendirikan pesantren. Di dalam literasi tentang penyebaran Islam, 
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dikatakan bahwa setiap Wali memiliki pesantren yang dinisbahkan dengan 

nama wali tersebut berada, seperi Pesantren Ampel, Pesantren Drajat, 

Pesantren Giri dan sebagainya (Dhofier, 1984: 32-33). 

Pesantren memegang peranan penting dalam penyebaran Islam hingga 

ke daerah pelosok. Dapat dikatakan bahwa untuk memahami sejarah Islamisasi 

di suatu wilayah, maka perlu mempelajari pesantren yang ada di wilayah 

tersebut. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia 

yang mana keberadaan dan perkembangannya diketahui setelah abad ke-16. 

Pondok pesantren telah banyak berperan mendidik sebagian bangsa Indonesia 

sebelum lembaga-lembaga pendidikan bercorak Barat tumbuh subur (Noer, 

1996: 15).  

Pendidikan di Indonesia mengalami tahapan baru pada abad ke-19, yakni 

saat Pemerintah Kolonial Belanda menjajah Indonesia. Penjajahan dilakukan 

dengan mendominasi polotik, eksploitasi ekonomi dan penghancuran secara 

berencana terhadap sistem budaya untuk kemudian diganti dengan budaya 

barat. Bahkan untuk memperkuat kekuasaan, pada awalnya Pemerintah 

Kolonial tidak memberi kesempatan kepada Bumiputera untuk mengenyam 

pendidikan (Kansil, dkk. 1985: 7). 

Pada tahun 1900 muncul kebijakan baru berdasarkan usulan Van 

Deventer yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Politik Etis. Dikatakan 

bahwa Pemerintah Belanda memiliki hutang budi dan tanggung jawab moral 

untuk menaikkan derajat dan kesejahteraan pribumi, yakni dengan cara 

memajukan penduduk melalui pendidikan Barat. Pendidikan yang diberikan ini 
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pada kenyataannya hanya ditujukan kepada pribumi dari kalangan atas 

(Gunawan, 1986: 19). 

Akibat dari kebijakan Pemerintah Belanda tersebut adalah tumbuhnya 

dualisme sistem pendidikan di Indonesia yang masing-masing berdiri sendiri 

dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Pesantren berinduk kepada 

legitimasi dan komunitas Islam, sementara pendidikan yang didirikan 

Pemerintah Kolonial Belanda berinduk pada legitimasi pemerintah (Arifin, 

1987: 183). Sistem pendidikan pesantren lebih menekankan pada dimensi 

religius-spiritual. Sedangkan pendidikan Barat lebih fokus pada pengetahuan 

dan keterampilan duniawi, yaitu pengetahuan umum (Steenbrink, 1984; Sairin, 

1995: 73). 

Hal tersebut mengakibatkan bangsa Indonesia yang erat dengan 

pendidikan pesantren mengalami kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan 

(Arifin, 1987: 193). Pada masa penjajahan kelompok Islam menjadi terasing 

dan menempati struktur masyarakat pinggiran yang kemudian membentuk 

kelompok sosial yang di dalamnya terdiri dari ulama, santri dan masyarakat 

awam. Dari situlah kemudian muncul semangat jihad untuk kembali 

menegakkan agama Islam (Kuntowijoyo, 1992; Fauzan, 1993: 3-4). 

Penyebaran Islam pada saat yang sama mengalami gelombang kedua, 

yakni dengan kembalinya para ulama dari Nusantara yang mencari ilmu 

Agama di Semenanjung Arab, khususnya di Makkah pada sekitar awal abad 

ke-20. Berkembang pula purifikasi dan pemurnian ajaran agama menjadi efek 

dari berkembangnya pemikiran ulama yang berasal dari Timur Tengah. 
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Pemikiran ini sampai ke Indonesia melalui para ulama yang dimanifestasikan 

dalam bentuk gerakan di beberapa daerah, misal di Kasunanan Surakarta 

didirikan Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam oleh 

K.H. Samanhudi pada tahun 1911. Di Kesultanan Yogyakarta juga didirikan 

Muhammadiyah oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 (Noer, 1987: 10-

11). 

Gelombang perubahan tersebut berdampak pula terhadap lembaga 

pendidikan Islam di Indonesia. Dari ide-ide para ulama pembaharu kemudian 

muncul lembaga-lembaga pendidikan yang telah menerapkan sistem baru yang 

berbeda dengan pendidikan tradisional. Beberapa contoh lembaga pendidikan 

tersebut adalah sekolah Adabiyah di Padang yang didirikan oleh H. Abdullah 

Ahmad pada tahun 1909, sekolah Sumatera Thawalib di Padang Panjang yang 

didirikan oleh K.H. Abdul Karim Amrullah pada tahun 1915, kemudian 

berkembang pesat pula lembaga-lembaga pendidikan modern yang didirikan 

oleh Muhammadiyah di Sumatera (Rahardjo, 1995: 90). 

Muhammadiyah telah memberi kontribusi nyata bagi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran dan partisipasi 

Muhammadiyah disebut dengan istilah amal usaha Muhammadiyah memang 

merupakan hal yang fundamental bagi gerakan tersebut (Sairin, 1995: 56). 

Perkembangan amal usaha Muhammadiyah yang pertama dilakukan adalah 

dalam bidang pendidikan, yang juga merupakan salah satu sebab pendiriannya. 

Hal ini karena pada saat itu lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sudah 

tidak dapat memenuhi kebutuhan zaman, baik dari segi isi dan metode 
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pembelajaran hingga sistem pendidikan yang harus dilakukan perombakan 

(Pasha, dkk., 2005: 133). 

Perkembangan pondok pesantren kemudian secara garis besar dapat 

dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu pondok pesantren tradisional 

(salafiyah) dan pondok pesantren modern (khalafi). Pondok pesantren 

tradisional adalah pondok pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran 

kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikan, sementara sistem madrasah 

diterapkan untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-

lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengajarkan pengetahuan umum. 

Pondok pesantren modern adalah pondok pesantren yang telah memasukkan 

pelajaran-pelajaran umum dalam lingkungan pondok pesantren (Dhofier, 1994: 

41).  

Lembaga pendidikan Islam di Jawa yang merupakan pelopor modernisasi 

adalah lembaga pendidikan di bawah Muhammadiyah. Sebagai contoh adalah 

Pondok Pesantren Maskumambang yang terletak di Gresik yang sudah 

memberi pelajaran umum di dalam lingkungan pondok pesantren. Pada awal 

pendirian tahun 1859, pesantren yang didirikan oleh Kyai Abdul Jabbar ini 

mengusung mazhab syafi’i, kemudian pada tahun 1930-an ketika K.H. Amar 

Faqih, generasi ketiga pesantren ini pulang dari Mesir merubah pola pemikiran 

pesantren menjadi wahabi (Nuruddin, 2006; Islami, 2011: 4).  

Pengaruh Pondok Pesantren Maskumambang cepat menyebar ke daerah-

daerah di sekitarnya melalui santri-santri yang menyebarkan ide-ide ke 

masyarakat melalui pengajian-pengajian atau mendirikan pesantren. Salah satu 
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daerah yang terpengaruh adalah Paciran. Di Paciran sendiri terdapat Pesantren 

Tunggul yang merupakan wujud nyata akan adanya perubahan pemurnian 

(Sjamsudduha, 1999: 22). 

K.H. Amin Mustofa yang merupakan pendiri pondok pesantren tersebut 

mulai menyebarkan bibit-bibit pemurnian tradisi keislaman setelah belajar di 

Mekkah, namun pada tahun 1949 K.H. Amin Mustofa meninggal dunia akibat 

serangan Belanda. Perjuangan dalam menyebarkan paham pemurnian di 

Paciran kemudian dilanjutkan oleh santri-santrinya, salah satunya adalah K.H. 

Abdurrahman Syamsuri yang kemudian mendirikan Pondok Pesantren 

Karangasem (Wawancara dengan Nawawi, 28 April 2017). 

Pondok Pesantren Karangasem terletak di Desa Paciran, Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamongan. Pondok pesantren yang didirikan oleh K.H. 

Abdurrahman Syamsuri pada Oktober 1948 ini awalnya hanya sekedar 

mushola kecil di pelosok desa yang dijadikan sebagai tempat mengajar ilmu 

agama kepada anak-anak di Desa Paciran. Pada awal didirikan, Pondok 

Pesantren Karangasem merupakan pesantren salafiyah, namun sekitar tahun 

1950-an berubah menjadi wahabi. Perubahan ini erat kaitannya dengan peran 

pendiri yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan 

mengahruskannya berhubungan dengan orang-orang dari berbagai kalangan, 

antara lain tokoh-tokoh pembaharuan dari Masyumi dan Muhammadiyah 

(Islami, 2011: 85-86). 

Sejak awal didirikan, Pondok Pesantren Karangasem berkembang secara 

konsisten sebagai lembaga pendidikan Islam yang mendidik generasi muda 
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agar memiliki kemampuan lebih, terutama dalam membaca dan menghayati 

nilai Islam lewat berbagai referensi klasik, mengkaji dengan benar dan 

menyampaikan ilmu tersebut ke masyarakat luas (Wawancara dengan 

Mubarok, 3 Maret 2017). 

Pondok Pesantren Karangasem juga mengalami perubahan sistem 

pendidikan dan kelembagaan. Saat didirikan pada tahun 1948, Pondok 

Pesantren hanya sekedar pesantren kecil, kemudian bekerjasama dengan 

Madrasah Islam Paciran hingga membentuk yayasan pada tahun 1976 yang 

dinamakan Yayasan Al-Ma’had Al-Islamy Paciran. Kedua lembaga tersebut 

terus berkembang di bawah Perguruan Muhammadiyah Paciran, hingga terjadi 

konflik antara-personal pengurus yang mengakibatkan pembagian unit menjadi 

dua unit (Wawancara dengan Mu’rob, 21 April 2017). 

Saat ini pondok pesantren ini mengelola berbagai macam lembaga 

pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtida’iyah, 

Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Aliyah, 

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan juga Perguruan 

Tinggi yang menampung lebih dari 2.500 siswa/santri. Selain itu dikelola juga 

beberapa amal usaha seperti rumah sakit, klinik kesehatan, panti asuhan, dan 

bimbingan jama’ah haji (Nashrudin, 2014: 39). 

Dari berbagai temuan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian berjudul “Perkembangan Pondok Pesantren Karangasem 

sebagai Lembaga Pendidikan di Lamongan Tahun 1948-1992”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sejarah awal pendirian Pondok Pesantren Karangasem tahun 

1948? 

2. Bagaimana perkembangan Pondok Pesantren Karangasem pada awal 

periode tahun 1948-1976? 

3. Bagaimana perkembangan Pondok Pesantren Karangasem setelah menjadi 

lembaga pendidikan di bawah Perguruan Muhammadiyah tahun 1976-

1992? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan sejarah awal pendirian Pondok Pesantren 

Karangasem tahun 1948. 

2. Untuk mendeskripsikan perkembangan Pondok Pesantren Karangasem 

pada awal periode tahun 1948-1976. 

3. Untuk mendeskripsikan perkembangan Pondok Pesantren Karangasem 

setelah resmi menjadi lembaga pendidikan di bawah Perguruan 

Muhammadiyah tahun 1976-1992. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu alternatif 

yang bermanfaat bagi perorangan ataupun institusi di bawah ini: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

pengembangan literatur penelitian tentang sejarah perkembangan Pondok 

Pesantren Karangasem sebagai lembaga pendidikan di Lamongan tahun 

1948-1992. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah agar dapat meningkatkan 

kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat 

serta menambah pengetahuan mengenai sejarah perkembangan 

Pondok Pesantren Karangasem sebagai lembaga pendidikan di 

Lamongan. 

b. Bagi Lembaga 

Manfaat bagi lembaga yang bersangkutan, yakni Pondok 

Pesantren Karangasem adalah agar dapat menambah dan melengkapi 

literatur terutama tentang peran pondok pesantren tersebut sebagai 

lembaga pendidikan di Lamongan tahun 1948-1992. 
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c. Bagi Pengguna 

Manfaat bagi pengguna atau peneliti lain yang ingin menkaji 

topik yang sama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi 

yang baik dan membantu penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesimpangsiuran dalam 

melakukan interpretasi tentang masalah yang dibahas, maka perlu adanya 

pembatasan ruang lingkup kajian yang meliputi lingkup wilayah (scope 

spasial) dan lingkup waktu (scope temporal). 

Ruang lingkup spasial yaitu berkaitan dengan tempat atau daerah yang 

dijadikan objek penelitian adalah Pondok Pesantren Karangasem yang terletak 

di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dipilihnya Pondok 

Pesantren Karangasem karena pondok pesantren tersebut merupakan lembaga 

pendidikan Islam yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. 

Pondok Pesantren Karangasem juga mangalami perkembangan cukup pesat 

dari yang awalnya hanya mushola kecil di pelosok desa menjadi salah satu 

pondok pesantren terbesar yang dimiliki Muhammadiyah. Lamongan sendiri 

merupakan kota yang kental dengan Islam tradisional, akan tetapi 

Muhammadiyah dengan gerakan pembaharuan dapat berkembang pesat. 

Ruang lingkup temporal yaitu berkaitan dengan waktu yang dijadikan 

fokus kajian yakni tahun 1948-1992. Dipilihnya tahun tersebut karena pada 

tahun 1948 Pondok Pesantren Karangasem didirikan. Dalam rentang waktu 
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hingga tahun 1992, pondok pesantren tersebut terus mangalami perkembangan 

dan terjadi perubahan sistem pendidikan dan kelembagaan, hingga menjadi 

lembaga pendidikan di bawah Perguruan Muhammadiyah yang mandiri dalam 

pengelolaan berbagai lembaga yang ada di dalamnya.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada 

masa lampau. Metode penelitian sejarah merupakan suatu kumpulan yang 

sistematis dari prinsip-prisip dan aturan-aturan yang  dimaksudkan untuk 

membantu dengan cara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari 

sejarah dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis dan 

menyajikan suatu hasil sinthese (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari 

hasil-hasil yang dicapai (Garraghan, 1957; Wasino, 2007: 8). 

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1950; Notosusanto, 1973: 

32). Terdapat empat langkah dalam prosedur penelitian sejarah yaitu heuristik, 

kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah. 

1. Heuristik 

Menurut terminologi heuristik (heuristic) dari bahasa Yunani 

heuristiken yang berarti mengumpulkan atau menemukan sumber. Yang 

dimaksud dengan sumber atau sumber sejarah (historical sources) adalah 

sejumlah materi sejarah yang tersebar dan teridentifikasi. Sumber sejarah 
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adalah bahan penulisan sejarah yang mengandung evidensi (bukti) baik 

lisan maupun tertulis (Suhartono, 2010: 31). 

Untuk mengefektifkan sumber sejarah sebagai bahan penulisan 

sejarah, maka sumber harus diidentifikasi dan diklasifikasikan. Adapun 

sumber sejarah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Sumber Primer 

Sumber primer merupakan sumber yang berasal dari saksi hidup 

yang mengalami atau mengambil bagian dalam suatu kejadian atau 

yang hidup sezaman dengan kejadian itu (Gottschalk, 1950; 

Notosusanto, 1973: 35). Terdapat dua sumber primer yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

1) Dokumen 

Dokumen adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah, 

yang ditulis berdasarkan jenis sumber apapun, baik yang bersifat 

tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis (Gottschalk, 1950; 

Notosusanto, 1973: 38). Data dokumen yang diperoleh dalam 

penelitian ini yaitu berasal dari Arsip Pondok Pesantren 

Karangasem, dan juga berupa surat kabar dan majalah yang terbit 

pada masa itu, seperti Panji Masyarakat. 

2) Wawancara  

Wawancara menurut Esterberg adalah pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu 
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(Sugiyono, 2013: 231). Penggunaan metode wawancara dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara lisan 

yang berfungsi untuk mendukung data dokumen. Narasumber 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat 

langsung, yakni keturunan dari K.H. Abdurrahman Syamsuri 

yang saat ini menjadi pengurus Pondok Pesantren Karangasem, 

para alumni Pondok Pesantren Karangasenm, serta tokoh-tokoh 

yang aktif dalam persyarikatan Muhammadiyah di Lamongan. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan bukan oleh 

saksi mata (Kuntowijoyo, 1994: 98). Tulisan dan karya-karya yang 

menggunakan sumber pertama (sumber primer) kemudian disebut 

sebagai sumber kedua (sumber skunder), sumber sekunder biasanya 

berbentuk buku ataupun penilitian-penelitian sejarah. Sumber 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang 

diperoleh dalam studi pustaka yang telah dilakukan. 

Adapun pencarian sumber sekunder dalam penelitian ini 

dilakukan di Perpustakaan Pondok Pesantren Karangasem, 

Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran, 

Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, 

Perpustakaan Daerah Kota Lamongan, dan Perpustakaan Provinsi 

Jawa Timur. Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca berbagai 
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literatur yang berkaitan dengan perkembangan Pondok Pesantren 

Karangasem sebagai lembaga pendidikan di Paciran Lamongan. 

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan 

kredibilitas sumber. Adapun caranya yaitu dengan melakukan kritik. Yang 

dimaksud dengan kritik adalah kerja intelektual dan rasional yang 

mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektivitas suatu 

kejadian (Suhartono, 2010: 35).  

Dalam penelitian ini semua sumber dipilih melalui kritik ekstern dan 

intern, sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini, yakni tentang gerakan Muhammadiyah 

dalam bidang sosial di Pondok Pesantren Karangasem. Adapaun kritik 

sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yang akan 

sebagai berikut. 

a. Kritik Ekstern 

Kritik eksternal adalah usaha mendapatkan otentisitas sumber 

dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik 

eksternal mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber. 

Otentisitas mengacu pada materi sumber sezaman (Suhartono, 2010: 

36). Kritik ekstern digunakan untuk menjawab tiga hal pokok, yakni 

keaslian sumber yang kita kehendaki, apakah sumber itu sesuai 

dengan aslinya atau tiruan, dan apakah sumber itu untuh atau sudah 

diubah-ubah (Widja, 1986: 22) 
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b. Kritik Intern 

Kritik internal adalah kritik yang mangacu pada kredibilitas 

sumber, artinya apakah isi dokumen itu terpercaya, tidak 

dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan lain-lain. Kritik 

internal ditujukan untuk memahami isi teks. Pemikiran isi teks 

diperlukan latar belakang pikiran dan budaya penulisnya karena apa 

yang tersurat sangat berbeda dengan apa yang tersirat di teks itu. Maka 

untuk memahami yang tersirat diperlukan pula pemahaman dari 

dalam (Suhartono, 2010: 37). 

3. Interpretasi 

Interpretasi adalah menetapkan makna dan saling hubungan antara 

fakta-fakta yang diperoleh. Interpretasi merupakan usaha untuk 

memahami dan mencari keterhubungan antara fakta-fakta sejarah sehingga 

menjadi suatu kesatuan yang utuh dan rasional. Satu pendapat 

dihubungkan dengan pendapat lainnya sehingga dapat menciptakan 

keselarasan penafsiran yang berhubungan dengan pembahasan yang 

dikaji. Interpretasi diperlukan agar data yang mati bisa bicara atau 

mempunyai arti.  Interpretasi ada dua macam yaitu analisis dan sintesis. 

Analisis berarti menguraikan. Terkadang sebuah sumber mengandung 

beberapa kemungkinan. Kemudian dilanjutkan dengan sintesis yang 

berarti menyatukan (Kuntowijoyo, 1994: 100-101). 
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4. Historiografi 

Historiografi adalah penulisan hasil penelitian. Historiografi adalah 

rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang 

diperoleh dengan menempuh proses (Gottschalk, 1950; Notosusanto, 

1973: 32). Historiografi merupakan penyajian yang berupa sebuah cerita 

sejarah dari fakta-fakta hasil interpretasi. Tahap ini adalah tahap akhir dari 

kegiatan penelitian sejarah. Di sini peneliti menyajikan hasil penelitian 

dalam bentuk cerita sejarah dengan penggambaran yang jelas dari hasil 

yang diperoleh selama melakukan penelitian. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Salah satu penunjang dalam penelitian ini adalah dengan digunakannya 

beberapa buku sebagai acuan dasar keilmiahan sebuah tulisan. Buku-buku 

tersebut di antaranya adalah buku Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan 

Hidup Kyai oleh Zamakhsyari Dhofier. Buku ini merupakan sebuah disertasi 

dalam bidang Antropologi Sosial di Australian Bational University, Camber, 

Australia pada tahun 1980. Buku ini bersifat deskriptif dan analisis yang 

merupakan penolakan terhadap hasil kajian mayoritas sarjana Barat dan 

sebagian sarjana Indonesia yang selama ini memandang Islam tradisional 

sebagai sebuah fenomena yan stagnan dan tidak sejalan dengan gelombang 

meodernisasi di Indonesia. Objek kajian buku ini menfokuskan perhatian pada 

tradisi pendidikan Islam tradisional yang mana pesantren memegang posisi 
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sentral dan mengerucutkan perhatian pada pandangan Kyai dalam kehidupan 

kepesantrenan. 

Dari karya Dhofier dapat diambil kesimpulah bahwa perubahan-

perubahan yang terjadi dalam lingkungan pesantren dan Islam yang dianut oleh 

para Kyai Indonesia dalam periode Indonesia modern tetap menunjukkan 

vitalitasnya sebagai kekuatan sosial, kultural, keagamaan dan aktif 

membangun kebudayaan Indonesia modern. 

Buku kedua adalah buku Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan 

Islam dalam Kurun Modern oleh Karel A. Steenbrink. Buku ini merupakan 

disertasi penulis dari Fakultas Teologi Universitas Katolik Nijmegen, jurusan 

studi agama Islam dari segi perbandingan Agama. Steenbrink melakukan 

penelitian di beberapa pesantren di Jawa dan Sumatera dalam kurun waktu 

delapan bulan lebih. Metode yang digunakan adalah melalui tinjauan historis, 

yakni menggambarkan proses sejarah pendidikan yang ada di Indonesia 

semenjak zaman Kolonial Belanda hingga zaman Kemerdekaan Indonesia.  

Pembahasan dalam buku Steenbrink ini terbagi dalam empat 

permasalahan, yakni dimulai pada saat terjadi dualisme sistem pendidikan yang 

muncul pada akhir abad ke-19, kemudian terjadi pembaharuan pendidikan 

Islam di Indonesia merupakan salah satu aspek dari pembaharuan Islam pada 

abad ke-20. Pembaharuan pendidikan Islam yang dibahas dalam bab ini antara 

lain adalah pembaharuan pendidikan Islam di Minangkabau, pendidikan 

Muhammadiyah melanjutkan model sekolah yang digabungkan dengan 

pendidikan pesantren untuk mengganti dan memperbaiki pengajian Al-Qur’an 
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yang tradisional. Profil guru Agama modern, perubahan dalam materi pelajaran 

Agama, serta penghargaan Agama terhadap pendidikan umum.  

Buku ketiga adalah buku Pondok Pesantren Karangasem Paciran 

Lamongan yang ditulis oleh Ihsan Ahmad Fauzan. Buku yang ditulis pada 

tahun 1993 ini mengungkapkan secara detail Pondok Pesantren Karangasem 

dengan segala unsur di dalamnya. Pembahasan buku ini dimulai dengan 

deskripsi mengenai kondisi umum masyarakat Paciran. Dijelaskan mengenai 

sejarah pendirian pondok pesantren tersebut dan faktor apa saja yang 

melatarbelakangi. Kemudian tentang K.H. Abdurrahman Syamsuri sebagai 

figur sentral dan juga tokoh-tokoh lain yang ikut mengembangkan pondok 

pesantren. Sejak didirikan pada tahun 1948 Pondok Pesantren Karangasem 

terus mengalami perkembangan dalam mengelola amal usahanya, yang mana 

dalam buku ini dibagi menjadi lima periode hingga tahun 1992.  

Penulisan buku ini memang dimaksudkan untuk mengabadikan 

kesejarahan Pondok Pesantren Karangasem dari masa ke masa, yang sekaligus 

menjadi dokumen kepondokan yang dapat digunakan untuk penelitian dan 

pengembangan studi. Penjelasan mengenai perkembangan pondok pesantren 

juga dilengkapi dengan data-data tentang prasarana di setiap lembaga yang 

dikelola dan juga struktur kepemimpinan Pondok Pesantren Karangasem. 

Buku keempat adalah buku Sekokoh Karang Seteduh Pohon Asam: 

Biografi K.H. Abdurrahman Syamsuri oleh Faris Ma’ani, dkk. Seperti biografi 

pada umumnya, buku ini menggambarkan sosok K.H. Abdurrahman Syamsuri 

atau akrab dengan panggilan Yi Man, baik dalam kehidupan keluarga hingga 
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sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Karangasem, yang dengan 

tekun mendidik dan mengkader santri-santrinya. Yi Man juga merupakan 

seorang penggerak dakwah dan organisatoris yang ikut membesarkan 

persyarikatan Muhammadiyah di berbagai tingkat di Lamongan.  

Buku ini menjelaskan secara detail K.H. Abdurrahman Syamsuri sebagai 

figur sentral Pondok Pesantren Karangasem yang juga tokoh penting dalam 

perkembangan Muhammadiyah di Lamongan. Selain itu dijelaskan pula 

sejarah Pondok Pesantren Karangasem mulai dari perintisan, pembangunan, 

hingga pengembangan kualitas. 

Buku kelima adalah buku Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam 

Perspektif Historis dan Ideologi oleh Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad 

Adaby Darban. Pendekatan penulis pada buku ini lebih dititikberatkan pada 

pendekatan aspek kesejarahan dan aspek ideologi. Pembahasan dimulai dengan 

perspektif historis Muhammadiyah yang memiliki kaitan dengan masa 

kebangkitan Islam pada abad VII-X Masehi. Kemajuan Islam pada saat itu 

meliputi wilayah-wilayah penyebarannya yang terus meluas, penguasaan ilmu 

pengetahuan, peradaban dan kebudayaan yang sangat maju dan tinggi. 

Muhammadiyah didirkan oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan tujuan 

menegakkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Dalam buku ini dijelaskan 

tiga identitas Muhammadiyah yakni sebagai gerakan Islam, sebagai gerakan 

dakwah Islam, dan gerakan tajdid. Sedangkan dalam perspektif ideologi 

dijelaskan dengan rinci tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah 

serta kepribadian, keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. 
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Terdapat pula penelitian yang relevan yang dapat memberikan informasi 

tentang penelitian yang dilakukan. Penelitian yang relevan dengan penelitian 

ini adalah skripsi Robithoh Islami berjudul Geliat Perguruan Muhammadiyah: 

Pesantren Karangasem Paciran Lamongan 1976-1983. Masalah yang dikaji 

oleh Robithoh dalam penelitiannya adalah mengenai perubahan kualitas 

Pesantren Karangasem dari awal didirikan yang bersifat salafiyah safi’iyah 

menjadi pesantren wahabiyah, selain itu juga tentang pengaruh perubahan 

struktur pesantren terhadap masyarakat sekitar. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pada awal perkembangan 

Pesantren Karangasem tampak sebagai pesantren tradisional yang berorientasi 

pada mazhab syafi’i. Meski demikian unsur modern telah muncul di pesantren 

ini ketika mengadopsi sistem klasikal, yakni Madrasah Islam Paciran yang 

lebih dulu ada. Perubahan yang terjadi adalah dengan masuknya faham wahabi 

yang termanifestasi dalam organisasi Muhammadiyah. Meski tidak pernah 

mendeklarasikan sebagai pesantren Muhammadiyah, namun seluruh lembaga 

yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Karangasem. 

Penelitian yang relevan berikutnya adalah skripsi Hamam Nashrudin 

berjudul Peran K.H. Abdurrahman Syamsuri dalam Mengembangkan Pondok 

Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran Lamongan 1948-1997. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian adalah mengenani biografi K.H. 

Abdurrahman Syamsuri yang merupakan tokoh sentral sekaligus pendiri 

Pondok Pesantren Karangasem. Termasuk di dalamnya adalah tentang peran 
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K.H. Abdurrahman Syamsuri dalam pengembangan pondok pesantren tersebut 

sejak awal didirikan hingga wafat pada tahun 1997. 

Hasil penelitian Nashrudin yaitu 1) pendirian Pondok Pesantren 

Muhammadiyah Karangasem merupakan bentul pergerakan sosial keagamaan 

yakni yang berawal dari tempat langgar yang digunakan untuk mengkaji 

masyarakat setempat, hingga kemudian pada tahun 1948 menjadi pondok 

pesantren, 2) K.H. Abdurrahman Syamsuri dalam mengembangkan pondok 

pesantren tidak hanya berkisar pada pendidikan agama, akan tetapi juga 

mengembangkan dalam segi pendidikan moder dengan mendirikan sekolah 

dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 

  

H. Kerangka Berpikir 

Pondok Pesantren Karangasem merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang didirikan oleh K.H. Abdurrahman Syamsuri pada tahun 1948. 

Awalnya merupakan pondok pesantren tradisional dengan corak salafiyah, 

kemudian berkembang menjadi pondok pesantren modern dengan corak 

wahabi, hingga akhirnya bergabung dengan Muhammadiyah, yakni berada di 

bawah perguruan Muhammadiyah Paciran. 

Sejak awal didirikan, Pondok Pesantren Karangasem terus berkembang. 

Lembaga pendidikan yang dikelola terdiri dari berbagai macam lembaga 

pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtida’iyah, 

Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Aliyah, 
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Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan juga Perguruan 

Tinggi yang menampung lebih dari 2.500 siswa/santri. 

Perkembangan fisik pondok pesantren juga diimbangi dengan 

peningkatan kualitas para alumni. Pondok Pesantren Karangasem konsisten 

untuk mendidik para santri menjadi pribadi muslim yang berkualitas. Selain 

lembaga pendidikan, Pondok Pesantren Karangasem juga mengelola beberapa 

amal usaha seperti rumah sakit, klinik kesehatan, panti asuhan, dan bimbingan 

jama’ah haji.  
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BAB II 

SEJARAH AWAL PENDIRIAN PONDOK PESANTREN KARANGASEM 

PACIRAN LAMONGAN 1948 

 

A. Sejarah Pendirian Pondok Pesantren Karangasem 1948 

Pesantren atau pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan 

non-formal, tempat para murid (santri) mempelajari ilmu-ilmu keagamaan 

Islam. Sistem yang diterapkan biasanya menggunakan sistem asrama (islamic 

boarding school). Pondok pesantren mirip dengan akademi militer atau biara 

(monastrey atau covent) dalam arti bahwa mereka yang berada di tempat 

tersebut mengalami suatu kondisi totalitas untuk belajar sepenuh waktu 

(Wahid, 2001: 171; Ismail, 2013: 2). 

Menurut asal kata, pesantren berasal dari kata santri yang mendapat 

imbuhan pe dan akhiran an yang menunjukkan tempat. Maka pesantren dapat 

diartikan sebagai tempat para santri. Terkadang pula pesantren dianggap 

sebagai gabungan dari kata santri yang berarti manusia baik dan kata tra yang 

berarti suka menolong. Sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat 

pendidikan manusia baik-baik. Pesantren juga dikenal dengan tambahan istilah 

pondok yang dalam arti kata bahasa Indonesia mempunyai arti kamar, gubug, 

rumah kecil dengan menekankan kesederhanaan bangunan. Pondok juga 

berasal dari bahasa Arab funduuq yang berarti ruang tidur, wisma, hotel 

sederhana, atau mengandung arti tempat tinggal yang terbuat dari bambu 

(Zarkasyi, 1998: 105-106, Subki, 2013: 22-23). 
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Pondok Pesantren Karangasem didirikan pada Oktober 1948 oleh K.H. 

Abdurrahman Syamsuri sebagai jawaban atas keprihatinan terhadap nasib 

pendidikan dan perkembangan kehidupan umat. Pondok pesantren ini terletak 

di Pantai Utara Jawa pada jalur Jalan Raya Deandels antara Tuban-Gresik, 

tepatnya di Desa Paciran Kec. Paciran Kab. Lamongan (Fauzan, 1993: 9). 

Tidak ada sumber tetulis yang menyatakan pendirian pondok pesantren 

tersebut, namun berdasarkan wawancara beberapa narasumber yang 

merupakan saksi hidup, benar bahwa Pondok Pesantren Karangasem sudah ada 

sejak tahun 1948. 

Lamongan merupakan salah satu kota yang terletak di Jawa Timur, 

Indonesia di antara 6’51’54”-7’23’06 LS dan 112’33’45”-112’33’45” BT. 

Batas wilayah administratif adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, 

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, sedangkan sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Luas 

wilayah Kabupaten Lamongan sebesar 181.280 hektar yang terbagi menjadi 27 

kecamatan (Lamongan dalam Angka, 2016). 

Kecamatan Paciran merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Lamongan. Luas wilayah Kecamatan Paciran adalah 61,30 km2 atau 

sebesar 3,61% dari luas wilayah Kabupaten Lamongan. Kecamatan ini terdiri 

dari 17 desa dengan batas wilayah adalah sebelah timur dengan Kabupaten 

Gresik, sebelah barat dengan Kecamatan Brondong, sebelah utara dengan Laut 
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Jawa dan sebelah selatan dengan Kecamatan Solokuro (Paciran dalam Angka, 

2016). 

Desa Paciran berada di bagian utara yang dibatasi oleh Laut Jawa, bagian 

barat berbatasan dengan Desa Blimbing, bagian timur dibatasi oleh Desa 

Tunggul. Penduduk Desa Paciran hampir seluruhnya beragama Islam yang 

berprofesi sebagai nelayan, petani dan pedagang. Hal ini terjadi karena letak 

geografis Paciran berada di persimpangan penyebaran Islam di Pantai Utara 

Jawa yang erat kaitannya dengan keberadaan Wali Songo. Paciran berada di 

tengah-tengah pusat penyebaran Islam beberapa wali, di antaranya; Sunan Giri 

di Gresik, Sunan Drajat di Desa Drajat yang terletak di sebelah timur Desa 

Pciran, Sunan Bonang di Tuban yang bearada di sebelah barat Desa Paciran 

(Fauzan, 1993: 9-13).  

Sebelum Pondok Pesantren Karangasem didirikan, di sekitar Paciran 

sudah ada beberapa pondok pesantren, di antaranya; Pondok Pesantren 

Tunggul, Pondok Pesantren Kranji, dan Pondok Pesantren Maskumambang. 

Ketiga pondok pesantren tersebut merupakan pondok pesantren 

Muhammadiyah. Dapat dikatakan bahwa pendirian Pondok Pesantren 

Karangasem merupakan diservikasi dan tindak lanjut pengembangan misi 

Islam. Hal ini karena pondok pesantren yang sudah ada tersebut mengalami 

kevakuman akibat pimpinan pondok pesantren yang gugur dalam peristiwa 

Agresi Militer Belanda II (Wawancara dengan Mu’rob, 21 April 2017). 

Pada awalnya Pondok Pesantren Karangasem hanya sekedar mushola 

kecil yang dikenal dengan sebutan Langgar Duwur. Mushola berbentuk rumah 
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panggung itu didirikan oleh Kyai Idris yang merupakan Kakek dari K.H. 

Abdurrahman Syamsuri. Kyai Idris menggunakan Langgar Duwur untuk 

mengajar masyarakat sekitar, terutama membaca dan menghafal Al-Qur’an. 

Setelah Kyai Idris meninggal dunia pada tahun 1939 saat menunaikan ibadah 

Haji, pengelolaan mushola tersebut dilanjutkan oleh putranya, yaitu K.H. 

Syamsuri dan K.H. Ridwan Sarqowi. Hingga kemudian pada tahun 1944 

kepemimpinan mushola diambil alih oleh putra dari K.H. Syamsuri, yaitu K.H. 

Abdurrahman Syamsuri atau Yi Man (Wawancara dengan Mu’rob, 21 April 

2017). 

Dahulu kaum muslimin selalu memanfaatkan masjid atau mushola untuk 

tepat beribadah dan juga tempat lembaga pendidikan Islam, pusat kehidupan 

oleh rohani sosial dan politik. Dalam kaitannya dengan pesantren, masjid 

dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, 

terutama dalam praktik solat lima waktu, khutbah dan pengajaran kitab-kitab 

Islam klasik (Dhofier, 1985: 49). Sebuah tempat yang pertama-tama didirikan 

oleh seorang kyai ketika ingin mendirikan sebuah pesantren adalah masjid. 

Masjid tersebut biasanya dibangun di dekat rumah kyai (Ismail, 2013: 4). 

Masyarakat Paciran memiliki langgar atau mushola yang didirikan oleh 

seorang tokoh di kampung tertentu, misalnya mushola At-Tamhid, mushola 

Abu Dzarrin, mushola Nurul Islam, Darul Fatah dan mushola Idris. Mushola-

mushola tersebut didirikan oleh para penduduk usai menuntut ilmu di pesantren 

dan kembali untuk mengajar ngaji dan menjadi ulama di kampungnya 

(Wawancara dengan Nawawi, 28 April 2017). 
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Setelah mengambil alih kepemimpinan Langgar Duwur, semakin banyak 

santri yang berdatangan untuk mengkaji dan mendalami ilmu agama. Yi Man 

tidak hanya mengajar para santri untuk membaca Al-Qur’an, melainkan sudah 

mengarah kepada usaha mendirikan pondok pesantren. Pelajaran meliputi 

Tafsir Jalalain, kitab hadits Riyadhus Shalihin, kitab Nahwu Alfiyah karya Ibnu 

Malik dan ilmu Nahwu Shorof (Ma’ani, dkk., 2012: 29).  

Kitab-kitab klasik dikarang para ulama terdahulu dan termasuk pelajaran 

mengenai macam-macam ilmu pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. 

Dalam kalangan pesantren, kitab-kitab Islam klasik sering disebut kitab kuning 

oleh karena warna kertas kitab kebanyakan berwarna kuning. Ragam keilmuan 

yang diajarkan dalam pendidikan pondok pesantren adalah 1) Nahwu dan 

Sharaf, 2) Fiqih, 3) Usul Fiqih, 4) Hadis, 5) Tafsir, 6) Tauhid, 7) Tasawuf dan 

Etika, 8) Cabang-cabang lain seperti Tarikh dan Balaghah. Semua jenis 

keilmuan tersebut diajarkan sesuai tingkatannya dengan pertimbangan skala 

priorotas dan kematangan serta kemapanan para santri (Dhofier, 1985: 51). 

Santri merupakan unsur yang penting karena proses belajar mengajar 

akan terwujud jika terdapat santri. Santri biasanya terdiri dari dua kelompok, 

yakni santri kalong dan santri mukim. Santri kalong merupakan bagian santri 

yang tidak menetap dalam pondok tetapi pulang ke rumah masing-masing 

setelah mengikuti pelajaran di pesantren. Santri kalong biasanya berasal dari 

daerah-daerah sekitar pesantren. Sedangkan santri mukim adalah putra dan 

putri yang menetap di pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah yang 

jauh (Dhofier, 1985: 52). 
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Pondok Pesantren Karangasem terus berkembang bersamaan dengan 

harapan masyarakat dari berbagai daerah untuk belajar ilmu Agama. Santri-

santri yang berdatangan tidak hanya dari Paciran, tapi mulai bermunculan juga 

santri dari berbagai daerah Lamongan yang lain, da juga dari Gresik. Ahirnya 

pada tahun 1948, Yi Man meminjam tanah milik Pak Hadir yang kemudian di 

atas tanah tersebut dibangun sebuah asrama pondok pertama bernama Al-

Hijroh. Dari sini kemudian disebutlah Pondok Pesantren Karangasem. Nama 

Karangasem berasal dari sebuah pohon asam yang terletak di depan gotakan 

Asrama Al-Hijroh yang digunakan untuk mengumandangkan adzan setiap 

waktu sholat (Wawancara dengan Mu’rob, 21 April 2017).  

Terdapat beberapa faktor yang mendorong K.H. Abdurrahman Syamsuri 

mendirikan Pondok Pesantren Karangasem. Adapun faktor-faktor tersebut, 

yaitu 1) faktor refleksi agama, 2) faktor keprihatinan pengalaman keagamaan, 

3) faktor keprihatinan akan nasib bangsa, 4) faktor kepentingan pendidikan 

bangsa (Fauzan, 1993: 12-15). 

1. Faktor Agama 

Faktor agama dapat dikatakan sebagai faktor utama yang mendorong 

pendirian Pondok Pesantren Karangasem, yaitu mengenai refleksi 

keagamaan sang pendiri. Setelah menuntut ilmu dari berbagai pondok 

pesantren, K.H. Abdurrahman Syamsuri menguasai berbagai ilmu 

keagamaan, seperti ilmu tata bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan 

nahwu dan sharaf, bahkan juga mengusai ilmu sastra Arab. Selain itu 

kekuatan hafalan Al-Qur’an tiga puluh juz dengan bacaan yang tartil, fasih 
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dan menguasai ulumul-Qr’an beserta tafsirnya, bahkan memiliki 

pemahaman mendalam terhadap kitab-kitab hadits, terutama Shohih 

Bukhari dan Shohih Muslim (Ma’ani, dkk., 2012: 27). 

Pemahaman keagamaan yang baik telah memberikan motivasi 

tersendiri bagi kehidupan K.H. Abdurrahman Syamsuri yang 

termanivestasi dalam sikap hidup sederhana, bersahaja dan penuh dengan 

persaudaraan dan persamaan. Terdapat teks dalam Al-Qur’an yang 

memberikan justifikasi khusus kepada umat Islam untuk mengkaji ilmu 

agama sebagai kerangka dasar hidup dan instrumen pengingat bagi 

kaumnya (QS. At-Taubah: 122). Dijelaskan pula bahwa sebaik-baik 

manusia adalah yang memberi manfaat kepada lingkungannya, mengabdi 

lewat kepentingan masyarakat untuk mendapat ridho Allah SWT, karena 

orang yang demikian adalah yang mendapat hidayah (QS. Yasin: 21).  

Memahami seruan ayat di atas, K.H. Abdurrahman Syamsuri 

kemudian bertekad untuk memanivestasikan seluruh kehidupannya untuk 

kepentingan umat, menyediakan diri untuk menolong dan menyebarkan 

ilmu. Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari sanak saudara, kemudian 

muncul keinginan untuk mendirikan pondok pesantren yang dilengkapi 

dengan madrasah (Wawancara dengan Mu’rob, 21 April 2017).  

Hal lain tentang faktor agama adalah ketidakmurnian amalan Islam 

akibat tidak dijadikannya Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya 

rujukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Sebelum Islam 

masuk di Indonesia, masyarakat memeluk agama Hindu dan Budha 
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dengan segala amalan dan tradisi yang ada di dalamnya. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa pengaruh kepercayaan terdahulu itu masih berkembang 

bahkan setelah Islam masuk ke Nusantara (Pasha, dkk., 2005: 114). 

Secara geografis, Paciran terletak di persimpangan jalur penyebaran 

Agama Islam di Pantai Utara Jawa yang berkaitan dengan Wali Songo. 

Pusat pengembangan Islam di Paciran yaitu Sunan Drajat dan Sunan 

Sendang Duwur. Sementara di sekitar Paciran juga terdapat Sunan Bonang 

di Tuban, Sunan Giri dan Sunan Malik Ibrahim di Gresik. Hal ini 

menjadikan kehidupan keagaman di Paciran kental dengan budaya Wali 

Songo. Pada tahun 40-an kerap dijumpai praktek keagamaan yang tidak 

ada dasarnya dalam Islam. Hal-hal tersebut sering disebut takhayyul, 

bid’ah, dan khurafat (Fauzan, 1993: 13). 

Tahayul merupakan rekaan, prasangka dan khayalan, yakni otak-atik 

pikiran manusia tentang suatu yang menyeluruh, baik berkaitan dengan 

alam maupun lainnya dengan mangatasnamakan bahwa pikiran itu adalah 

ajaran Islam. Di Indonesia sendiri banyak terdapat cerita-cerita yang tidak 

ada dasar dalam Agama, misalkan timbulnya wabah penyakit tertentu 

karena turunan dari penunggu pohon keramat dan lain sebagainya (Aly, 

1999: 124).  

Bid’ah berarti segala sesuatu yang diada-adakan dalam bentuk yang 

belum ada (Ridwan, 1993: 248). Bid’ah dibagi menjadi dua jenis, yakni 

bid’ah meliputi segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah saja. 

Semua hal yang sengaja diada-adakan dalam agama, dianggap sebagai 
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syariat dan dalam melaksanakan dilakukan secara berlebih-lebihan. 

Kemudian bid’ah yang meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan 

dalam agama yang berkaitan dengan urusan ibadah dan adat-istiadat 

sehingga mengerjakan adat-istiadat dipahami sama dengan mengerjakan 

syariat Agama. Sementara Ali Mahfudz dalam kitab Al-Ibda’ fi Madhar 

Al-Ibtida’ menjelaskan bahwa semua amalan yang tidak ada dalil 

syariatnya disebut bid’ah (Zuhri, 1997: 3). 

Khurafat yaitu cerita bohong, dongen, dan tahayul atau sesuatu hal 

yang tidak masuk akal. Semua kepercayaan yang tidak memiliki dasar dan 

atau bersumber dari ajaran agama, tetapi diyakini hal tersebut berasal dari 

ajaran agama (Aly, 1999: 124). Khurafat ini dapat berkembang pesat di 

kalangan umat Islam seirama dengan pembudayaan taklidisme. Dengan 

bersikap taklid, tanpa mengembangkan sikap kritis dalam menerima cerita, 

pendapat, fatwa, dan sejenisnya yang berkaitan dengan Agama, akan 

menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan yang menyimpang dari ajaran 

Islam. 

Pada saat itu masyarakat Paciran sering melakukan ritual-ritual 

memberi sedekah ke kuburan atau ziarah ke makam-makan, misalnya 

makam Sentono Wetan, Sentono Kulon, makam Dersono. Terdapat pula 

tradisi nyadran atau memberi sesaji ke laut yang disebut Kyai Anjir, yaitu 

benda yang berada di laut yang dikeramatkan oleh warga Paciran 

(Wawancara dengan Nawawi, 28 April 2017). 
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Pondok Pesantren Karangasem didirikan dengan prinsip 

menggunakan Al-Qur’an dan As-Sunnah secara murni sebagaimana 

gerakan lembaga Muhammadiyah. Dengan penguasaan akan ilmu 

pengetahuan keagamaan, K.H. Abdurrahman Syamsuri mengajarkan 

kepada masyarakat untuk memelihara karakter murni dari praktik 

keagamaan dan untuk memurnikan umat Islam dari pengaruh-pengaruh 

yang menyimpang. Dengan demikian memang benar jika dikatakan bahwa 

faktor utama pendirian Pondok Pesantren Karangasem adalah faktor 

agama. 

2. Faktor Kebangsaan 

Faktor lain yang melatarbelakangi pendirian Pondok Pesantren 

Karangasem adalah faktor kebangsaan. Pada saat Pondok Pesantren 

Karangasem didirikan, yakni pada tahun 1948, bangsa Indonesia sedang 

mengalami kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan akibat 

penjajahan. Permasalahan tersebut dapat diatasi yang paling utama adalah 

dengan pendidikan. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan adanya 

lembaga pendidikan (Fauzan, 1993: 14). 

Salah satu bentuk lembaga pendidikan di Indonesia adalah pondok 

pesantren. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di Paciran, 

sebelum Pondok Pesantren Karangasem didirikan, sudah ada beberapa 

pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Tunggul dan Pondok 

Pesantren Kranji. Namun kedua pondok pesantren tersebut mengalami 
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kevakuman karena pemimpin kedua pesantren tersebut gugur dalam 

Agresi Belanda II (Wawancara dengan Mu’rob, 21 April 2017). 

K.H. Abdurrahman Syamsuri yang pernah menuntut ilmu di kedua 

pondok pesantren tersebut kemudian merasa perlu untuk mendirikan 

pondok pesantren. Selain memang karena cita-cita K.H. Abdurrahman 

Syamsuri juga memiliki kapasitas keilmuan yang memadai. Sebagaimana 

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk terus belajar dalam kondisi 

bagaimanapun (QS. Ali Imron: 190-191). Ditambah lagi pada saat itu 

anak-anak dan pemuda-pemuda di Paciran kurang mendapatkan 

pendidikan agama (Wawancara dengan Nawawi, 28 April 2017). 

Sebagaimana pondok pesantren didirikan adalah untuk menjadi 

lembaga pendidikan yang mampu membentuk kader-kader yang 

memahami nilai agama dalam kehidupan berbangsa. Mengingat pada saat 

itu bangsa Indonesia mengalami kebodohan, kemiskinan dan 

keterbelakangan akibat penjajahan. Permasalahan tersebut dapat diatasi 

yang paling utama adalah dengan pendidikan. Sehingga dalam hal ini 

sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan. 

Jihad mencerdaskan kehidupan bangsa serta menanamkan aqidah 

dan syari’at Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits merupakan impian 

besar bagi seorang ulama’. Sehingga memberikan pemahaman melalui 

dakwah kepada masyarakat secara benar adalah perjuangan. Sedangkan 

mengasuh para santri menjadi paham dan mampu mengamalkan ajaran 

Islam yang benar merupakan amal shalih. 
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B. Tokoh Pendiri Pondok Pesantren Karangasem  

Berbicara tentang tokoh pendiri di pondok pesantren, maka akan erat 

kaitannya dengan seorang Kyai. Kyai merupakan unsur yang paling esensial 

bagi pondok pesantren. Sebagai pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan 

pesantren banyak juga dipengaruhi oleh keahlian dan kedalaman ilmu, 

karismatik dan wibawa, serta keterampilan kyai. Dalam konteks ini, pribadi 

kyai sangat menentukan sebab dia adalah tokoh sentrak dalam pesantren 

(Hasbullah, 1999: 144). 

Kyai merupakan elemen yang paling asensial dari suatu pesantren. segala 

bentuk kebijaksanaan pendidikan baik menyangkut format kelembagaan, 

kurikulum yang dijadikan acuan, metode pendidikan yang diterapkan, 

keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas di luar, penerimaan santri adalah 

wewenang mutlak Kyai. Kewenangan mutlak tersebut membentuk berbagai 

macam karakter pesantren yang merupakan akibat dari kebijaksanaan Kyai 

(Qomar, 2007: 32). 

Kebanyakan kyai dalam tradisi pondok pesantren tradisional adalah 

keturunan dari kyai sebelumnya, namun demikian hal tersebut tidak mutlak. 

Steenbrink memberikan uraian tentang pola umum berdirinya sebuah 

pesantren, sebagai berikut: 

“…kyai tersebut mulanya hanya seorang santri yang rajin dan 

pandai di salah satu pesantren. Kemudian berhasil mengajar beberapa 

kali seminggu di rumah atau di langgar desanya. Selanjutnya dia diminta 

oleh beberapa desa lainnya untuk memberikan ceramah pada peringatan 

maulud, dan memimpin penbacaan kita Barzanji pada waktu itu. Setelah 

itu, anak-anak sedesanya dan dari desa lainnya belajar dasar umum 

tajwid Al-Quran,… Dia akan mengajar membaca dan membaca dan 

memahami kitab-kitab khusus selama 3-4 jam perhari. Para murid atau 
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pendengarnya tidur menumpang pada famili atau dalam langgar… 

Sesudah itu orang-orang di sekelilingnya mengirimkan anak-anaknya 

untuk menjadi santri, dan akan tinggal secara permanen di rumahnya dan 

belajar kepadanya. Dengan demikian, sebuah pesantren baru terbentuk, 

dan seorang kyai baru telah dilahirkan” (Steenbrink, 1982: 111-112). 

 

Pendirian Pondok Pesantren Karangasem juga tidak bisa dilepaskan dari 

sosok kyai pendiri, yakni K.H. Abdurrahman Syamsuri. Terdapat unsur 

keturunan, namun tidak begitu kuat karena pada awalnya K.H. Abdurrahman 

Syamsuri memang merupakan seorang santri biasa yang memiliki kelebihan 

tingkat kecerdasan dan kemauan yang tinggi dalam menuntut ilmu agama.  

1. K.H. Abdurrahman Syamsuri 

K.H. Abdurrahman Syamsuri atau akrab dengan panggilan Yi Man 

yang merupakan figur sentral Pondok Pesantren Karangasem ini lahir di 

Paciran pada tanggal 1 Oktober 1925 dari pasangan K.H. Syamsuri dan 

Walijah. Yi Man lahir dari keluarga yang agamis. Kyai Idris yang 

merupakan Kakeknya adalah salah seorang juru dakwah di Desa Paciran. 

Selain itu K.H. Syamsuri, Ayahnya juga merupakan guru ngaji. Sehingga 

Yi Man tumbuh dengan kecerdasan yang tertata dan sudah menghafal Al-

Qur’an dalam usia muda (Ma’ani, dkk., 2012: 15). 

Silsilah keluarga K.H. Abdurrahman Syamsuri dari pihak ibu dapat 

dilihat pada bagan di bawah ini: 
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Adapun keterangan dari bagan di atas adalah 1) K.H. Idris, 2) Umu 

Sa’adah, 3) Asyi’ah, 4) Maryam, 5) Sholeh, 6) Walijah, 7) Syamsuri, 8) 

Rokayah, 9) Mudlikah, 10) Mu’rob, 11) Ali Mansur, 12) Zaini, 13) 

Abdurrahman Syamsuri, 14) Anwar Mu’rob (Wawancara dengan Mu’rob, 

21 April 2017). 

Tidak hanya mendapat pendidikan dari keluarga, Yi Man juga 

memiliki riwayat pendidikan sebagai berikut: 

a. Madrasah Ibtida’iyah Paciran yang kemudian dilanjutkan di Kranji 

pada tahun 1935-1938. 

b. Mu’allimin Tunggul dan menjadi murid kesayangan Kyai Amin yang 

mengajar ilmu alat, mustholahal Hadits, tafsir dan akidah pada tahun 

1938-1940. 

c. Pondok Pesantren Tulungagung Jawa Timur pada tahun 1940-1944. 

d. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur tahun 1945 dengan 

spesialis ilmu pembagian harta pusaka dan metode menghafal Al-

Qur’an. 
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e. Pondok Pesantren Kedunglo Bandar Kidur Kediri Jawa Timur pada 

tahun 1945-1946. Di pondok pesantren ini Yi Man juga dipercaya 

untuk membantu mengajar santri-santri baru (Fauzan, 1993: 16-17). 

Pondok pesantren terakhir yang menjadi tempat terakhir K.H. 

Abdurrahman Syamsuri menuntut ilmu adalah Pesantren Kedunglo, 

Bandar Kidul Kediri. Pondok pesantren yang kuat aroma tasawufnya ini 

didirikan oleh K.H. Muhammad Ma’ruf. Diceritakan bahwa K.H. 

Abdurrahman mendapatkan barokah dari Kyai Ma’ruf sehingga bisa 

menjadi kyai besar dan memiliki pesantren. Dalam hal ini Kyai Anwar 

menuturkan: 

“…setelah mondok di Pondok Tulungagung di Kyai Fatah itu, 

dia pindah ke Kediri istilahnya dulu Pondok Kedunglo, nama 

kyainya yaitu Kyai Haji Ma’ruf. Demikian juga Kyai Abdurrahman 

di Donglo Kyai Ma’ruf ini juga sangat disayangi, bahkan Kyai 

Abdurrahman itu punya kebiasaan, setiap malam pasti bangun 

mengisi tempat mandinya Kyai Ma’ruf, karena Kyai Ma’ruf itu 

setiap jam tiga pasti bangun tahajjud, kalau Kyai Ma’ruf itu pergi ke 

tempat mandi kemudian tanya, siapa yang mengisi itu, jawab Kyai 

Abdurrahman, “Abdurrahman, Yi”. Kemudian Kyai Ma’ruf berkata, 

“Oh mudah-mudahan jadi kyai besar,” kata Kyai Ma’ruf. Setiap 

malam pasti begitu, pasti tanya siapa itu, Abdurrahman, moga-moga 
jadi kyai gede” (Wawancara dengan Mu’rob, 21 April 2017). 

 

Pada tahun 1946 K.H. Abdurrahman Syamsuri pulang dari Kediri 

kembali ke Paciran untuk mengamalkan ilmunya di Langgar Dhuwur, 

yang mana langgar tersebut merupakan cikal bakal Pondok Pesantren 

Karangasem. Yi Man dikenal sebagai seorang Kyai yang berkepribadian 

santun dan halus dalam berdakwah dan merupakan peceramah ulung yang 

secara tertib, bijak, mudah dimengerti dan menyentuh hati masyarakat 

(Ma’ani, dkk., 2012: 37). 
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Gerakan dakwah tajdid bil ma’ruf dijadikan sebagai langkah dakwa 

dalam menegakkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Kepiawaiannya 

sebagai seorang pemimpin yang istiqomah dan berkarisma, menjadikan Yi 

Man menjadi salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Lamongan dari Partai Masyumi. Adapun karir K.H. Abdurrahman 

Syamsuri adalah sebagai berikut: 

a. Pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Karangasem sejak tahun 

1948. 

b. Anggota DPRD dari Fraksi Masyumi pada tahun 1958. 

c. Pimpinan Muhammadiyah Paciran dan Direktur PGA Muhammadiyah 

Paciran pada tahun 1961-1966. 

d. Ketua Majlis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah Cabang 

Blimbing. 

e. Ketua Pemimpin Cabang Muhammadiyah Paciran tahun 1967. 

f. Wakil Ketua Muhammadiyah Daerah Lamongan pada tahun 1968. 

g. Ketua Muhammadiyah Daerah Lamongan tahun 1977-1992. 

h. Ketua Bagian Pendidikan pada Ittihad Al-Ma’ahid Al-Islamiyah pada 

tahun 1968. 

i. Anggota Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah I Jawa Timur 

pada tahun 1971. 

j. Ketua Muhammadiyah Daerah Lamongan pada tahun 1977-1992. 

k. Anggota Majelis Tarjih dan Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

pada tahun 1978-1992. 
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l. Anggota Badan Hisab Departemen Agama Provinsi Jawa Timur pada 

tahun 1983. 

m. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur Koordinator 

Majelis Tarjih dan Tabligh pada tahun 1992-1997. 

n. Anggota Dewan Hakim MTQ Nasional pada tahun 1988 (Fauzan, 

1993: 17-18).  

Berdasarkan pengelaman di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak 

masa remaja K.H. Abdurrahman Syamsuri memiliki keistimewaan di 

antaranya adalah kemampuan pemahaman keagamaan yang benar, cara 

mendidik yang variatif dan responsif, serta sifat kepemimpinan yang baik. 

K.H. Abdurrahman Syamsuri adalah ulama yang terbuka terhadap 

pemikiran-pemikiran baru yang dianggap sesuai dengan tuntunan ajaran 

Islam yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits, sehingga 

memiliki wawasan yang luas dan mudah bergaul dengan semua kalangan. 

Terhitung sejak memulai untuk merintis pondok pesantren hingga akhir 

tahun 1950-an bersama-sama santrinya, K.H. Abdurrahman aktif di 

Gerakan Pemuda Ansor kemudian GPII, hingga menjadi anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan dari Fraksi Masyumi pada tahun 

1958 (Wawancara dengan Nawawi, 28 April 2017). 

Pada saat aktif di Masyumi, K.H. Abdurrahman Syamsuri banyak 

mendapat pengaruh dari tokoh-tokoh seperti M. Natsir, K.H. Misbach, dan 

banyak ulama dari Masyumi. Selain aktif di Masyumi juga aktif di 

Muhammadiyah Paciran Lamongan. K.H. Abdurrahman dikenal sebagai 



41 

 

 

 

pribadi yang tegas, toleran, dan mempunyai sopan santun kepada orang-

orang sekitar, meskipun ada yang tidak suka dan mencemooh, bahkan 

memfitnah, beliau tidak risau. Akan tetapi mempunyai ketegasan dan tidak 

kenal kompromi terhadap masalah-masalah keagamaan (Wawancara 

dengan Mu’rob, 21 April 2017). 

Bagi santri Pondok Pesantren Karangasem, K.H. Abdurrahman 

Syamsuri merupakan figur yang sangat menarik sekaligus karismatik. Yi 

Man mengajar para santri dengan penuh humor tetapi tetap dalam 

keseriusan, sehingga para santri bisa menerima pelajaran yang 

disampaikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa K.H. 

Abdurrahman Syamsuri merupakan figur sentral yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan Pondok Pesantren Karangasem (Wawancara 

dengan Maftuhah, 21 Mei 2017). 

2. Tokoh-Tokoh Lain 

Tokoh-tokoh yang juga berperan dalam perkembangan Pondok 

Pesantren Karangasem di antaranya adalah K.H. Ali Mansur, K.H. Anwar 

Mu’rab, Ustadz Abd. Rahim, Ustadz M. Yasin BA, Ustadz Sholeh Hamid, 

Ustadz Nurhamim, dan lain-lain. Tokoh-tokoh kelahiran 1950-an tersebut 

merupakan kerabat dekat serta teman seperjuangan K.H. Abdurrahman 

Syamsuri (Ma’ani, dkk., 2012: 43-44). 

K.H. Ali Mansur merupakan salah satu tokoh lapisan kedua yang 

memiliki peran penting dalam pengembangan aktivitas pondok dan 

lembaga-lembaga di lingkungannya. Beliau memegang kendali Pondok 
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Pesantren Putri Karangasem dan menjadi Direktur pelaksanaan Bakis 

PKU Muhammadiyah Karangasem. Selain itu K.H. Ali Mansur juga 

merupakan guru di lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. 

Tokoh lapisan kedua lainnya adalah K.H. Anwar Mu’rab yang 

dikenal sebagai ahli Fiqih, Ushul Fiqih, Hadits, dan Tafsir. Di sektor 

struktural beliau memegang perihal keuangan. Selain itu ada juga Ustadz 

M. Yasin yang merupakan diplomat atau humas yang menghubungkan 

kepentingan-kepentingan eksternal kepondokan (Fauzan, 1993: 18-20). 

Seluruh Dewan Pembina Pondok Pesantren Karangasem di setiap 

lembaga dan amal sosial memiliki peran masing-masing dalam 

perkembangan pondok pesantren. Selain itu yang tidak kalah penting 

adalah warga Paciran, alumni dan simpatisan Pondok Pesantren 

Karangasem. Secara ekonomi pondok pesantren ini juga menerima 

dukungan dari masyarakat berupa bantuan fisik seperti tanah wakaf dan 

pembangunan gedung (Wawancara dengan Mu’rob, 21 April 2017). 

 

C. Tujuan dan Kepribadian Pondok Pesantren Karangasem 

1. Tujuan Pondok Pesantren Karangasem 

Setiap lembaga mempunyai kerangka dasar yang dijadikan pedoman 

untuk pengembangan setiap kegiatan yang dilakukan. Berkaitan dengan 

hal tersebut, Ponsok Pesantren Karangasem merumuskan tujuannya dalam 

bahasa sederhana yang kemudian disebut Lima Cita Karangasem (Fauzan, 

1993: 40-50). 
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“Membentuk manusia Muslim yang cakap, berbudi perkerti luhur, 

mampu mengembangkan dan mempertahankan keagungan Islam 

serta bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat utama yang 

diridhoi oleh Allah” (Syamsuri, 1988: iii). 

 

Berdasarkan Lima Cita Karangasem yang merupakan rumusan dari 

tujuan Pondok Pesantren Karangasem, akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Manusia Muslim yang Cakap 

Pembinaan Pondok Pesantren Karangasem adalah manusia 

dengan kualitas muslim, sebagaimana diketahui bahwa manusia 

dibekali berbagai potensi cipta, rasa, karsa, dan budi. Dalam konteks 

pembinaan manusia Muslim yang cakap tersebut, maka kualitas yang 

harus mempunyai dimensi yang universal yakni kecakapan mencakup 

aspek agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Fauzan, 1993: 52-53). 

Di Pondok Pesantren Karangasem, sesuai dengan perannya 

sebagai lembaga pendidikan Islam, tentu saja yang paling diutamakan 

adalah pemahaman ilmu agama. Ilmu agama diajarkan secara 

mendalam di Madrasah Diniyah. Selain itu di sekolah formal juga 

tetap ditambahkan pembelajaran ilmu agama seperti Sejarah 

Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Terdapat pula sekolah formal 

yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum, dan selalu mengimbangi 

perkembangan teknologi. 

b. Berbudi Pekerti Luhur 

Moral merupakan unsur utama keberadaan suatu masyarakat. 

Kacau atau tentramnya suatu masyarakat sangat bergantung pada 

perilaku dan moralitas dari masing-masing pribadi. Oleh sebab itu 
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setiap aktivitas kepondokan diarahkan untuk membentuk moralitas 

yang mulia dan luhur. Sikap hidup tersebut di antaranya adalah saling 

menghormati dan menghargai, mempunyai kepedulian sosial, pemaaf, 

santun dalam tindakan maupun perbuatan, sederhama, ikhlas beramal, 

tidak munafik, serta memiliki keahlian untuk menghindarkan diri dari 

perbuatan tercela (Fauzan, 1993: 54). 

Para santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren 

Karangasem hidup bersama dengan sesama santri, jauh dari keluarga 

dan tempat tinggal asal. Pondok pesantren dihuni oleh santri dari 

berbagai daerah yang berlainan suku, bahasa, dan adat istiadat. 

Sehingga para santri tersebut diajarkan untuk menjaga keharmonisan 

lingkungan pondok pesantren. Dalam hal ini tentu akhlak dan budi 

pekerti yang luhur memiliki peran penting yang harus dimiliki untuk 

mempererat ukhuwah islamiyah. 

c. Mampu Mengembangkan dan Mempertahankan Keagungan Islam 

Pembentukan kekuatan kader Muslim yang mempunyai 

kemampuan dalam mengembangkan ajaran Islam harus diarahkan 

pada pembentukan integritas kepribadian dan kemampuan teknis 

pengembangan yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai 

instrumen Islam. Upaya untuk mempertahankan keagungan Islam 

dimulai dengan mempertebal kualitas amaliah ke-Islaman, 

memperkuat barisan intelektual Muslim, serta mempertinggi derajat 

keimanan (Fauzan, 1993: 46-49). 
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d. Bertanggungjawab Mewujudkan Masyarakat Utama  

Suatu masyarakat yang penuh kedamaian, ketenteraman, dan 

kasih sayang, yang penuh naungan ampunan dari Allah. Masyarakat 

yang demikian ini oleh Nabi Muhammad disebut masyarakat baldatun 

thoyyibatun warobbun ghofur, atau yang oleh Muhammadiyah 

dirumuskan menjadi masyarakat utama. Setiap individu dalam 

masyarakat utama memahaman dan pengamalan agama yang baik dan 

benar, sadar akan tugas dan tanggungjawab sebagai manusia, serta 

tidak memiliki niatan untuk menguasai dan mengekploitasi hak-hak 

individu yang lain (Fauzan, 1993: 50). 

Dari penjabaran tujuan di atas diharapkan setiap santri lulusan 

Pondok Pesantren Karangasem memiliki kemampuan sebagai berikut, 

yakni 1) memiliki konsep yang lengkap tentang Islam 2) menguasai dasar 

ilmu pengetahuan dan mampu mengembangkan dalam masyarakat, 3) 

dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 4) dapat 

membaca kitab kuning/kitab gundul dan dapat mengartikan secara 

sempurna, 5) menghafal Al-Quran sesuai dengan tingkat pendidikannya 

(Syamsuri, 1988: 21-22). 

2. Kepribadian Pondok Pesantren Karangasem 

Pada awal pendirian Pondok Pesantren Karangasem kental dengan 

corak syafi’iyah dan kegiatan seperti dziba’an dan tahlilan masih berlaku. 

Hal ini berkaitan dengan model pesantren bekas K.H. Abdurrahman 

belajar, semisal Pesantren Kranji, Pesantren Tulungagug, Pesantren 
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Tebuireng Jombang dan Pesantren Kedunglo Bandar Kidul Kediri. 

Pesantren-pesantren tersebut adalah pesantren salafi. Oleh karena itu 

metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar masih tradisional 

(Wawancara dengan Mu’rob, 21 April 2017). 

Cita-cita kepribadian Pondok Pesantren Karangasem yang hendak 

diwujudkan dalam setiap pribadi santri ada tiga kualitas, yakni; pertama, 

berakhlak mulia yang meliputi dua dimensi (kemanusiaan dan ketuhanan); 

kedua, sederhana yang dimaksudkan dengan qona’ah atau mensyukuri 

segala apa yang diberikan Allah SWT; dan ketiga, gemar beramal yang 

diwujudkan dalam kerja sosial dan kerja ilmuan (Fauzan, 1993: 56). 

Sebagai upaya pembentukan kepribadian tersebut, Pondok Pesantren 

Karangasem melakukan beberapa cara, yakni: 

a. Melaksanakan secara total tata tertib yang berlaku di pondok 

pesantren (qonun lil ma’had). 

b. Melaksanakan tradisi positif yang berkembangan di lingkungan 

pondok pesantren, misalnya: 

1) Tidak merokok dan mencuri atau memakai barang milik orang 

lain tanpa izin. 

2) Membiasakan diri berbicara dengan baik dan menghindarkan diri 

dari perbuatan tercela yang dapat merusak nama baik. 

3) Mengikuti segala kegiatan pondok pesantren. 

4) Melakukan sholat berjama’ah untuk menegakkan disiplin diri. 
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5) Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menimbulkan 

kekacauan seperti berkelahi, berteriak dengan keras, menyimpan 

benda tajam, serta keluar larut malam. 

6) Menghindarkan diri dari pergaulan bebas. 

c. Memberlakukan hukuman yang sesuai dengan ukuran kesalahan yang 

dilakukan, misalnya dengan diberi peringatan, penugasan, denda, 

cukur gundul (santri putra), skorsing, hingga dikeluarkan dari pondok 

pesantren (Wawancara dengan Mubarok, 3 Maret 2017). 
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BAB V 

SIMPULAN 

 

Pondok Pesantren Karangasem didirikan oleh K.H. Abdurrahman Syamsuri 

atau akrab dengan panggilan Yi Man pada Oktober 1948. Pondok pesantren ini 

merupakan pengembangan dari mushola kecil yang dikenal dengan sebutan 

Langgar Dhuwur. Perintisan Pondok Pesantren Karangasem dimulai dengan 

melakukan kajian-kajian keagamaan untuk masyarakat Desa Paciran. Santri terus 

bertambah dari berbagai daerah di luar Paciran sehingga didirikan pondok 

pesantren untuk menampung para santri dan melakukan sistem pendidikan yang 

lebih modern.  

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pendirian pondok pesantren 

tersebut, yakni praktek keagamaan masyarakat Islam yang tidak sesuai dengan Al-

Qur’an dan Hadits, serta kondisi pendidikan bangsa yang sangat tertinggal akibat 

penjajahan, sehingga bangsa Indonesia dilanda kebodohan, kemiskinan dan 

keterbelakangan. Maka dari itu Pondok Pesantren Karangasem bertujuan untuk 

membentuk manusia Muslim yang cakap, berbudi pekerti luhur, mampu 

mengembangkan dan mempertahankan keagungan Islam serta bertanggungjawab 

atas terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah SWT. 

Pada awal pendirian Pondok Pesantren Karangasem bercorak slafiyah 

syafi’iyah, kemudian berkembang menjadi pesantren modern yang bercorak 

wahabi lengkap dengan lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. 

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh sang pendiri, K.H. Abdurrahman Syamsuri 

yang memiliki hubungan dekat dengan dengan kalangan tokoh-tokoh modernis 
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seperti di Masyumi maupun Muhammadiyah. Hal ini merubah sistem pendidikan 

yang digunakan adalah sistem tradisional yang dipadukan dengan sistem klasikal di 

dalam pembelajaran dan modernisasi sistem kelembagaan pesantren.  

Pondok Pesantren Karangasem bekerjasama dengan Madrasah Islam Paciran, 

hingga mendirikan Yayasan Amal Islam Paciran pada tahun 1976. Yayasan tersebut 

berada di bawah Perguruan Muhammadiyah Paciran. Pada awalnya kerjasama dua 

lembaga tersebut berjalan baik dan keduanya mengalami perkembangan cukup 

pesat, namun terjadi konflik antar-personal pengurus pada tahun 1983. Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sebagai induk Perguruan Muhammadiyah 

Paciran memutuskan untuk mengembangkan Perguruan Muhammadiyah Paciran 

menjadi dua unit sebagai solusi atas konflik yang terjadi. Keputusan ini 

mengakibatkan semakin banyaknya lembaga pendidikan Muhammadiyah di 

Paciran, termasuk yang dikelola oleh Pondok Pesantren Karangasem. 

Pada awal tahun ajaran 1983/1984, Pimpinan Muhammadiyah dan Ittihad Al-

Islamiyah Provinsi Jawa Timur kemudian memberikan kewenangan pengelolaan 

Pondok Pesantren Karangasem dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di 

dalamnya secara mandiri oleh pengurus di bawah pimpinan K.H. Abdurrahman 

Syamsuri selaku pendiri. Perkembangan Pondok Pesantren Karangasem 

selanjutnya adalah pengembangan lembaga-lembaga pendidikan yang resmi telah 

diakui oleh Pemerintah sejak tahun 1980, mulai dari Taman Kanak-kanak hingga 

Perguruan Tinggi yang berada di bawah Departemen Agama, dan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan.  
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Perkembangan lembaga pendidikan dimulai dengan Madrasah Ibtida’iyah 

atau MI Muhammadiyah Karangasem tahun 1960-an, kemudian Madrasah 

Tsanawiyah atau MTs Muhammadiyah Karangasem yang resmi secara 

administratif pada tahun ajaran 1982/1983. Didirikan pula SMP Muhammadiyah 

14 Karangasem pada tahun 1986. Lembaga di jenjang selanjutnya juga dibuka, 

yakni Madrasah Aliyah atau MA Muhammadiyah Karangasem dan SMA 

Muhammadiyah 6 Karangasem pada tahun 1983. Pada tahun 1979 didirikan STIS 

Muhammadiyah Karangasem yang merupakan peleburan dari Fakultas Syari’ah 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Pondok Pesantren Karangasen terus mengalami perkembangan tidak hanya 

dengan lembaga pendidikan saja, namun juga mendirikan dan mengelola lembaga 

sosial kemasyarakatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti PKU 

Muhammadiyah Paciran pada tahun 1985 dan Panti Asuhan Anak Yatim 

Muhammadiyah Karangasem pada tahun 1992. 
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