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SARI 
 
Dyah Sari Hikmah Akta P, 3114000020. 2005. Peranan Pondok Pesantren 
Nurul Huda Al Hasyimiyyah Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Danawarih 
Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal tahun 1975-2003. Jurusan sejarah, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 74 Halaman. 

Pemilihan judul pada skripsi ini didasarkan pada peranan pondok 
pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di 
pedesaan. Sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam pondok 
psantren banyak diminati masyarakat pedesaan. Untuk itu peneliti ingin 
mengetahui lewat penelitian tentang kegiatan dan proses pendidikan serta 
pengajaran disalah satu pondok pesantren didesa Danawarih Tegal yaitu pondok 
pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah dan peranannya terhadap masyarakat 
sekitarnya tahun 1975-2003. Permasalahan yang dibahas adalah (1)Latar belakang 
berdirinya pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah. (2)Pertumbuhan dan 
perkembangannya. (3) Peranannya terhadap kehidupan masyarakat sekitar dalam 
bidang pendidikan, agama, sosial budaya, ekonomi dan politik. 

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengungkap dan memaparkan tentang 
kegiatan pendidikan dan pengajaran pondok pesantren yang dipimpin oleh K.H. 
Hasyim Jamhari. Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini ialah dapat memberi 
masukan kepada pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional untuk 
mengikut sertakan pesantren dalam pembangunan mental spritual dan memberi 
masukan kepada pemimpin pesantren atau Kyai untuk membawa siswa atau santri 
sesuai dengan tuntutan zaman melalui program pendidikan atau kurikulum serta 
diharapkan out put pondok pesantren (alumni) bersikap aspiratif, progresif 
inovatif sehingga siswa atau santri dapat beradaptasi dalam masyarakat dan 
memiliki kemampuan siap pakai serta berakhlak mulia. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode sejarah meliputi langkah-langkah,(1) 
Heuristik,(2) Kritik sumber,(3) Interpretasi,(4) Historiografi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah dirintis 
didirikan atas dorongan masyarakat desa Danawarih yang sangat membutuhkan 
wadah pendidikan pengajian untuk anak-anak dan orang tua. Pondok pesantren 
yang didirikan tahun 1975 oleh K.H. Hasyim Jamhari semakin berkembang berkat 
wawasan dan keterbukaannya sebagai pemimpin pondok pesantren yang berani 
melakukan perubahan dalam sistem pendidikan dan pengajaran di pondok 
pesantrennya. Tahun 1982 dan 1984 membuka sistem madrasah/klasikal serta 
menambah sarana dan prasarana yaituruang-ruang kelas/gedung dan staf pengajar, 
dan pada bulan Agustus tahun 2002 menjadi Yayasan Pondok Pesantren Nurul 
Huda Al Hasyimiyyah. Dampak perkembangan pondok pesantren ikut juga 
dirasakan oleh masyarakat sekitar baik dalam bidang pendidikan,agama,sosial 
budaya, ekonomi dan politik.  

Dalam bidang pendidikan hampir semua masyarakat mengenyam 
pendidikan, bidang agama terlihat suasana Islami di lingkungan masyarakat. 
Bidang sosial budaya tampak dalam hal Ukhuwah Islamiah, bidang ekonomi 
meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar diluar sektor pertanian dan bidang 
politik hampir semua anggota masyarakat Danawarih mengikuti jejak 
pemimpinnya yaitu Kyai sebagai pembina ajaran Islam Ahlussunah Waljama’ah. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pondok 
pesantren sebagai pendidikan Islam dan sebagai media pembangunan masyarakat, 
dan untuk pengelola pondok pesantren diharapkan dapat meningkatkan mutu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pondok Pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang tertua 

khas Indonesia yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung 

hingga kini. Pada mulanya merupakan pendidikan agama 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 kebudayaan /kesenian ( Kartodirdjo, 1975:120) 

Seminar masuknya agama Islam di Indonesia yang diselenggarakan di 

Medan tahun 1963 menyimpulkan bahwa : 

1. Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad 7 M / 1 H, dibawa oleh 

pedagang yang berasal dari Arab. 

2. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam Indonesia ikut aktif 

berperan. 

3. Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencerdaskan rakyat dan membina 

karakter bangsa ( Zuhairini, 2000:133) 

Untuk selanjutnya proses Islamisasi dilakukan oleh para wali yang di Jawa 

terkenal dengan Walisongo. Asal usul pesantren tidak lepas dari peranan 
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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 

tahun 1419 oleh masyarakat santri Jawa dipandang sebagai gurunya guru tradisi 

pesantren ditanah Jawa ( Mas’ud, 2002 :3). 

Walisongo adalah tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Jawa abad 15-16 

M. Tokoh-tokoh Walisongo Sunan Maghribi, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan 

Bonang, Sunan Drajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan 

Gunungjati. Pendidikan Islam Walisongo ditujukan pada massa dimana hal ini 

dapat dilihat dari rekayasa mereka terhadap pendirian pesantren yaitu pendidikan 

yang merakyat merupakan induk pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren dalam 

proses perkembangannya tetap sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang 

mengajarkan ilmu agama Islam.  

Tujuan pendidikan pesantren bukan untuk kepentingan kekuasaan dan 

keagungan duniawi tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah 

semata-mata 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 memiliki makna sebagai usaha 

untuk membangun dan membentuk pribadi warga negara dan bangsa, membentuk 

pribadi muslim yang tangguh, mampu mengatur kehidupan pribadinya dan 

mengarahkan kehidupannya. Secara definisi pesantren adalah lembaga pendidikan 

tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-
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ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai 

pedoman hidup sehari-hari dalam masyarakat. 

Lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama dibawah pimpinan kyai 

dibantu seorang atau beberapa orang ulama / ustadz yang hidup bersama ditengah-

tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat kegiatannya. Pusat-

pusat pendidikan pesantren di Jawa dikenal dengan nama Pondok Pesantren. 

Rumah-rumah kecil tempat menginap para santri itu yang disebut pondok, sedang 

pesantren artinya tempat santri. Santri adalah sebutan dari pelajar-pelajar tersebut. 

Jadi pondok pesantren  artinya tempat pendidikan para santri (Wirjosukarto, 1968 

: 40). 

Pada umumnya pondok pesantren terdiri dari rumah-rumah kecil yang 

terletak disekitar masjid. Pondok-pondok semacam ini didirikan dengan uang 

wakaf dari orang-orang yang mampu, dan tempat mengaji dipusatkan di serambi 

masjid. 

Guru dalam pondok pesantren di sebut  Kyai. Kyai dan santri hidup 

bersama-sama dalam kompleks pesantren yang merupakan keluarga besar dimana 

Kyai dipandang sebagai orang yang berkedudukan tertinggi dalam pesantren dan 

sebagai kepala keluarga. Kyai inilah yang menjiwai masyarakat pesantren dan 

merupakan tokoh dalam pesantren serta masyarakat sekitarnya. Tingkah laku, 

akhlak, tutur katanya menjadi teladan dan pedoman para santri dan masyarakat 

sekitarnya. 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami 

perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman serta adanya dampak 
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kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 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 (Ghazali,2002:14). 

1. Pondok Pesantren Tradisional 

Pondok pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk asli yaitu 

mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dengan bahasa Arab. Pola 

pengajarannya menerapkan sistem penghapalan. Para santri hanya menerima 

dan memiliki ilmu yang terbatas pada apa yang diberikan oleh kyainya. 

Santrinya ada yang menetap didalam pondok (santri mukim) dan tidak 

menetap (santri kalong). 

2. Pondok Pesantren Modern 

Pondok pesantren modern merupakan pengembangan tipe pesantren 

tradisional dengan menerapkan sistem kelas-kelas belajar baik dalam bentuk 

madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah 

atau madrasah yang berlaku secara nasional. Kedudukan para kyai sebagai 

koordinator pelaksana proses belajar mengajar atau sebagai pengajar langsung 

di kelas. Para santri ada yang menetap di pondok dan ada yang tersebar 

disekitarnya. 

3. Pondok Pesantren Komprehensif. 

Disebut komprehensif karena merupakan gabungan antara tradisional dan 

modern dan diaplikasikan pendidikan ketrampilan. 
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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 

tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Sejak awal 

kehadirannya pesantren ternyata mampu mengapdatasikan 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 

perkembangannya pondok pesantren mengalami perubahan yang pesat, bahkan 

sebagian pesantren telah mengembangkan kelembagaannya dengan membuka 

sistem madrasah (Abawihda, 2002: 84). Dewasa ini pesantren dihadapkan pada 

banyak tantangan termasuk didalamnya modernisasi pendidikan Islam.  

Dalam banyak hal sistem dan lembaga pesantren telah dimodernisasi dan 

di sesuaikan 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 

eksistensinya ditengah-tengah masyarakat. Kurikulum merupakan salah satu 

instrumen dari suatu lembaga pendidikan termasuk pendidikan pesantren dalam 

upaya mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan pondok pesantren 

yaitu untuk mempersiapkan para santri menjadi orang alim dalam ilmu agama 

yang diajarkan oleh kyai dan mengamalkan dalam masyarakat. 
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Secara sederhana pondok pesantren dapat diartikan sebagai suatu sistem 

yang ditopang oleh beberapa komponen baik software dan hardware yang 

mendukung keberadaan pesantren seperti: kyai, santri, tradisi pengajian kitab, 

masjid atau mushola, ruang pembelajaran, rumah pengasuh dan pondok tinggal 

para santri. Pesantren mempunyai fungsi menyiarkan, mengembangkan, 

memelihara, melestarikan ajaran agama Islam dan mencetak tenaga pengembang 

agama (Zuhri, 2002:97).  

Menurut Nurcholis Majid (Ismail SM, 2002: 98) tujuan pendidikan 

pesantren pada umumnya diserahkan pada proses  improvisasi menurut 

perkembangan pesantren yang dipilih sendiri 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 tidak lahir begitu saja, lembaga ini tumbuh sedikit demi 

sedikit yang pada umumnya pondok pesantren adalah milik seorang Kyai atau 

milik satu kelompok warga tertentu. Uraian diatas mendorong penulis untuk 

meneliti bagaimana sebenarnya kehidupan pondok pesantren sebagai lembaga 

pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang. Perkembangan  pesantren dan 

masdrasah muncul pada abad ke 20 (Syukur, 2002: 241). Sebagai lembaga 

pendidikan pondok pesantren dan madrasah berkembang didaerah-daerah yang 

mempunyai nilai strategis dalam pembangunan masyarakat karena umumnya 

pondok pesantren dan madrasah berada didaerah pedesaaan. Sedang 
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pembangunan pedesaan dan pemerataan pembangunan ke daerah-daerah pedesaan 

saat ini diarahkan 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. 

Dari uraian dan penjelasan di atas maka peneliti mengambil tema 

“Peranan Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah terhadap Kehidupan 

Masyarakat Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Tahun 

1975-2003”. Alokasi waktu yang dipilih oleh peneliti tahun 1975-2003 karena 

pada awal pertumbuhan mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga 

sekarang. Baik perkembangan infrastruktur maupun struktural. 

 
B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan latarbelakang pemilihan judul diatas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latarbelakang berdirinya pondok pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah? 

2. Bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren Nurul 

Huda Al Hasyimiyyah? 

3. Apa peranan dan pengaruh pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah 

terhadap masyarakat sekitar dalam bidang agama, pendidikan dan sosial 

budaya, ekonomi dan politik? 
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C.  RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Agar penelitian tetap sesuai dengan konsep perlu adanya pembatasan 

ruang lingkup meliputi lingkup spasial dan temporal.. Lingkup spasial terbatas 

pada pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah, Kecamatan Balapulang 

Kabupaten Tegal yang berskala lokal. Lingkup temporal difokuskan pada masalah 

pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren Nurul Huda Al Hasymiyyah 

pada segi sistem pendidikan dan dakwah Islam serta peranannya terhadap 

masyarakat sejak tahun 1975-2003 yang dalam kurun waktu tersebut merupakan 

waktu yang cukup panjang. Oleh sebab itulah maka perlu diteliti sejauhmana 

peranan K.H. Hasyim Jamhari dalam mengembangkan pondok pesantren tersebut 

mampu bertahan sampai sekarang. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengungkap latar belakang berdirinya pondok pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah. 

b. Untuk mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan pondok 

pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah. 

c. Untuk mengetahui peranan dan pengaruh pondok pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah dari tahun 1975-2003. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah : 
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a. Dapat memberi masukan kepada pemerintah khususnya Departemen 

Pendidikan Nasional untuk mengikut sertakan pesantren dalam 

pembangunan mental spritual. 

b. Memberi masukan kepada pemimpin pesantren atau Kyai untuk membawa 

siswa atau santri sesuai dengan tuntutan zaman melalui program 

pendidikan atau kurikulum. 

c. Diharapkan out put pondok pesantren (alumni) bersikap aspiratif, progresif 

inovatif sehingga siswa atau santri dapat beradaptasi dalam masyarakat 

dan memiliki kemampuan siap pakai serta berakhlak mulia. 

 

F. TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisa 

dan menginterpretasikan sumber dan data penelitian. Tentu saja buku-buku 

yang digunakan dipilih sesuai dengan masalah yang dibahas. Buku-buku yang 

dipakai sebagai landasan dan sumber informasi sebagai berikut: 

1. “Tradisi Pesantren” oleh Zamakhsyari Dhofier terbitan LP3 ES Jakarta 

tahun 1982. Buku ini membahas tentang tradisi pesantren, elemen-elemen 

pesantren dan peranan kyai. 

2. “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan 

Islam di Indonesia” oleh H. Abuddin Nata, Azyumardi Azra, Gramedia, 

Jakarta,2001. Buku ini membahas masalah asal-usul dan pertumbuhan 

pesantren serta menjelaskan tentang pola perubahan pesantren. Menurut 

buku ini ada 5 pola pesantren yaitu:1) Pesantren sangat sederhana yang 
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terdiri dari masjid dan rumah kyai. 2) Pesantren terdiri dari masjid, rumah 

kyai, pondok/asrama. 3) Pesantren terdiri dari masjid, rumah kyai, 

pondok/asrama, dan madrasah. 4) Pesantren yang telah berubah 

kelembagaannya terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok/asrama, 

madrasah, tempat ketrampilan. 5) Pesantren yang terdiri dari masjid, 

rumah kyai, pondok/asrama, madrasah, tempat ketrampilan dan ditambah 

adanya Universitas, gedung pertemuan, sekolah umum. Ini dapat dikatakan 

Pesantren modern. 

3.  “Dinamika Pesantren dan Madrasah”, editor: Ismail SM, Nurul Huda, 

Abdul Kholiq, Gramedia. Buku ini merupakan bunga rampai berisi judul-

judul artikel karya berbagai ahli sebagai penulis. Buku ini merupakan hasil 

pencermatan terhadap kehidupan pesantren dan masdrasah yang 

diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang berharga bagi ihtiar 

menemukan solusi alternatif terhadap problematika, dinamika dan 

kontinuitas pesantren dan masdrasah sebagai institusi yang perlu terus 

diberdayakan.  

4.  “Memberdayakan Pesantren dan Madrasah”,artikel karangan H. Ahmad 

Qodri Abdillah Azizy, MA, Ph.d. mengatakan bahwa pesantren 

merupakan sistem pendidikan tertua khas Indonesia merupakan sumber 

inspirasi yang tidak pernah kering. Pendidikan pesantren semula 

merupakan pendidikan agama dimulai sejak munculnya masyarakat Islam 

di Indonesia. 
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5. “Urgensi Pesantren dalam Pembentukan Kepribadian Muslim”,artikel 

karangan Muhtarom HM menjelaskan bahwa pesantren dalam proses 

perkembangannya masih merupakan lembaga keagamaan yang 

mengajarkan dan mengembangkan ilmu agama Islam, dengan segala 

dinamikanya merupakan pusat dari perubahan-perubahan masyarakat. 

Tercermin dalam perubahan dan pengaruhnya terhadap individu fungsi 

pesantren telah banyak berbuat untuk membantuk pribadi negara dan 

bangsa. 

6. “Pengembangan Pesantren Tradisional”,artikel karangan Ismail SM 

mengatakan bahwa kondisi pendidikan pesantren dewasa ini khususnya 

pesantren tradisional masih menghadapi problem yang nyata. Jadi harus 

ada kesadaran untuk melakukan inovasi dan pengembangan pesantren. 

7.  “Reformasi Kurikulum Pesantren”, karya Saifudin Zuhri yang 

menjelaskan bahwa upaya pengembangan kurikulum dipondok pesantren 

dipandang urgen, terutama untuk menghadapi tantangan perubahan zaman 

yang tidak pernah berhenti. Adapun model pembelajaran dengan metode 

Bandongan dan Sorogan sebagai tradisi akademik di pesantren masih tetap 

relefan namun perlu dikembangkan menjadi model Bandongan dan 

Sorogan yang dialogis. 

8. “Menggugat Manajemen Pendidikan Pesantren”, karya Mustafa Rachman 

mengatakan bahwa diberbagai pesantren telah dikembangkan model 

madrasah atau sekolah berasrama dibawah pengelolaan pesantren yang 

bersangkutan. Untuk menjaga legalitas lembaga pendidikan tersebut perlu 
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juga dibentuk yayasan yang mengurus segala kegiatan dipesantren. Dalam 

kaitan inilah penyelenggaraan manajemen pendidikan pesantren atau 

yayasan memiliki nilai sama pentingnya dengan upaya menjaga pergantian 

(estafet) kepemimpinan. Untuk itu seorang Kyai harus menguasai ilmu 

keislaman, mengetahui tugas-tugas manajerial dan hal ihwal keduniawian 

yang menjadi tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu dalam 

beberapa pesantren perlu menerapkan sistem kepemimpinan Multi Leader. 

Contohnya ada pesantren yang menerapkan pola dua pemimpin yaitu 

pemimpin urusan luar kepesantrenan dan pemimpin bidang pesantren. 

9. “Madrasah di Indonesia: Dinamika, Kontiunitas dan Problematika”, 

karya Fatah Syukur  menjelaskan madrasah sebagai lembaga pendidikan 

yang dilahirkan oleh pesantren maka madrasah memiliki kesamaan fisi 

atau bahkan merupakan kelanjutan dari pesantren. Sistem masdrasah yang 

diperkenalkan oleh pesantren menekankan pada keilmuan keagamaan 

Islam disamping pengetahuan umum yang dapat meningkatkan kepekaan 

terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan. 

Awal masa kemerdekaan hingga adanya SKB (Surat Keputusan 

Bersama) 

Mentri Agama, Mentri Dalam Negeri, Mentri Pendidikan dan Kebudayaan 

No 3 tahun 1975, madrasah masih konsiten dengan orientasinya sendiri. 

Madrasah menolak campur tangan pemerintah. Baru pada tahun 

1958/1959 mulai masa MWB (Madrasah Wajib Belajar) Madrasah 
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mengakomodasikan sikap mulai membuka keterlibatan dengan 

pemerintah. 

10. “Kapita Selekta Pendidikan”,  ( Islam dan Umum) oleh prof. H.M. Arifin, 

M.Ed buku ini secara garis besar berisi pengelolaan masdrasah dan pondok 

pesantren yang tertuang dalam SKB tahun 1975 dan kebijaksanaan 

pemerintah dalam pembinaan masdrasah dan pondok pesantren. 

11. “Sejarah Pendidikan Islam”, karya Dra. Zuhairini, dkk. Berisi  pengaturan 

tentang pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah.  

12. “Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan”, Dr Nurcholis Majid. 

Buku tersebut mengupas tentang kepemimpinan kolektif dan Pesantren 

dalam mengembangkan kelembagaan yayasan. 

            

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 menguji dan menganalisa secara 

kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Louis Gottschalk,1975: 32). 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah : 

1. Heuristik. 

Heristik berarti usaha yang dilakukan untuk menemukan serta 

mengumpulkan jejak-jejak dari peristiwa sejarah yang sebenarnya mencerminkan 

berbagai aktivitas manusia diwaktu yang lampau.  
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Pada tahap ini, penyusun berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai 

sumber sejarah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sumber 

sejarah dapat berupa bukti-bukti tertulis seperti dokumen, arsip, artikel, journal, 

surat kabar, buku sejarah lisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan 

dibahas. Sumber-sumber tulisan maupun lisan dibagi atas dua jenis yaitu: 

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 hadir pada peristiwa 

sejarah (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 merupakan kesasian dari siapapun yang bukan saksi 

pandang mata yaitu dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang 

dikisahkan. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-

buku yang mengupas tentang pondok pesantren. 

Teknik yang digunakan dalam mencari sumber informasi yang relevan adalah: 

a. Studi pustaka. 

Studi pustaka adalah kegiatan untuk mencari, menelusur dan menelaah 

buku-buku yang relevan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti. Untuk 

menemukan buku-buku tersebut peneliti mencari diberbagai tempat seperti 
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perpustakaan UNNES, UNDIP, IAIN, perpustakaan wilayah semarang dan 

koleksi pribadi. 

b. Studi dokumen. 

Studi dokumen yaitu proses mencari, menelaah dan menghimpun jejak 

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

laporan, dokumen asli atau salinan. 

c. Metode wawancara. 

Metode wawancara adalah suatu metde yang digunakan untuk tujuan 

tertentu dan mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan 

menggunakan komunikasi dua arah dan secara langsung bertatap muka. Ini 

berguna untuk mendapatkan sumber lisan dari orang yang 

mengalami/menyaksikan peristiwa itu (Koentjaraningrat, 1983: 162-1963). Jadi 

dalam penulisan ini akan dijumpai keterangan secara lisan dari beberapa orang 

sebagai informan. 

d. Studi lapangan. 

Studi lapangan/observasi lapangan adalah suatu upaya untuk mendapatkan 

bukti atau menghimpun jejak dengan cara terjun langsung dilapangan objek 

peristiwa. Teknik ini bermanfaat untuk mendapatkan bahan perbandingan atau 

melengkapi data/sumber tertulis dengan keadaan yang sesungguhnya 

dilapangan/objek.      

2. Kritik Sumber. 

Kritik sumber adalah usaha menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik 

bentuk maupun isinya. Untuk kritik ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu: 
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a. Kritik ekstern. 

Kritik ekstern digunakan untuk membuktikan keaslian dan kebenaran dari 

suatu sumber sejarah, sumber ini asli atau tidak. Kritik ekstern yang peneliti 

lakukan 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 kebenarannya. Untuk 

pemilihan informan, peneliti mendatangi informan yang dapat dipercaya memberi 

keterangan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. 

b. Kritik intern. 

Kritik intern dilakukan setelah melakukan kritik ekstern. Kritik intern 

bertujuan untuk mencapai nilai pembuktian yang sebenarnya dari isi sumber 

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

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

(credibility) dari sumber tersebut. 

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

artikel yang digunakan masih relean 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-hubungkan dan mengkaitkan satu sama 

lain sedemikian rupa sehingga fakta yang satu dengan yang lainnya kelihatan 

sebagai satu rangkaian yang masuk akal menunjukkan kecocokan satu sama lain. 
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Dalam menginterpretasikan penelitian dalam bentuk karangan sejarah 

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

urutan yang kronologis dan tema yang jelas dan mudah dimengerti (Louis 

Gottschalk, 1975: 131). 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti tidak memasukkan 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 menggabungkan 

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 (Louis Gottschalk, 1975: 131). 

Tahap ini merupakan bagian terakhir dari metoda 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 

menyusun cerita sejarah. 
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H. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Dalam penelitian yang berjudul “Peranan Pondok Pesantren Nurul Huda 

Al Hasyimiyyah  Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Danawarih Kecamatan 

Balapulang Kabupaten Tegal Tahun 1975-2003” terbagi menjadi lima bab yaitu : 

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan, 

Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode 

Penelitian dan Sistematika Skripsi. 

Bab II Gambaran umum wilayah kabupaten Tegal dan pondok pesantren 

Nurul Huda Al Hasyimiyyah yang membahas tentang gambaran umum wilayah 

kabupaten Tegal dan gambaran umum Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasymiyyah. 

Bab III Pertumbuhan dan Perkembangan Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah, berisi tentang Perkembangan Pendidikan di Pondok Pesantren 

Nurul Huda Al Hasyimiyyah, lembaga-lembaga pendidikan di pondok pesantren 

Nurul Huda Al Hasyimiyyah, metode pengajaran dan pendidikan di pondok 

pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah dan perkembangan organisasi pondok 

pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah. 

Bab IV Peranan pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah terhadap 

masyarakat desa Danawarih dan sekitarnya.  

Bab V berisi Simpulan dan Saran, yang berisi simpulan hasil penelitian  

dan saran yang diberikan untuk pondok pesantren dan pemerintah setempat. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN TEGAL DAN PONDOK 

PESANTREN NURUL HUDA AL HASYMIYYAH 

 

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Tegal 

1. Kondisi Geografis 

Pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah terletak di desa 

Danawarih,  Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, yang tergabung dalam 

wilayah propinsi Jawa Tengah. Letaknya kurang lebih 195 Km dari Ibu Kota 

Propinsi (Semarang). Kabupaten  Tegal dengan luas 87.878.548 Ha, terdiri dari 6 

wilayah pembantu Bupati, 18 Kecamatan yang terbagi menjadi 284 desa dan 6 

kelurahan dengan batas-batas: 

- Sebelah Utara  : Kota Madya Tegal dan laut Jawa. 

- Sebelah Selatan : Kabupaten Dati II Banyumas dan Brebes. 

- Sebelah Timur  : Kabupaten dati II Pemalang 

(Bapeda Tegal, 1998 : 2) ( Lihat Peta lampiran 1) 

Letak Kabupaten Tegal sangat strategis yaitu merupakan daerah 

persimpangan jalan antara jurusan Jakarta-Tegal-Purwokerto dan Jakarta-

Semarang yang merupakan urat nadi jalur utama pantai utara pulau Jawa sehingga 

mempunyai dampak yang besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Tegal. 

Dilihat dari topografinya, wilayah kabupaten Tegal terdiri dari daerah: 

a. Daerah dataran rendah, dengan ketinggian antara 0 – 5 meter dari 

permukaan laut, terdapat di wilayah bagian utara Kabupaten Dati II Tegal 
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yaitu meliputi Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi dan Kecamatan 

Warurejo. 

b. Daerah dataran rendah, dengan ketinggian antara 6 – 100 meter dari 

permukaan laut, terdapat diwilayah Kabupaten Dati II Tegal bagian 

tengah, terdiri dari Kecamatan Talang, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan 

Kramat, Kecamatan Pagerbarang, sebagian Kecamatan Suradadi, 

Kecamatan warureja, Kecamatan Pangkah dan Kecamatan 

Kedungbanteng. 

c. Daerah Dataran Tinggi / pegunungan dengan ketinggian antara 100 meter 

dari permukaan laut terdapat diwilayah Kabupaten Tegal bagian selatan 

terdiri dari Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan 

Margasari, sebagian Kecamatan Pangkah, Kecamatan Balapulang. 

(Selayang Pandang Kabupaten Tegal, 1996 : 10 ) ( Lihat Peta gambar 2) 

Kabupaten Tegal memiliki 18 Kecamatan, dimana kecamatan Balapulang 

adalah salah satu diantaranya. Kecamatan ini letaknya kurang lebih 15 kilometer 

dari Ibu Kota  Kabupaten  ke arah utara. Daerahnya sebagian terdiri atas dataran 

tinggi. Luasnya 8.076,66. Kecamatan Balapulang sendiri memiliki desa berjumlah 

10 buah dan Desa Danawarih adalah salah satu diantaranya dimana pondok 

pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah berada. Desa yang berada diatas 

ketinggian 135 meter dari permukaan air laut memiliki luas 156,081 hektar 

dengan rincian perumahan dan pekarangan 49,130 hektar, pesawahan dan irigasi 

95,350 hektar. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

- Sebelah Utara  : Desa Timbangrejo Kecamatan Lebaksiu 



 

 

21

- Sebelah Barat  : Desa Wringinjenggot Kecamatan Balapulang 

- Sebelah Selatan  : Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang 

- Sebelah Timur  : Desa Sangkan Jaya Kecamatan Balapulang 

(Monografi Desa Danawarih tahun 2001) (Lihat Peta  lampiran 2) 

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 penyesuaian diri ini akan menyangkut bidang sosial budaya, 

ekonomi serta keagamaan. 

Masyarakat yang hidup didaerah pesisir sifat dan karakternya akan 

berbeda dengan kehidupan masyarakat daerah pedalaman. Masyarakat pesisir 

dalam bidang ekonomi akan lebih cenderung terfokus dalam bidang perdagangan, 

sedangkan masyarakat pedalaman akan cenderung dibidang pertanian. 

2. Kondisi Sosial Budaya 

Letak geografis suatu daerah akan berpengaruh 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 lain. 

Begitu juga daerah Tegal, yang secara geografis sebagian terletak diwilayah 

pesisir  utara pulau Jawa dan sebagian terletak didaerah pedalaman, mempunyai 

pengaruh terhadap corak kehidupan masyarakatnya (Sukanto : 1982 : 184). 

Kondisi sosial budaya penduduk daerah Kabupaten Dati II Tegal dengan 

jumlah penduduk 1.277,796 jiwa. Yang terdiri dari laki-laki 627.631 jiwa dan 
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perempuan 650.165 jiwa. Dari jumlah itu bila kita lihat persebaran mata 

pencahariannya di sektor pertanian dan sebagian bermatapencaharian sebagai 

pegawai negeri / swasta, buruh, pengemudi dan tidak sedikit yang menjadi 

pedagang kaki lima. Sedangkan kecamatan Balapulang yang jumlah penduduknya 

95.250 jiwa dengan rincian 47.133 jiwa laki-laki dan 48.117 jiwa perempuan. 

(Monografi Kecamatan Balapulang Tahun 2003)   

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

bermata pencaharian sebagai petani, pedagang menempati urutan kedua (9,08%), 

kemudian buruh menempati urutan ke tiga (6,53%) selebihnya adalah mereka 

yang berkerja sebagai pengrajin, industri jasa, pegawai negeri dan ABRI dan 

pertukangan. (Monografi Kecamatan Balapulang Tahun 2003) (Lihat gambar 4) 

Adapun Desa Danawarih yang jumlah penduduknya 4.165 jiwa dengan 

rincian 2.078 jiwa laki-laki dan 2.087 jiwa perempuan. Dari jumlah itu yang 

berkedudukan sebagai kepala keluarga (KK) adalah 1.013 jiwa. Dan tingkat 

pendidikan mereka yang sebagian besar (75,25%) tamatan sekolah dasar (SD) dan 

sederajat. Hanya sebagiaan kecil (0,55%) yang tidak bisa baca tulis (Monografi 

Desa Danawarih tahun 2003). 

Masyarakat Tegal umumnya dan masyarakat Desa Danawarih khususnya 

dalam kehidupan bermasyarakat sering dijumpai upacara adat yang begitu akrab 

dalam kehidupan masyarakat seperti upacara kematian, tujuh hari, empat puluh 

hari atau seratus hari. Hal –hal tersebut masih sering dijumpai dan masih banyak 

dalam kehidupan masyarakat Tegal. Upacara selamatan yang terdapat didaerah 
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Tegal dapat digolongkan menjadi empat macam sesuai dengan peristiwa atau 

kejadian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yaitu: 

1. Selamatan dalam rangka lingkaran hidup seseorang seperti hamil tujuh 

bulan, kelahiran, khitan dan lain-lain. 

2. Selamatan yang berkaitan dengan bersih desa. 

3. Selamatan yang berhubungan dengan bulan-bulan besar Islam. 

4. Selamatan pada saat-saat yang tidak tertentu, berkenaan dengan kejadian-

kejadian seperti menolak bahaya. (Koentjaraningrat, 1979:348) 

Masyarakat Tegal berbicara dengan bahasa Jawa kasar atau ngoko dalam 

komunikasi sehari-hari. Masyarakatnya rata-rata tidak menggunakan tingkatan-

tingkatan berbicara sebagaimana adat istiadat masyarakat Jawa pada umumnya. 

Mereka juga gemar terhadap cerita-cerita pewayangan yang selalu dikaitkan 

dengan ciri khas keIslaman.  

 

3. Kondisi Sosial Keagamaan 

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Tegal pada umumnya dan  

masyarakat desa Danawarih khususnya akan jelas terlihat pada kegiatan-kegiatan 

kemasyarakatan yang ada hubunganya dengan ajaran agama. Pengajian dan 

belajar membaca Al-Quran dalam masyarakat Tegal merupakan hal yang dominan 

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

di masjid, mushola maupun madrasah TPQ baik siang ataupun malam. 

Kegiatan-kegiatan keagamaan juga tampak sekali di kecamatan 

Balapulang khususnya di desa Danawarih dimana Pondok Nurul Huda Al 
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Hasymiyyah berada. Kegiatan kemasyarakatan yang ada hubungannya dengan 

ajaran-ajaran Islam, misalnya dalam kumpulan-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 kaum 

mushola (RT) sampai masjid (desa) baik peringatan Mauludan, Isro Mi’roj Nabi 

Muhammad SAW, Nuzulul Qur’an dan lain sebagainya. 

Keberadaan pondok pesantren yang mengajarkan ajaran-ajaran agama 

Islam dengan aktifitas santri-santrinya tercermin dalam tindakannya melalui 

kehidupan sehari-harinya. Hal ini menunjukkan bahwa besar sekali pengaruh 

agama Islam yang dianut masyarakat desa Danawarih dalam memberikan 

sumbangan bagi kehidupan sosial keagamaan. 

 

B. Gambaran Umum Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasymiyyah 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah. 

Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah yang terletak didesa 

Danawarih kecamatan Lebaksiu kabupaten Tegal dirintis oleh K.H Hasyim 

Jamhari sejak tahun 1962 (Lihat lampiran III). K.H Hasyim Jamhari yang lahir 

didesa Danawarih Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang juga merupakan 

keturunan dari Ki Gde Sebayu pendiri dari kota Tegal. 

Hasyim Jamhari telah mengenyam pendidikan pesantren cukup lama, dari 

satu pesantren ke pesantren yang lain. Hasyim Jamhari mulai belajar agama di 

pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, pondok pesantren kaliwungu Kendal dan 
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pondok pesantren Pancol salatiga. Sekembalinya dari pesantren, Hasyim Jamhari 

mengamalkan ilmunya dengan mengadakan pengajian-pengajian dirumahnya. 

Sekitar tahun 1961 ia menikah dengan gadis penduduk setempat. 

Setelah resmi menikah Hasyim Jamhari semakin mantap untuk 

menyiarkan agama Islam dan pengajian-pengajian ditingkatkan dengan membuka 

pengajian rutin sesudah sholat magrib dan sholat isya dirumahnya. Semakin-hari 

semakin banyak penduduk yang belajar kepadanya, untuk itu mereka diberi 

tempat tinggal dan tempat belajar. 

Minat membangun pondok tergugah disaat peserta pengajian semakin hari 

bertambah banyak. Bahkan warga dari desa tetangga banyak yang berminat 

mengikuti pengajian. Maka pada tahun 1975 dibangunlah pondok yang berukuran 

7 X 14 m dan diberi nama “Majlis Ta’lim” yang sebelumnya dibangun mushola 

sebagai tempat ibadah sekaligus tempat belajar dan sebagai asrama untuk para 

santrinya. Pertama kali jumlah santri dipondok 57 orang kemudian bertambah 

menjadi 100 orang. Pendidikan yang diselenggarakan masih sangat terbatas sarana 

dan prasarananya baik yang bersifat formal maupun non formal. Sistem yang 

diselenggarakan pada saat itu dengan sitem Sorogan dan Bandongan. 

Dengan segala keterbatasannya Pondok Pesantren itu dapat berjalan lancar 

hingga tahun 1977-1978 M. Pengaruh pondok pesantren terhadap masyarakat 

semakin meluas ke berbagai daerah sekitar kabupaten Tegal, bahkan sampai ke 

Jawa Timur, Jawa Barat, dan luar Jawa. Diawal tahun 1978 Pondok pesantren 

dalam pelaksanaan pendidikannya dibuat dengan sistem klasikal sebagaimana 

pendidikan lainnya. 
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2. Elemen Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasymiyyah 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki 5 elemen dasar, 

keberadaannya saling kait mengakait antara satu dengan yang lain. Unsur-unsur 

dasarnya adalah sebagai berikut : (1) Pondok, (2) Masjid atau Mushola, (3) Kitab-

kitab Klasik, (4) Santri, (5) Kyai, kelima elemen tersebut keberadaannya saling 

menunjang dan berkerjasama untuk mencapai tujuan (Dhofier, 1982:43). 

Setiap lembaga pendidikan tidak mungkin hanya terdapat bangunan 

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

kelancaran aktifitas pendidikan. Begitu pula di pondok pesantren Nurul Huda Al 

Hasymiyyah yang masih dipakai sebagai proses belajar mengajar para santri, 

elemen-elemen tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Pondok 

Pondok merupakan tempat tinggal para santri yang berbentuk 

bangunan dan didalamnya dipisahkan atas bilik-bilik sebagai tempat tinggal 

para santri. Ditempat ini para santri tinggal bersama dan dibawah pengawasan 

beberapa guru pembimbing yang dikenal dengan sebutan “Kyai”. Asrama 

untuk para santri tersebut berada dalam lingkungan pesantren, disamping 

menyediakan pondok santri,juga menyediakan masjid / mushola untuk 

beribadah, ruang belajar dan ruangan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang lain. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi dengan tembok untuk 

mengawasi keluar-masuknya para santri dengan peraturan yang berlaku 

(Wawancara dengan Bpk. Dardiri selaku Sekretaris ponpes, tanggal 20 

Nopember 2003). 
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Ada tiga alasan utama pesantren harus menyediakan asrama bagi para 

santrinya. Yang pertama, kemasyuran seorang Kyai dan kedalaman 

pengetahuannya tentang Islam menarik santri-santri untuk datang. 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,hampir semua pesantren yang ada berada di desa-

desa tidak tersedia perumahan yang cukup untuk dapat menampung santri, 

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 inilah yang menimbulkan keakraban dan kebutuhan untuk 

saling berdekatan dan perasaan tanggung jawab di pihak Kyai untuk dapat 

menyediakan 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 dengan Bpk  Dardiri selaku Sekretaris ponpes 20 

Nopember 2003). 

Keadaan kamar dalam pondok sangat sederhana, mereka tidur diatas 

lantai tanpa kasur. Keberadaan kamar tidak membedakaan antara satu santri 

dengan santri yang lainnya. Tidak dibedakan antara santri yang 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 ruang-ruang 



 

 

28

madrasah. Keadaan kamar-kamarnya tidak jauh berbeda dengan pondok laki-

laki. 

Mereka hidup bersama didalamnya sebagai sebuah keluarga besar. 

Disamping itu juga para santri tidak boleh tinggal diluar komplek pesantren, 

kecuali mereka yang berasal dari desa sekitar pondok. Larangan tersebut pada 

hakikatnya memiliki alasan yakni pengawasan dan pendidikan yang diberikan 

oleh kyai dapat dilakukan secara maksimal. Kepemimpinan semacam ini 

sangat diperlukan karena kyai telah mendapat tanggung jawab yang besar atas 

diri para santri. Dalam hal ini peran Kyai tidak hanya sebagai guru saja, tetapi 

kyai juga sebagai seorang ayah yang mempunyai kewajiban membina dan 

memperbaiki tingkah laku dan moral para santri. 

Sistem pondok merupakan elemen penting dari tradisi pesantren, tetapi 

juga penopang utama bagi pesantren untuk dapat terus berkembang. Eksistensi 

pondok juga erat hubungannya dengan kepentingan seorang santri dalam 

menimba ilmu secara mendalam pada seorang kyai. 

Di pondok pesantren Nurul Huda Al Hasymiyyah pada awal berdirinya 

masih bersifat sangat sederhana sekali. Mula pertama sarana yang dibangun 

adalah sebuah surau atau mushola dengan ukuran 6 X 12 meter. Kemudian 

baru dibangun gedung pondok (kamar-kamar) dengan ukuran 7 X 14 meter 

disisi sebelah selatan mushola, adapun yang dijadikan alas dalam mengaji 

adalah tikar. Pada perkembangannya pondok pesantren Nurul Huda Al 

Hasymiyyah diperbaiki dengan menambah kamar-kamar (bilik) pondok 

supaya dapat menampung para santri. 
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b. Masjid 

Masjid bagi lembaga pendidikan pesantren merupakan bangunan 

tempat pusat kegiatan. Para kyai sebelum membangun pesatren lebih dahulu 

membangun masjid. Masjid dalam pesatren digunakan sebagai unsur yang 

tidak dapat dipisahkan dari pesatren dan dianggap sebagai tempat untuk 

mendidik para santri, terutama untuk praktek sembahyang lima waktu, 

khotbah dan sebagai tempat mengajarkan kitab-kitab klasik. (wawancara 

dengan Bpk. Dardiri selaku sekretaris ponpes tanggal 20 Nopember 2003). 

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 mampu mandiri dibidang ilmu 

keagamaan. Masjid disamping dijadikan pusat pelaksanaan ibadah juga 

sebagai tempat latihan membaca kitab yaitu 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 

dengan pondok pesantren Nurul Huda Al Hasymiyyah yang menggunakan 

masjid sebagai tempat pusat dari kegiatan santri. Adapun fungsi dari masjid 

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 mushola dipondok pesantren juga digunakan sebagai 
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tempat untuk bermusyawarah dengan masyarakat atau para santri. (wawancara 

dengan Bpk Dardiri selaku sekretaris ponpes  tanggal 20 Nopember 2003). 

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 tersebut merupakan literatur yang 

sangat penting dalam pesantren dan telah dijadikan andalan bagi setiap 

pesantren. Tujuan utama dari pengajaran tersebut adalah untuk mencetak atau 

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 keagamaan yang lebih mendalam.  

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik diberikan sebagai upaya untuk 

meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calo-calon ulama yang 

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

diajarkan dipesantren dapat digolongkan kedalam delapan kelompok, yaitu: 

Nahwu dan Saraf, Fiqh, Usul Fiqh, Hadist, Tafsir, Tauhid, Tasawuf dan Etika, 

dan cabang-cabang lain. 

Kitab-kitab Islam klasik biasanya dikenal dengan istilah Kitab Kuning, 

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

santri kitab-kitab 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 kitab menjadi bahasanya. 
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Waktu pengajaran kitab kuning ditentukan pada pagi hari atau sore hari. 

Sistem yang digunakan adalah Wetonan, Sorogan dan Bandongan. 

Kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan kepada para santri dipondok 

pesantren Nurul Huda Al Hasymiyyah keseluruhannya 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 sebagai Kitab Kuning. 

Adapun kitab-kitab kuning sebagai bahan pengajaran dipondok 

pesantren Nurul Huda Al Hasymiyyah antara lain meliputi :  

1) Literatur Wajib  

NO Tema Pokok Nama Kitab 
1. 
 
 
 
2. 
3. 
 
4.  
 
  
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
7.  

Ulumul Qur’an 
 
 
 
Tafsir 
Ulumul Hadits 
 
Aqidah 
 
 
 
 
Fiqih 
 
 
 
 
Usul Fiqih 
 
Hadits 

a. Hidayatushibyan 
b. Tuhfatul Atfal 
c. Jazariyah 
d. Al-Iksir 
Jalalaen 
a. Baiqunniyah 
b. Minkhatul Mughits 
a. Mu’taqod “62” 
b. Khoridatul Bahiyah 
c. Quthrul Ghoits 
d. Aqidatul Awam 
e. Ayu’bul Iman 
a. Fasholatan 
b. Sulamunajat 
c. Safinatunnajat 
d. Sulamut taufik 
e. Kifayatul Akhyar 
a. Klaroqot 
b. Faroidul Bahiyat 
a. Arbain nawawi 
b. Bulushul Marom 

 (Sumber : Dok Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasymiyyah) 
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2) Literatur Penunjang 

No Tema Pokok Nama Kitab 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
9.   

Ulumul Qur’an 
Tafsir 
 
Fiqih  
 
Akhlaq 
 
Ushul Fiqih 
 
Hadits 
 
 
Nahwu 
 
 
Filsafat 
Balaghoh 

Al-Itqon 
a. Tafsir Asshowi 
b. Tafsir Yaasin 
a. Fatkhul Muin 
b. Fatkhul Wahab 
a. Taesirul kholak 
b. Ta’limul Mutaalim 
a. Al Luma’ 
b. Jam’ul Jawami 
a. Shoheh Bukhori 
b. Abi jamroh 
c. Riyadus Sholikhin 
a. Asymawi 
b. Kafrowi 
c. Syawahid Ibnu Aqil 
a. Manthiq 
a. Al-Makhluf 
b. Uqudul Juman 

 
 (Sumber : Dok Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasymiyyah) 

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

diajarkan maupun sitem pengajarannya diseluruh pesatren Jawa dan Madura 

adalah sama.(wawancara dengan Bpk. M Taufik tanggal 5 Desember 2003) 

Meskipun  seolah-olah pengajaran ini dianggap statis, namun dalam 

kenyataannya pengajaran kitab-kitab tersebut tak hanya sekedar 

membicarakan bentuk saja tetapi juga isi ajaran tentang kitab tersebut. Para 

kyai yang merupakan pembaca dan penterjemah kitab banyak memberikan 

pandangan secara pribadi mengenai isi maupun bahasa dari teks tersebut. 

Dengan demikian para kyai harus menguasai tata bahasa Arab, literatur dan 

cabang-cabang pengetahuan agama Islam  lainnya agar pendalaman kitab 

tersebut dapat tepat. 
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d. Santri 

Santri merupakan murid yang tinggal dipesantren. Para santri ini 

bermukim guna memperoleh ilmu agama dari Kyai. Kemauan yang ikhlas ini 

merupakan persyaratan mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadi anak 

didik Kyai yang sesungguhnya. Para santri yang hidup dibawah pengawasan 

Kyai harus memperoleh kerelaan Kyai dengan mengikuti segenap 

kehendaknya dan melayani segenap kepentingannya. Kerelaan itu mereka 

sebut dengan barokah. 

Santri merupakan elemen penting dalam pesantren. Menurut tradisi 

pesantren, santri dapat digolongakan menjadi dua yaitu : 

1) Santri Mukim 

Santri mukim merupakan murid yang berasal dari daerah yang jauh 

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

pesantren, biasanya diberi tugas untuk mengurusi kepentingan pesantren 

sehari-hari. Disamping itu juga ditugasi untuk mengajar para santri muda 

tentang kitab-kitab dasar dan menengah. 

Para santri yang menetap dalam suatu pesantren memiliki beberapa 

alasan antara lain : 

1. Mereka ingin mempelajari kitab-kitab yang membahas Islam 

secara mendalam dibawah bimbingan Kyai. 

2. Mereka ingin memperoleh pengalaman kehidupan pesantren baik 

dalam pengajaran maupun dalam berorganisasi. 
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3.  Mereka ingin memusatkan studinya dipesantren, tanpa disibukkan 

oleh kewajiban-kewajiban sehari-hari dirumah tangganya. 

Disamping itu dengan tinggal di pesantren yang letaknya jauh dari 

tempat tinggal tak membuat mereka mudah untuk pulang bolak 

balik, meskipun sebenarnya ia menginginkannya (Zamakhsyari 

Dhofier, 1982:52) 

2) Santri Kalong 

Santri kalong merupakan santri yang berasal dari desa-desa 

disekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dipesantren. 

Untuk mengikuti pelajaran dipesantren, mereka cukup bolak-balik dari 

rumahnya sendiri. Dengan demikian santri kalang dapat dikatakan 

sebagai murid pesantren yang keberadaannya masih dalam lingkungan 

pesantren. 

Adapun jumlah santri di pondok pesatren Nurul Huda Al 

Hasymiyyah sekarang ini berjumlah 810 orang. Namun pada awal  

berdirinya pondok pesantren jumlah santrinya hanya sekitar 250 orang. 

Orang yang bermukim pada bangunan pondok yang masih sangat 

sederhana (Wawancara dengan Bpk Dardiri selaku sekretaris Ponpes 

tanggal 20 November 2003) 

Ditinjau dari jumlah santri diatas terlihat bahwa pondok pesantren 

Nurul Huda Al Hasymiyyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Perkembangan ini disebabkan oleh keberanian, kegigihan dan kharisma 

generasi KH Hasyim Jamhari sebagai pengasuh, dalam mengadakan 
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peningkatan sehingga pondok pesantren Nurul Huda Al Hasymiyyah 

menjadi terkenal baik diwilayah Tegal maupun luar Kabupaten Tegal. 

e. Kyai 

Kyai merupakan salah satu elemen yang paling esensial dalam 

sebuah pesantren. Dialah yang menjadi penggerak figur sentral sebuah 

pesantren. Keberadaannya sebagai seorang ahli agama Islam, yang 

mengajarkan ilmunya kepada santri dan biasanya merupakan pemilik dan 

sekaligus pemimpin pesantren. Sumber pokok dari segala wewenang dan 

kebijakan pesantren ada ditangannya. Sudah sewajarnya apabila 

pertumbuhan dan perkembangan suatu pesantren sangat tergantung pada 

kemampuan kyai yang memimpin pondok pesantren tersebut. 

1)  Pengertian Kyai 

Penyebutan kyai pada dasarnya mempunyai tiga jenis pengertian yang 

berbeda yaitu : 

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap 

kramat, seperti “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan 

kereta emas dari kerajaan Yogyakarta. 

2. Gelar kohormatan untuk orang tua pada umumnya 

4. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama 

Islam yang memiliki atau memimpin pesantren dan mengajarkan 

kitab-kitab klasik kepada para santri. Selain mereka dapat gelar 

Kyai, juga disebut sebagai orang alim (Zamakhsyari Dhofier, 

1982:55) 
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Pada umumnya ahli pengetahuan Islam dikalangan umat Islam 

disebut ulama, tetapi ada beberapa daerah penyebutan ulama  tersebut 

berbeda-beda misalnya Jawa Barat mereka menyebut “Ajengan” dan Jawa 

Tengah mereka menyebut “Kyai”. 

Sedangkan sinonim Kyai adalah ulama, merupakan istilah yang 

ditransfer dari dua sumber Al-Quran dan Hadits serta digunakan secara 

nasional. Kyai dan ulama berbeda dalam pengambilan bahasanya,tetapi 

memiliki esensi kualitas relatif sama. Kata ulama berasal dari bahas arab 

bentuk jamak dari alim yang berarti orang yang mengetahui (pandai). 

Sehingga dikonotasikan bahwa ulama adalah seorang yang cerdik pandai 

dalam ilmu pengetahuan agama khususnya dan pengetahuan umum pada 

umumnya. Jika seorang memiliki kepandaian yang lebih tinggi disebut al-

allamah. Kedua sebutan itu memiliki karakter fundamental yang 

berkualitas tinggi dalam hal iman, taqwa dan ilmu sebagai ciri khas. 

(Azyumardi Azra, 1990 : 4) 

Kyai merupakan gelar yang tidak ditempuh melalui jalur-jalur 

formal seperti layaknya mencapai gelar sarjana. Gelar Kyai datang dari 

masyarakat yang menilai dari kelebihan-kelebihan ilmu yang dimiliki, 

keteguhan dan istiqomah dalam beribadah serta didukung oleh latar 

belakang pendidikan pesantren sehingga Kyai menjadi panutan bagi 

masyarakat sekitar terutama yang menyangkut akhlak dan moral. Oleh 

karena itu gelar Kyai akan memudar bahkan hilang manakala kepribadian 

seorang Kyai menyimpang dari moral dan etika ajaran Islam. 
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3) Kedudukan kyai. 

Seorang Kyai dalam kehidupannya baik di pesantren maupun 

masyarakat mempunyai 2 (dua) kedudukan yaitu: 

1. Kedudukan Kyai di pesantren 

Dalam pesantren tradisional, kekuasaan cenderung bersifat monolistik, 

yaitu segala sesuatu berpusat pada kekuasaan Kyai. Kyai dalam peasantren 

selain sebagai seorang pengajar, pemimpin sekaligus sebagai pendiri, inilah 

yang membuat kedudukan Kyai dalam pesantren paling tinggi. Kyai 

mempunyai tanggung jawab yang tinggi atas segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pesantren. 

Kyai dalam dunia pesantren sebagai penggerak dalam mengemban dan 

mengembangkan 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 pesanten 

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 menjadi pemimpin agama juga sebagai pemimpin masyarakat. Hal 

ini mengakibatkan hubungan Kyai dengan masyarakat diharapkan 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 terhadap masyarakat tergantung 
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dari kesalehan perseorangan dan pengabdiannya pada ilmu. Masyarakat 

memandang Kyai sebagai pusat spiritual maupun sebagai anggota pendukung 

kegiatan kemasyarakatan yang sangat tinggi. 

Dalam penelitian skripsi ini yang dimaksud Kyai disini adalah semua 

pengasuh pondok pesantren Nurul Huda Al Hasymiyyah, dari mulai berdiri 

sampai berkembangnya.  Dalam masa kepemimpinannya sangat kharimastik 

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 

NURUL HUDA AL HASYIMIYYAH 

 

A. Perkembangan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah. 

Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyah dirintis didesa Danawarih 

oleh K.H.Hasyim Jamhari pada tahun 1962. Beliau adalah seorang ulama asli 

desa Danawarih, yang telah menimba ilmu pengetahuan diberbagai pondok 

pesantren antara lain di pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, pondok 

pesantren Kaliwungu, Kendal, pondok pesantren Poncol Salatiga.. 

Pada awal berdirinya pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyah tidak 

terencanakan tetapi melihat perkembangan rumah dan mushola semakin hari 

semakin penuh sesak ditempati oleh santri-santri yang ingin belajar mengaji 

kepadanya,beliau sebagai guru Thoriqoh Naqsabandiyah merasa terpanggil 

dan berminat untuk mendidik kader-kader Islam yang perlu dibina dengan 

memperdalam ajaran Islam Ahlussunah Waljama’ah untuk menyebarkan dan 

mengembangkan agama Islam perlu diberi tempat tinggal dan tempat belajar 

sebagai wadahnya. Gagasan tersebut segera direalisir sehingga pada tahun 

1975 secara resmi berdiri dengan nama pondok pesantren “Majlis Ta’lim” 

K.H. Hasyim Jamhari sebagai pendiri dan pemimpin pondok pesantren 

tersebut. 



 

 

40

Tahap pertama yang segera dilakukan adalah pembenahan asrama untuk 

para santri dan santriwati. Awal perkembangan pertama sebagi tempat tinggal 

para santri adalah tempat kediamannya sendiri, sementara tempat proses 

belajar mengajar ditempatkan dirumahnya dan di Musholla sebagai sarana 

pendidikan masih bersifat sangat sederhana dan sangat terbatas. Untuk 

sementara kurikulum yang dipakai belum mengacu pada kurikulum 

pemerintah. 

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.(4) Bimbingan dan 

pengalaman Choririyah Naqsyabbandiyah khusus untuk masyarakat desa 

Danawarih. 

Pada tahun 1981 Pondok Pesantren Majlis Ta’lim diganti namanya 

sehubungan dengan proses legalitas atau berbadan hukum di Notaris berganti 

nama “Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyah” nama itu diberikan 

oleh K.H. Umar dari Lebaksiu Tegal, K.H. Utsman dari Yamansari Tegal, 

K.H.Mughni dari Danawarih, Tegal dan menetapkan K.H. Hasyim Jamhari 
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tetap sebagai pemimpin dan pengasuh pondok pesantren. Menurut K.H. 

Hasyim Jamhari nama pondok pesantren itu ditetapkan atas dasar “Tafa’ul” 

atau mengharap berkah dari gurunya yang bernama Syekh Hasyim Asy’ari 

Jombang, Jawa Timur. 

Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyah mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan dengan sangat pesat yakni dengan dibangunnya beberapa 

sarana pendidikan dan dimulainya pendidikan formal dibawah Departemen 

Agama yaitu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda 02 dan Madrasah Tsanawiyah 

Al Islamiyah pada tahun 1981-1982 dan diresmikan tanggal 12 Mei 1984. 

Pada tahun 1999-2000 didirikan Madrasah Aliyah Al Islamiyah. (Hasil 

wawancara dengan Bpk. Mujiburrohman selaku Manager Pondok Pesantren 

tanggal 25 November 2003). 

Diatas tanah 1 Ha telah berdiri 8 lokasi Madrasah dan 1 lokasi lapangan 

Bola Volly. Dari 100 santri putra dan 225 santriwati, hanya sekitar 60 orang 

diantaranya yang bermukim di asrama (pondok), yang sebagian santri 

berdomisili di desa-desa sekitar wilayah kecamatan Balapulang Tegal. 

Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga petani. Di pondok pesantren ini 

mereka belajar kitab-kitab seperti Sullamuttantiq, Syu’abul Imam, 

Mqudullujain dan tafsir Jalalain. Menurut K.H. Hasyim Jamhari yang aktif 

sebagai Syuri’ah NU ini dalam mengembangkan pesantrennya tak ada 

hambatan yang berarti beliau akan terus berjuang untuk masa depan santri-

santri di pesantrennya.(Direktori Pesantren I,- : 104). 
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B. Lembaga-lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah. 

Lembaga pendidikan yang diselenggarakan sampai sekarang (tahun 2003) 

antara lain: 

a. Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ). 

Jumlah siswa 45 orang dan jumlah tenaga pengajarnya 4 orang. 

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

Jumlah siswa 334 orang dan jumlah tenaga pengajarnya 22 orang. 

c. Madrasah Diniyah Wustho (MDW) jenjang pendidikan 2 tahun. 

Jumlah siswa 38 orang dengan jumlah tenaga pengajar 6 orang. 

d. Madrasah Diniyah Ulya (MDU) jenjang pendidikan 2 tahun. 

Jumlah siswa 13 orang dengan tenaga pengajar 4 orang. 

e. Madrasah Ibtidaiyah (MI) jenjang pendidikan 6 tahun. 

Jumlah siswa 155 orang dengan tenaga pengajar 9 orang dengan 

status Diakui. 

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

Jumlah siswa 314 orang dengan tenaga pengajar 34 orang dan 

status Diakui. 

g. Madrasah Aliyah Al Islamiyah (MA) jenjang pendidikan 3 tahun. 

Jumlah siswa 64 orang dengan tenaga pengajar 13 orang dengan 

status Terdaftar. (lampiran IV). 
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C. Metode Pengajaran dan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah. 

Dalam perkembangan pendidikan dan pengajaran di pondok ini 

menggunakan sistem, yaitu sitem tradisional dan sistem pendidikan formal 

atau modern. 

b.  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. 

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 
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Dhofier (Dhofier, 1983: 28) metode ini merupakan metode pendidikan 

Islam tradisional yang paling sulit karena dibutuhkan kesabaran, kerajinan, 

ketaatan dan disiplin pribadi santri, tetapi diakui bahwa metode 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 secara 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 Nurul Huda Al Hasyimiyyah sendiri. Waktu pengajaran 

dilakukan dari siang sampai sore hari. Kurikulum ini berlaku untuk 

Madrasah Diniyah yang berdiri pada tahun 1977 (lampiran V) 

 Madrasah Diniyah mempunyai 4 jenjang pendidikan yaitu: 

a. TPQ (taman Pendidikan Al 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 : 
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Kelas I : Mabadil Fiqhiyah, Hidayatus Sibyan, Syu’bul 

Iman, Tahaji, Khulasotun Nuril Yakin juz I. 

Kelas II  : Safinatun Naja, Tuhfatul Alhfal, Aqidatul Awam, 

Awamil, Tashrif Istilah, Akhlaq Lilbanin jus I, 

Khulasotun Nuril Yaqin I, Qowa’idul I’lal. 

Kelas III : Sulamut Tanfiq, Badil amal, Junariyah Akhlaq 

Libanin juz II, Khulasotun Nurzil yaqin juz II 

Kelas IV : Amriti Mlaqsud atau Al Mau Fuud, Al Lughowi 

Fil I’lal, Fatkhul Qoribul Mlujib atau Taqrib. 

Jauharut tauhid, Addirosah Nahdatul Ulama. 

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

Kelas I : Alfiyah Ibnu Malik I, Fatkhul Cqribul Mlujib I, 

Faro’id I, Chowa’idul Ilal I, Lughotul Arobiyyah I, 

Al Mukhafadroh I. 

Kelas II : Alfiyah Ibnu malik II, Fatkhul Cqribul Mlujib II, 

Faro’id II, Chowa’idul Ilal II, Lughotul Arobiyyah 

II, Al Mukhafadroh II, Mustholahul Hadits. 

d. MDU (Madrasah Diniyah Ulya) jenjang pendidikan 2 tahun 

yaitu : 

Kelas I : Alfiyah Ibnu Agil, Ushul Fiqih, Balaghoh atau 

Al Iauhlarul Maknum, Fatkhul Mu’in, Ilmu 

Tafsir, Falaq atau Hisab. 
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Kelas II : Alfiyah Ibnu AgilMowa’idul Fiqhiyah, Fatkhul 

wahab, Tafsir jalalain, Soheh Bukhori, Soheh 

Muslim, Kifayatul Akhyar, Al ihya Ulumuddin. 

(Lampiran V) 

c.  Sistem Pendidikan Modern. 

Pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah yang dipimpin oleh 

K.H. Hasyim jamhari dalam melaksanakan proses belajar mengajar untuk 

Madrasah Ibtidaiyah, Madrash Tsanawiyah dan Madrasah Alliyah telah 

menggunakan sistem pendidikan modern atau klasikal. Maksudnya ialah 

metode pengajaran yang bersifat formal, pengajaran dilaksanakan di kelas-

kelas dalam gedung sekolah sesuai dengan umur anak dan tingkatan 

pengetahuannya. Sementara kurikulum 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 siang sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan. (lampiran VI). 

Metode pembelajaran yang dilakukan adalah : 

a. Metode Ceramah. 

Metode ceramah merupakan suatu metode pembelajaran yang 

dilakukan oleh seorang guru untuk memberikan informasi ilmu 

pengetahuan kepada siswa dengan cara menjelaskan didepan kelas 

dengan berceramah. Metode ceramah ini mampu mempermudah bagi 

para tenaga pengajar untuk memberikan informasi dan materi, 
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sementara siswa akan lebih paham dengan materi yang diberikan oleh 

guru. 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya Jawab merupakan suatu metode pembelajaran yang 

dilakukan oleh seorang guru untuk memberikan informasi kepada 

siswa dan siswa diharapkan dapat memberikan balikan berupa 

pertanyaan atau pernyataan, sehingga siswa mampu memahami 

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 

informasi yang berkenaan dengan topik atau masalah melalui diskusi 

atau musyawarah. Dari metode ini diharapkan siswa dapat 

memecahkan masalah-masalah secara bersama-sama. 

d. Praktek Laboratorium. 

Praktek Laboratorium merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

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

yang disampaikan oleh guru,artinya setiap materi pelajaran yang 

membutuhkan penerapan secara langsung ataupun pembuktian secara 

langsung maka dapat dilakukan dengan menggunakan Laboratorium. 

Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah telah mengalami 

perkembangan dengan sangat pesat baik dalam sistem pendidikan maupun 

dalam sarana dan prasarananya. Materi pelajaran dan metodenya 
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sepenuhnya  dengan sitem modern dengan dikelola dengan managemen 

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, Pendidikan Jasmani, 

Matematika, Ilmu Pengetahun Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam dan 

Pendidikan Seni. 

Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah juga masih 

mengembangkan kegiatan berupa program kegiatan kemasyarakatan antara 

lain : 

a. Pengajaran Jamiyah Ma’nagib Welasan, kegiatan tersebut dilaksanakan 

setiap tanggal 11 dan diikuti semua warga desa.yang mengisi kegiatan 

tersebut adalah para santri secara bergilir. 

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

yang ingin mengikuti. 

c. Kegiatan berupa pendidikan ketrampilan yaitu: 

- Kursus Tahsinul Qiro’ah, berupa ketrampilan jahit menjahit dan 

pelatihan computer. 

- Koperasi pondok pesantren dengan dikelola oleh para santri. 

d. Pengembangan Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah. 
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Masa depan pesantren sangat ditentukan oleh faktor manajerial, 

maka manajemen pendidikan pesantren harus disesuaikan dengan tuntutan 

masyarakat supaya pesantren yang telah  dipercaya masyarakat dapat tetap 

eksis. Untuk itu pengelola 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 masyarakat 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 

berasrama 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. 

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 
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beberapa pesantren perlu menetapkan sistem kepemimpinan multi-leaders. 

Dengan menerapkan pola 2 pemimpin yaitu pemimpin urusan bidang 

pesantren dan pemimpin urusan luar pesantren. Dalam model ini pimpinan 

umum dipegang oleh seorang Kyai, sedang yang mengurusi kegiatan 

praktis dipimpin oleh ketua yayasan. Yang diutamakan dalam pengelolaan 

pesantren adalah kemampuan dan profesionalitas manajerial terhadap 

sistem pendidikan pesantren.  

Langkah kepemimpinan seperti ini menuntut adanya pembagian tugas 

sesuai kemampuan yang dimiliki oleh para pemimpin yang ditunjuk agar 

bisa menjalankan fungsi yang sesungguhnya. Dengan demikian pola 

kepemimpinan kolektif berperan menjaga kontinuitas keberadaan sebuah 

pesantren. Banyak pesantren kemudian mengembangkan kelembagaan 

yayasan yang pada dasarnya merupakan kepemimpinan kolektif 

(Nurcholish Madjid, 1997: xx). 

Penerapan pola kepemimpinan kolektif ini telah dilaksanakan 

dipondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah sejak pondok pesantren 

ini menerima Akte Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah Danawarih tanggal 02 Agustus 2002 no.4. Dengan susunan 

struktur organisasi  sebagai berikut: 

I. Badan Pembina 

1. Ketua   : K.H. Hasyim Jamhari. 

2. Anggota   : K. Khamid Faqih Hasyim. 

                       : K. Khamid Id Hasyim 
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II. Badan Pengurus. 

1. Ketua   : Mohammad Afif, SPd 

2. Sekretaris   : Dardiri, A.Md 

3. Bendahara   : Muhtarom HB 

4. Seksi 

e. Sie sarana prasarana  : Khumaidi 

f. Sie usaha/kesehatan  : Mujiburrohman, SPd 

III. Badan Pengawas 

1. Ketua   : Drs. Mh. Nasir Malik 

2. Anggota  : Naoufal Attaqi, Sag 

Sejak adanya yayasan maka dalam mengelola pondok pesantren terdapat 

kerjasama dan pembagian tugas. Dalam hal ini terdapat pimpinan umum yang 

dipegang oleh seorang Kyai dan sekaligus sebagai penanggung jawab, 

susunannya sebagai berikut: 

A. Pimpinan Umum/Penanggung Jawab     : K.H. Hasyim Jamhari 

B. Ketua Pondok Pesantren                        : Ust.Mujiburrohman Hasyim SPd 

C. Ketua Yayasan Pondok Pesantren      : Ust. Moh Afif Kodar, MPd 

D. Ketua Komplek Pondok Pesantren Putra : Muksin Asyyrofi 

E. Ketua Pondok Pesantren Putri       : Afrukha 

Dalam melaksanakan tugas dibantu masing-masing: wakil ketua, 

sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, seksi-seksi, kemudian 

diawasi/dimonitoring oleh badan pengawas (Dokumen ponpes,2002). 



 

 

52

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam proses belajar mengajar 

sesuai dengan program dan jadwal yang telah disepakati dalam rapat 

musyawarah. Sedang pengurus yayasan melaksanakan tugas masing-masing 

sesuai dengan bidangnya yang telah ditentukan. Tugas yang telah dilaksanakan 

antara lain mengelola keuangan, gedung, sarana pendidikan, keamanan, 

ekonomi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga diluar pondok 

pesantren/instansi luar tentang kegiatan yang akan dilakukan. 

Penerapan pola kepemimpinan kolektif dipondok pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah terlihat dalam pembagian tugas antara Kyai dan yayasan. Kyai 

sebagai pembina pondok pesantren memberi ide-ide dalam pengembangan 

pondok pesantren. Yayasan sebagai pelaksana mengatur  pondok pesantren 

sehari-hari.  

Dengan model kepemimpinan ini seorang Kyai dapat membagi-bagi tugas 

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

memaksimalkan kerja personil karena tugasnya sesuai dengan bidangnya. 

Sehingga pelaksanaan tugas keseharian dipesantren dapat dipantau dan tujuan 

pendidikan pesantren dapat tercapai. 

D. Perkembangan Organisasi Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah. 

Data-data hasil penelitian yang berhubungan dengan keorganisasian 

Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah yang penyajiannya oleh 

penyusun dibagi dalam 2 hal,yaitu: 

a. AD/ART Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah. 
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b. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah 

Dari kedua masalah tersebut rincian selengkapnya sebagai berikut: 

1. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Pondok Pesantren 

Nurul Huda Al Hasyimiyyah 

Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah adalah 

suatu badan swasta yang berdirinya mempunyai corak dan dasar 

serta mendapat pengakuan hukum yang dikukuhkan dengan Akte 

Notaris (lampiran VII) 

Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah mempunyai 

Anggaran Dasar yang pada permulaannya diaktekan pada Notaris. 

Anggaran Dasar Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah meliputi 13 pasal, yaitu: 

Pasal 1 tentang Nama, Tempat Kedudukan dan Waktu 

Pasal 2 tentang Asas, Maksud/Tujuan dan Usaha 

Pasal 3 tentang Kekayaan 

Pasal 4 tentang Pengurus 

Pasal 5 tentang Keanggotaan Pengurus 

Pasal 6 tentang Hak dan Kewajiban Pengurus 

Pasal 7 tentang Rapat-rapat 

Pasal 8 tentang Tahun Pembukuan 

Pasal 9 tentang Perubahan Anggaran Dasar 

Pasal 10 tentang Pembubaran 
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Pasal 11 tentang Susunan Pengurus 

Pasal 12 tentang Lain-lain 

Pasal 13 tentang Penutup 

Saat penyusun melakukan penelitian telah dimulai 

pembaharuan dan penyempurnaan anggaran dasar tersebut. 

Untuk masalah anggaran rumah tangga penyusun 

memperoleh informasi bahwa Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah belum mempunyai Anggaran Rumah Tangga. 

Sebagai gantinya Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah 

mempunyai peraturan khusus yang mengatur tata kerja atau 

ketetapan tentang tugas-tugas pengurus Pondok Pesantren Nurul 

Huda Al Hasyimiyyah tersebut. 

2. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah 

Adapun susunan pengurus Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah antara lain (lampiran VIII): 

a. Struktur Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah 

Pelindung  : Kepala Desa Danawarih 

Pembina  : KH. Hasyim Jamhari  

                    K.Khamid Id Hasyim 

                     K.Khamid Faqih Hasyim 

 Ketua  : Ust. Moh. Afif Kodar, M.Pd 

Sekretaris  : Ust. Dardiri,A.Md 
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Bendahara  : Ust. Muhtarom HB 

Seksi Usaha : Ust. Mujiburohman Hasyim, S.Pd 

Sarana Prasarana  : Ust. Khumaidi 

Badan Pengawas  : Ust. Drs. Mh. Nasir Malik 

                                   Ust. Naufal Attaqi, S.Ag 

 

b. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah 

Penanggung jawab : KH. Hasyim Jamhari 

Ketua  : Ust. Mujiburohman Hasyim, S.Pd 

Wakil Ketua  : Ust. Abdul Aziz HB 

Sekretaris   : Ust. Nur Kbikam Q 

Bendahara   : Ust. Muhtarom HB 

 

 

Pengurus Komplek Pondok Pesantren Putra 

Ketua  : Mukhsin Asyrofi 

Wakil Ketua : Khotibul Umam 

Sekretaris : Agus Nurrokhim 

Wakil Sekretaris  : Faozan Khamdani 

Bendahara  : Aproni, S.Pd 

Wakil Bendahara  : Abdul Ghofur 
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                                   Seksi-seksi 

Keamanan  : Lukman Khakim 

                                Abdul Wahid Hasyim 

                                Nurrosyidin 

                                Faruq Mustofa 

Kebersihan  : Khusnudian 

        Abdurrokhman 

        Mu’alim 

Kesehatan  : M. Taufik 

Kesenian : Musta’in 

Olah Raga : Abrori 

 

                                    Pengurus Komplek Pondok Pesantren Putri 

Ketua : Afrukha 

Wakil Ketua : Mutamimah 

Sekretaris : Rikhanah 

Wakil Sekretaris : Nur Laili 

Bendahara : Umayah  

Wakil Bendahara : Zahrotul Jannah 

 

                                    Seksi-seksi 

Keamanan  : Sulimah 

        Latifah 
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        Istawa’ul Falasifah 

Kebersihan  : Jaliyatus Sariroh 

   Maesaroh 

Kesehatan  : Lita’arrofu 

Kesenian  : Dani Qurotul Aeni 

Olah Raga : Lutfiyah     
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BAB IV 

PERANAN PONDOK PESANTREN NURUL HUDA AL HASYIMIYYAH 

TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA DANAWARIH DAN 

SEKITARNYA 

 

Pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah yang dirintis dan 

dibina oleh K.H Hasyim sejak tahun 1975 di desa Danawarih bertujuan (1) 

Mencetak santri-santri yang mampu memahami kitab-kitab kuning melalui 

nahwu Shorof.(2) Mencetak santri-santri yang ahli dalam bidang hukum Islam 

melalui kitab-kitab tasawuf.(3) Mencetak manusia kamil melalui kitab-kitab 

tasawuf (Dokumen: Sejarah Singkat Pondok Pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah:5)(lampiran IX) 

Keberadaan pondok pesantren dan masyarakat merupakan dua sisi 

yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi. 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 
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pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah sebagai lembaga pendidikan islam 

yang mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan technologi. Tetapi perubahan tersebut bukan 

berarti sebagai pondok pesantren yang hilang kekhasannya. Secara faktual ada 

beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakatyatu 

pondok pesatren tradisional , pondok pesantrn modern dan pondok psantren 

komprehensif. 

Kegiatan sistem pondok pesantren yang dilakukan oleh pondok 

pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah bermuara pada suatu sasaran utama 

yaitu perubahan baik individual maupun kolektif. Oleh karena itu pondok 

pesantren dapat dikatakan sebagai agen perubahan artinya pesantren sebagai 

lembaga pendidikan agama mampu melakukan perubahan terhadap 

masyarakat. Perubahan tersebut berupa pemahaman (persepsi) agama, ilmu 

serta technologi serta membekali masyarakat kearah kemampuan masyarakat 

siap pakai. 

Pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah yang tumbuh dan 

berkembang sebagai lembaga pendidikan islam mempunyai peranan turut 

memajukan dan mencerdaskan masyarakat dalam masa pembangunan. 

Sebagai pimpinan pondok pesantren K.H. Hasyim Jamhari mempunyai 

wawasan yang luas untuk 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 
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membina hubungan dengan lembaga-lembaga lain, dengan teman sejawat, 

dengan masyarakat untuk menerima saran dan kritik. 

Nama pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah yang semakin 

terkenal membuat masyarakat banyak yang memasukkan anaknya ke pondok 

pesantren 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 Nurul Huda Al Hasyimiyyah sebagai 

media pembaharuan mempunyai peranan dalam berbagai bidang yaitu:            

1. Peranan sebagai lembaga da’wah / agama. 

Lembaga da’wah disini dilihat dari segi kegiatannya dalam 

memberikan pelayanan untuk masyarakat. Bertujuan untuk menegakkan 

kalimat Allah dalam pengertian penyebaran agama Islam agar pemeluknya 

memahami Islam dengan benar. Kegiatan da’wah yang dikembangkan oleh 

pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah melalui beberapa cara 

antara lain yaitu melalui: 

- Kelompok-kelompok pengajian bagi masyarakat seperti pengajian bapak-

bapak, ibu-ibu, remaja. 

- Memadukan da’wah dengan kegiatan masyarakat. Dalam kegiatan 

tersebut diselipkan fatwa-fatwa agama yang bertujuan agar masyarakat 

sadar akan ajaran agamanya, contohnya seni terbangan. 
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- Majlis Ta’lim atau pengajian yang bersifat pendidikan kepada umum. 

Majlis 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 ).  

Kegiatan Majlis Ta’lim di pondok pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah berupa pengajian Jamiyah Ma’naqib Welasan, pengajaran 

Tahsinul Qiro’ah, pengajian ba’da jumat oleh santri laki-laki. 

Masyarakat yang dulunya tidak mengenal pngajian secara rutin kini 

hampir disetiap desa minimal satu bulan sekali dadakan pengajian sebagai 

pembinaan mental spiritual masyarakat. Dibawah kepemimpinan Kyai Hasyim 

Jamhari dalam bidang kemasyarakatan dan da’wah terpanggil untuk terjun 

ditengah-tengah masyarakatnya dalam rangka amar ma’ruf nahi 

mungkar(mengajak berbuat yang baik dan mencegah yang munkar). 

Disamping melakukan pengajian didesanya, Kyai Hasyim Jamhari juga 

melakukan pengajian rutin ke desa-desa sekitarnya secara rutin bergiliran 

(wawancara dengan Bpk. Abdul Ghofur tanggal 5 Desember 2003). 

 

2. Peranan dalam bidang pendidikan. 

Pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah yang didirikan, dibina, dan 

dipimpin oleh K.H. Hasyim Jamhari secara resmi sejak tahun 1975 sebagai 

lembaga pendidikan islam telah melaksanakan kegiatan proses belajar 

mengajarmeskipun masih sederhana dan terbatas sarananya. Dalam 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran belum mnggunakan kurikulum, 
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masih dilakukan secara tradisional, sebagai pedomannya adalah aturan yang 

dibuat oleh Kyai sebagai pemimpin pondok pesantren. Pokok pengajaran 

adalah kitab-kitab klasik yang terkenal dengan nama kitab kuning. Sistem 

pengajaran menggunakan metoda bandongan, sorogan dan hafalan. Pondok 

pesantren yang demikian disebut pondok pesantren tradisional. Dalam 

perkembangannya pondok pesantren mengalami perubahan yang pesat bahkan 

sebagian besar pesantren telah mengembangkan kelembagaannya dengan 

membuka sistem madrasah. 

Perkembangan pesantren harus menjadi perhatian tidak boleh diabaikan 

dalam upaya inovasi pendidikan pesantren. Salah satu faktor yang sangat 

penting adalah peran Kyai. Dan ini dapat dilakukan dengan maksimal oleh 

pesantren yang memiliki pimpinan yang berkharisma tinggi (Ismail SM, 

2002:62). 

Sebagai pemimpin pondok pesantren K.H. Hasyim Jamhari menyambut 

baik adanya saran perlunya inovasi pada aspek kurikulum pesantren, sebab 

kurikulum merupakan salah satu instrumen dari suatu lembaga pendidikan 

termasuk pendidikan pesantren. Untuk itulah pendidikan harus diperbaharui 

atau dimodernisasi. Karena itulah pesantren melakukan akomodasi dan 

penyesuaian sehingga dapat medukung kontinuitas pesantren dan bermanfaat 

bagi para santri, seperti sistem penjejangan, kurikulum yang lebih jelas dan 

sistem klasikal.  

Sebagai lembaga pendidikan yang memproses santri menjadi anak 

manusia yang lebih baik dan bermanfaat dalam kehidupan duniawi dan 
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ukhrawi, maka pesantren dalam mencapai tujuan pendidikannya tidak dapat 

dipisahkan dengan kurikulum yang didesainnya. Kurikulum adalah salah satu 

alat untuk tujuan. Secara umum tujuan pesantren adalah untuk mendidik dan 

meningkatkan ketaqwaan dan keimanan seseorang sehingga dapat mencapai 

manusia insan kamil.  

Informasi tentang inovasi, kurikulum, madrasah, dan mdernisasi mulai 

direspon oleh K.H Hasyim Jamhari sebagai pemimpin pondok pesantren. 

Sebagai perkembangan selanjutnya pondok pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah membuka sistem madrasah. Sistem pendidikan dan pengajaran 

yang digunakan pada madrasah merupakan perpaduan antara sistem pondok 

pesantren dan dengan sistem yang berlaku pada sekolah modern. Sedikit demi 

sedikit pelajaran umum masuk kedalam kurikulum madrasah. Dalam 

perkembangannya, kurikulum pada madrasah senantiasa mengalami 

perkembangan dan perubahan sejalan dengan kemajuan zaman. Semua ini 

dilakukan dengan tujuan peningkatan kualitas madrasah, agar keberadaan 

madrasah tidak diragukan dan sejajar dengan sekolah-sekolah lain. 

Dengan segala kegiatan dan kiprahnya pondok pesantren Nurul Huda Al 

Hasyimiyyah 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 Nurul Huda Al Hasyimiyyah makin berkembang 
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menjadi besar, ini terlihat dari jumlah siswa/santri yang masuk mengikuti 

pendidikan madrasah.  

Pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah 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-alumni madrasah pondok pesantren dapat melanjutkan 

studinya keperguruan-perguruan yang lebih tinggi seperti UPS, 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 Bpk. Dardiri selaku 

sekretaris ponpes tanggal 25 Nopember 2003) 

Keberhasilan para lulusan pondok pesantren tersebut mendorong 

masyarakat sekitar Tegal untuk terus mendukung keberadaan pondok 

pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah dengan cara sebagai donatur tetap dan 

tidak tetap maupun memberi motivasi demi kemajuan pondok pesantren Nurul 

Huda Al Hasyimiyyah.     

 

3. 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 dan kehidupan ukhrawi berupa bimbingan 
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rohani yang menurut Sudjoko Prasodjo merupakan jasa besar pesantren 

terhadap masyarakat desa, kegiatan sosial dapat dilakukan melalui: 

a. Kegiatan tabligh kepada masyarakat yang dilakukan dalam komplek 

pesantren. 

b. Majlis Ta’lim atau pengajian yang bersifat mendidik kepada umum. 

c. Bimbingan hikmah berupa nasehat Kyai kepada orang yang datang 

untuk diberi amalan-amalan apa yang harus dilakukan untuk mencapai 

suatu hajat, nasehat-nasehat agama (Ghazali, 1996:40 ) 

Lembaga pondok pesantren memang mempunyai peranan tertentu 

yang merupakan pusat dari perubahan-perubahan masyarakat lewat 

kegiatan penyebaran agama. Melalui kegiatan para Kyai dan ulama atau 

para Ustadz pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah melakukan 

tabligh dan penerangan agama dalam acara-acara tertentu seperti 

memperingati hari-hari besar Islam, dalam pengajian-pengajian atau Majlis 

Ta’lim. Disamping itu juga mengadakan kursus-kursus seperti jahit 

menjahit, komputer, dan kegiatan lain seperti pramuka, koperasi, olahraga 

dan lain-lain. Sehingga pondok pesantren yang mempunyai peranan sebagai 

lembaga sosaial dapat dikembangkan menjadi agen pembaharuan atau agen 

perubahan sosial oleh pemerintah dalam pembangunan nasional.  

Lewat kegiatan para Kyai yang melakukan tabligh dan penerangan 

agama dalam acara periodik di pengajian-pengajian Majlis Ta’lim adalah 

merupakan salah satu bentuk lembaga komunikasi yang efektif dengan 

masyarakat. Pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah juga sebagai 
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lembaga pedesaan juga mempunyai peranan sebagai lembaga sosial yang 

dapat mempengaruhi perubahan-perubahan sosial ekonomi, bisa 

mengembangkan pendidikan keterampilan, kegiatan koperasi, kerajinan, 

wiraswasta dan lain-lain. Dalam hal ini pondok pesantren dapat menjadi 

agen pembaharuan, sehingga dapat mendorong etos kerja sebagai amal 

ibadah. Kyai mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat, sehingga dapat 

menyarankan dan mengajak bersama-sama masyarakat berbuat 

mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi. 

Kenyatan ini dapat dilihat dalam kehidupan ekonomi masyarakat 

desa Danawarih. Masyarakat mempunyai biaya untuk menyekolahkan 

anak-anak. Bahkan ada yang bisa membiayai pendidikan anak-anaknya di 

perguruan tinggi diluar kota, melanjutkan kepondok pesantren yang 

terkenal diluar kota. Selain itu berkat koperasi pondok pesantren dapat 

membuat masyarakat sekitar ikut berwirausaha dengan mendirikan toko-

toko, warung, bengkel.         

4. Peranan dalam bidang politik 

Identitas pondok pesantren adalah lembaga pendidikan, walaupun 

dalam perjalannya berbagai fungsi juga dijalankan oleh lembaga ini. 

Garakan pesdanten dilandaskan pada amal saleh sebagai refleksi dari 

penghayatan dan pemahaman kyai sebagai pemimpin pesantren. 

Kenyataan ini menyadarkan bahwa kyai dan ulamah pengaruh besar dalam 

kehidupan politik. Kyai memiliki kharisma yang kuat sehingga 

menempatkan mereka menjadi kekuatan politik sendiri. Perhatian kyai 
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yang tercurah sebagai pemimpin, sebagai da’i dan sebagai pengajar. Kyai 

perlu memahami  kehidupan politik yang berkembang. Dengan kearifanya 

sikap tanpa di paksakan  sikap tersebut akan diakui oleh jama’ahnya. Hal 

ini membuat kyai mempunyai posisi yang kuat ditingkat lokal maupun 

nasional dalam pengambilan keputusan politik..Sosok kyai lebih dekat 

pada profil cendekiawan pemikir dan sekaligus sosok anutan dalam amal 

perbuatan bagi umat atau kelompok pengikutnya. Pengikut kyai yang 

terbagi menjadi beberapa gerakan, antara lain Gerakan pemuda Ansor, 

IPP-NU (Ikatan Pemuda Pelajar Nadahatul Ulamah) 

Gerakan – gerakan pemuda NU tersebut merupakan salah satu 

bentuk kekuatan masa tersendiri yang dimiliki oleh kyai dalam medukung 

semua putusan-putusan yang dikeluarkan oleh kyai. Basis kekuatan yang 

ada seperti GP Ansor maupun IPP-NU merupakan kekuatan perintis yang 

ada dan berkembang dalam masyarakat pedesaan. Selain dianggap sebagai 

organisasi perintis, gerakan Pemuda Ansor dan IPP-NU juga dianggap 

sebagai OKP (organisasi kemasyarakatan pemuda) yang berinduk kepada 

Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.  

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 dan kehidupan ukhrawi berupa bimbingan 

rohani yang menurut Sudjoko Prasodjo merupakan jasa besar pesantren 

terhadap masyarakat desa, kegiatan sosial dapat dilakukan melalui: 
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d. Kegiatan tabligh kepada masyarakat yang dilakukan dalam komplek 

pesantren. 

e. Majlis Ta’lim atau pengajian yang bersifat mendidik kepada umum. 

f. Bimbingan hikmah berupa nasehat Kyai kepada orang yang datang 

untuk diberi amalan-amalan apa yang harus dilakukan untuk mencapai 

suatu hajat, nasehat-nasehat agama (Ghazali, 1996:40 ) 

Lembaga pondok pesantren memang mempunyai peranan tertentu 

yang merupakan pusat dari perubahan-perubahan masyarakat lewat 

kegiatan penyebaran agama. Melalui kegiatan para Kyai dan ulama atau 

para Ustadz pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah melakukan 

tabligh dan penerangan agama dalam acara-acara tertentu seperti 

memperingati hari-hari besar Islam, dalam pengajian-pengajian atau Majlis 

Ta’lim. Disamping itu juga mengadakan kursus-kursus seperti jahit 

menjahit, komputer, dan kegiatan lain seperti pramuka, koperasi, olahraga 

dan lain-lain. Sehingga pondok pesantren yang mempunyai peranan sebagai 

lembaga sosaial dapat dikembangkan menjadi agen pembaharuan atau agen 

perubahan sosial oleh pemerintah dalam pembangunan nasional.  

Lewat kegiatan para Kyai yang melakukan tabligh dan penerangan 

agama dalam acara periodik di pengajian-pengajian Majlis Ta’lim adalah 

merupakan salah satu bentuk lembaga komunikasi yang efektif dengan 

masyarakat. Pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah juga sebagai 

lembaga pedesaan juga mempunyai peranan sebagai lembaga sosial yang 

dapat mempengaruhi perubahan-perubahan sosial ekonomi, bisa 
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mengembangkan pendidikan keterampilan, kegiatan koperasi, kerajinan, 

wiraswasta dan lain-lain. Dalam hal ini pondok pesantren dapat menjadi 

agen pembaharuan, sehingga dapat mendorong etos kerja sebagai amal 

ibadah. Kyai mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat, sehingga dapat 

menyarankan dan mengajak bersama-sama masyarakat berbuat 

mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi. 

Kenyatan ini dapat dilihat dalam kehidupan ekonomi masyarakat 

desa Danawarih. Masyarakat mempunyai biaya untuk menyekolahkan 

anak-anak. Bahkan ada yang bisa membiayai pendidikan anak-anaknya di 

perguruan tinggi diluar kota, melanjutkan kepondok pesantren yang 

terkenal diluar kota. Selain itu berkat koperasi pondok pesantren dapat 

membuat masyarakat sekitar ikut berwirausaha dengan mendirikan toko-

toko, warung, bengkel.         
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Ada beberapa simpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tentang 

peranan pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah terhadap kehidupan 

masyarakat Danawarih dan sekitarnya yaitu: 

- Pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah sebagai lembaga 

pendidikan Islam yang dirintis didirikan pada tahun 1975 oleh KH. 

Hasyim Jamhari penduduk asli desa Danawarih. Beliau sebagai 

pendiri, pemilik, pembina dan sekaligus pengasuh atau pemimpin 

pondok pesantren. Beliau terus berusaha dan berjuang untuk 

menyebarkan agama Islam kepada masyarakat dengan cara 

mendidik kader-kader Islam kepada para santri. Sarana pendidikan 

masih terbatas dan sederhana dengan metoda pengajaran 

Bandongan, Sorogan, Hafalan. Kitab-kitab yang dipelajari yaitu 

kitab Kuning dan kitab Klasik. 

- Pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah dalam 

perkembangannya telah mampu menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat sekitarnya. Dengan dukungan dan bantuan masyarakat 

sekitarnya baik moral maupun material, pondok pesantren Nurul 

Huda Al Hasyimiyyah tumbuh dan berkembang pesat. Hal ini 

terlihat dari adanya pendirian madrasah-madrasah seperti madrasah 

Tsanawiyah, madrasah Diniyah, madrasah Aliyah. Untuk metoda 
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pengajaran menggunakan kurikulum pesantren sendiri dan 

kurikulum formal (modern). 

- Pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah sebagai lembaga 

pendidikan dalam pertumbuhan dan perkembangannya banyak 

melibatkantokoh ulama (para kyai) dan pendidik dalam 

melaksanakan misi pendidikan dan dakwah. Islamiyah secara 

konstruktif dan struktural telah memberikan dampak positif bagi 

pengembangan pendidikan yang ada dalam lingkungan pondok 

pesantren dan masyarakat. 

- Pondok pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah mempunyai 

peranan dan pengaruh besar terhadap pengembangan dan 

peningkatan mutu SDM ( Sumber Daya Manusia ) masyarakat desa 

Danawarih dan sekitarnya. Dibawah asuhan dan pimpinan KH. 

Hasyim Jamhari 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 bagi masyarakat desa Danawarih baik 

pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja. 
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B. Saran 

Demi kemajuan lembaga pendidikan Islam umumnya dan pondok 

pesantren Nurul Huda Al hasyimiyyah khususnya, ada beberapa saran yang 

penulis ajukan antara lain: 

- Sebagai pondok pesantren yang menjadi kebanggaan masyarakat 

Danawarih harus berani berjuang untuk meningkatkan mutu atau 

kualitas pendidikannya, lebih tertib, lebih disiplin. 

- 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. 

- Mencari donatur-donatur pada orang-orang kaya atau mampu guna 

membantu anak-anak dengan memberikan beasiswa bagi anak-

anak kurang mampu tetapi pandai agar dapat melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi. 

- Memperluas perpustakaan untuk koleksi buku-buku Islam, kitab-

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

majalah kesehatan dan lain sebagainya. 
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