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SARI 

Wahyudin, M. Aris. 2019, Peranan Pondok Pesantren Syafi’iyyah Salafiyyah

Terhadap Masyarakat Kecamatan Kangkung kabupaten Kendal Tahun 1983-

2010. Jurusan Sejarah FIS UNNES. Pembimbing Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd., 

Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: Masyarakat, Peran, Pesantren. 

Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah yang berada di Desa 

Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal merupakan 

pesantren yang didirikan oleh Kiai Samer pada tahun 1982/1983. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengkaji (1) Bagaimana Sejarah terbentuknya Pondok 

Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyah?; (2) Bagaimana Peran Pondok Pesantren 

Syafi‟iyyah Salafiyah dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kangkung?; (3) 

Sejauhmana Keberadaan Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah membawa

dampak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kangkung?. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari 

empat tahap yaitu : yang pertama heuristik atau tahap mengumpulkan sumber, 

Teknik pengambilan sumber dilakukan melalui beberapa cara yaitu : wawancara, 

studi dokumen / arsip, dan studi pustaka. Kedua adalah kritik sumber atau 

verifikasi keabsahan dari sumber-sumber yang telah didapatkan. Ketiga adalah 

interpretasi atau menafsirkan fakta-fakta dari sumber yang telah diperoleh dan 

dikritik. Terakhir adalah historiografi. Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari dua 

yaitu ruang lingkup spasial (Kecamatan Kangkung) dan ruang lingkup temporal 

(pada tahun 1983-2010).  

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa Pondok pesantren yang 

didirikannya juga memiliki peran di masyarakat dalam bidang sosial agama 

dengan menggelar pengajian bagi masyarakat sekitar, dalam bidang sosial 

pendidikan menyelenggarakan pendidikan diniyyah wustho. Sedangkan Kiai 

Samer selaku pendiri Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah memiliki peran 

ketika menjabat sebagai Rais Syuriah pada tahun 1992 seperti mengeluarkan 

program kegiatan mujalasah, haul sesepuh serta halalbihalal warga NU, pencetus 

pendirian SMA, dan menjadi deklarator partai PKB di Kecamatan Kangkung. 

Selain Kiai Samer, Peran yang dilakukan oleh Kiai Samer dan pesantrennya juga 

membawa dampak pada perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat 

Kecamatan Kangkung. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dalam 

beberapa bidang yaitu bidang sosial agama masyarakat sekitar, dalam bidang 

sosial dan dalam bidang sosial politik. 

Saran, Pondok Pesantrean Syafi‟iyyah Salafiyyah perlu juga berperan

dalam bidang sosial ekonomi masyarakat, sehingga tidak hanya berperan dalam 

bidang sosial agama, pendidikan, dan politik saja. 
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ABSTRACT 

Wahyudin, M. Aris. 2019. The Role of Syafi’iyyah Salafiyyah Islamic Boarding

Schools Againts the Community of Kangkung District Kendal Regency 1983-2010.

Department of History. Faculty of Social Science. Universitas Negeri Semarang. 

Supervisor : Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd., Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd. 

Keywords: Community, Role, Islamicx Boarding School,  

Syafi'iyyah Salafiyyah Islamic Boarding School located in Gebanganom 

Wetan Village, Kangkung Subdistrict, Kendal Regency, is a boarding school 

established by Kiai Samer in 1982/83. The purpose of this study is to examine (1) 

How is the history of the formation of the Shafiyah Salafiyah Islamic Boarding 

School ?; (2) What is the Role of the Syafi‟iyyah Salafiyah Islamic Boarding

School in the life of the Kangkung Subdistrict community ?; (3) How far is the 

existence of Syafi'iyyah Salafiyyah Islamic Boarding School having an impact on 

social change in the life of the Kangkung Subdistrict?. 

 This study uses a historical research method which consists of four stages, 

namely: the first heuristic or the stage of collecting sources, the technique of 

source collection is done in several ways, namely: interviews, document / archive 

studies, and literature studies. Second is source criticism or verification of validity 

of sources that have been obtained. Third is the interpretation or interpretation of 

facts from sources that have been obtained and criticized. Finally, historiography. 

The scope of this study consists of two spatial scopes (Kangkung District) and 

temporal scopes (in 1983-2010). 

Based on the results of the study, it was found that the boarding school 

that he founded also had a role in the community in the field of social religion by 

holding religious studies for the surrounding community, in the social field of 

education organizing diniyyah wustho education. Whereas Kiai Samer as the 

founder of Syafi'iyyah Salafiyyah Islamic Boarding School had a role when 

serving as Rais Syuriah in 1992 such as issuing a program of mujalasah, haul 

elders and halalbihalal of NU residents, the originator of the establishment of high 

schools, and became a PKB party declaration in Kangkung District. Besides Kiai 

Samer, the role carried out by Kiai Samer and his pesantren also had an impact on 

social change that occurred in the Kangkung Subdistrict community. These 

changes can be seen in several fields, namely the social field of the surrounding 

community's religion, in the social field and in the socio-political field. 

 Suggestions, Islamic Boarding School Syafi'iyyah Salafiyyah also needs to 

play a role in the socio-economic field of society, so it does not only play a role in 

the social, religious, educational, and political fields. 
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BAB 1

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam tertua yang 

mewakili ciri khas islam tradisional Indonesia yang masih eksis hingga kini. 

Kemunculan pondok pesantren pertama kali berkaitan erat dengan proses 

islamisasi yang dilakukan oleh Walisongo, dimana proses islamisasi tersebut 

melibatkan proses akulturasi budaya antara budaya asli Indonesia dengan nilai-

nilai islam. Akulturasi yang dilakukan oleh para Walisongo dengan melakukan 

penyesuaian dan pendekatan terhadap unsur-unsur kepercayaan yang sudah ada di 

masyarakat dengan tetap mempertahankan unsur-unsur yang tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai keislaman. Sehingga pesantren tidak hanya identik dengan 

makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia.
1
 

Pondok pesantren sendiri berasal dari kata pondok dan pesantren. Pondok 

berasal dari kata “fundug” yang berarti hotel atau asrama,
2
 sedangkan kata 

pesantren berasal dari kata santri dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang

berarti tempat tinggal para santri
3
. Keduanya mempunyai konotasi yang sama 

yaitu menunjuk pada komplek tempat tinggal santri untuk tidur dan belajar. 

Dengan demikian pondok pesantren dapat diartikan sebagai asrama tempat tinggal 

santri. 

                                                 
1
 Nurcholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 17. 

2
 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

mengenai Masa Depan Indonesia   (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 41. 
3
 M. Ziemek, Pesantren dalam perubahan sosial, diterjemahkan oleh Butche B. 

Soendjojo (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 16. 
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Pada masa-masa awal tumbuhnya, pondok pesantren hanyalah salah satu 

alat islamisasi, yang sekaligus memadukan tiga unsur pendidikan yaitu (1) ibadah 

untuk menanamkan iman, (2) tabligh untuk menyebarkan ilmu dan amal, dan (3) 

untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.
4
 

Selain itu juga, proses pertumbuhan pondok pesantren sangat sederhana. 

Seseorang menguasai beberapa bidang ilmu agama islam, misalnya: ilmu fiqh, 

ilmu tafsir, ilmu hadits, dan ilmu tauhid, yang biasanya dalam bentuk penguasaan 

beberapa kitab klasik, mulai mengajarkan ilmunya dalam suatu surau atau masjid 

kepada masyarakat lingkungannya. Lama kelamaan makin terkenal kiai tersebut 

dan pengaruhnya makin luas,
5
 sehingga makin berkembang majlis pengajaran kiai 

tersebut yang pada akhirnya membutuhkan kamar-kamar kecil bagi para santri 

yang berasal dari luar daerah untuk tinggal. 

Dalam perkembangannya, pondok pesantren terbagi menjadi tiga macam 

yaitu: (1) pesantren tradisional (salafiyah), (2) pesantren modern (khalafiyah), dan 

(3) pesantren komperehensif.
6
 Pesantren tradisional adalah pesantren yang masih 

tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab 

yang ditulis oleh ulama abad ke-15 Masehi dengan menggunakan bahasa Arab. 

Pola pengajarannya dengan sistem “halaqoh”, artinya diskusi untuk memahami isi

kitab bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar salahnya yang diajarkan 

oleh kitab, tetapi untuk memahami apa maksud yang diajarkan oleh kitab.
7
 Santri 

                                                 
4
 Imron Arifin, Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng (Malang: 

Kalimasahada Press, 1993), hlm. 17. 
5
 M. Syarif, Administrasi Pesantren (Jakarta: PT. Padyu Berkah. Hal, 1990), hlm. 6 

6
 M. Shodiq, “Pesantren dan Perubahan Sosial”, Jurnal Sosiologi Islam Volume I

(Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011) , hlm. 115. 
7
 Ibid, hlm. 115. 
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yakin bahwa kiai tidak akan mengajarkan hal-hal yang salah, dan mereka yakin 

bahwa isi kitab yang dipelajari benar.
8
 

Pesantren Modern merupakan pondok pesantren yang berusaha 

mengintregasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok 

pesantren. pengajian kitab-kitab klasik tidak lagi menonjol, bahkan ada yang 

hanya sekedar pelengkap, tetapi berubah menjadi mata pelajaran atau bidang 

studi.
9
 Perkembangan ini sangat menarik diamati sebab hal ini akan 

mempengaruhi keseluruhan sistem tradisi pesantren, baik sistem kemasyarakatan, 

agama, dan pandangan hidup. Namun demikian hal yang lebih menarik lagi ialah 

kelihatannya para kiai telah siap menghadapi perkembangan serupa ini.
10

 

Pondok pesantren komprehensif yaitu pondok pesantren yang 

menggabungkan sistem pendidikan dan pengajaran antara yang tradisional dan 

yang modern, artinya di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab 

kuning dengan metode sorogan, bandongan, dan wetonan,
11

 namun secara reguler 

sistem persekolahan terus dikembangkan.
12

 

Tujuan Pendidikan Pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan 

kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan pada mereka bahwa 

belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena 

itu, sebagai lembaga pendidikan islam, pesantren tidak hanya mampu 

                                                 
8
 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS,1994), hlm.  61. 

9
 M. Shodiq, “Pesantren dan Perubahan Sosial”, Jurnal Sosiologi Islam Volume I

(Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011) , hlm. 115. 
10

 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

mengenai Masa Depan Indonesia  ( Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 76. 
11

 Metode-metode ini banyak dikembangkan di pesantren. 
12

 M. Shodiq, “Pesantren dan Perubahan Sosial”, Jurnal Sosiologi Islam Volume I

(Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011) , hlm.116. 
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mentransferkan ilmu agama islam, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk 

membentuk karakter para santri yang diharapkan mereka kelak dapat menjadi 

Ulama. Pesantren memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan 

lembaga pendidikan pada umumnya. Keunikan ini digambarkan secara kategoris 

oleh Abdurrahman Wahid dengan konsep “pesantren sebagai subkultural”
13

. 

Keunikan ini bisa tergambar dari beberapa nilai fundamental pendidikan pesantren 

yang jarang dipandang oleh kebanyakan orang pada umunya. 

Nilai-nilai fundamental pendidikan pesantren tersebut antara lain: (1) 

komitmen untuk tafaqquh fiddin, nilai-nilai untuk teguh terhadap konsep dan 

ajaran agama; (2) pendidikan sepanjang hari; (3) pendidikan integratif  dengan 

mengkolaborasikan antara pendidikan formal dan nonformal, pendidikan 

seutuhnya, teks dan kontekstual atau teoritis dan praktis; (4) dalam pesantren 

diajarkan bagaimana hidup bermasyarakat. 

Pengajaran yang dilakukan di pesantren bersifat pendidikan, artinya 

seorang kiai menjadi contoh bagi para santrinya dalam segala tingkah laku 

kehidupan. Seperti contoh, ketika seorang kiai menjelaskan tentang bab adab 

misalnya, maka seorang kiai telah menjalankan apa yang diajarkan di tengah 

masyarakat. Umumnya seorang kiai tidak hanya menjadi figur sentral di 

pesantren, tetapi juga di tengah masyarakat. Kharisma seorang kiai yang telah 

mengamalkan ilmunya di tengah masyarakat, membuat seorang kiai menjadi 

rujukan dalam manyelesaikan segala masalah kehidupan, mulai dari masalah 

rumah tangga, ekonomi, perselisihan antar warga sampai pada politik, seorang 

                                                 
13

 Syamsul Arifin, “Pesantren Sebagai Saluran Mobilitas sosial”, Suatu Pengantar

Penelitian Volume 13, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), hlm. 33. 
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kiai selalu menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Peran 

sosial kiai di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik menyangkut sosial, 

politik, budaya, maupun yang lebih spesifik yang berkaitan dengan agama, paling 

tidak telah menjadikan kiai sebagai sosok dan figur terpandang dalam 

masyarakat.
14

 

Posisi kiai sebagai pemimpin pesantren yang dikategorikan sebagai elit 

pesantren memegang otoritas tertinggi dalam menyebarkan pengetahuan 

keagamaan dan juga segala aktifitas yang ada di pesantren. Selain sebagai elit 

pesantren, kedudukan seorang kiai di tengah masyarakat juga membuat ia 

dikategorikan sebagai elit agama, dimana ia memiliki dukungan dan kedudukan di 

tengah masyarakat di lingkungan sekitar yang kemudian menjalar ke tempat yang 

jauh. 

Pesantren tidak hanya mendidik santrinya tentang ilmu agama, tetapi juga 

dididik tentang ilmu sosial sebelum mereka lulus dan siap mengahadapi beraneka 

macam corak masyarakat. Para santri ini tidak dididik secara teorititis tentang 

ilmu sosial, tetapi langsung pada praktiknya, dikarenakan didalam pesantren salaf

tidak ada kurikulum tentang ilmu-ilmu sosial. Mereka belajar dari perilaku 

kiainya, sikap dan tingkah laku, keputusan yang diambil ketika dihadapkan pada 

persoalan yang menyangkut hajat orang banyak. 

Sebagai lembaga pendidikan tradisional umat islam Indonesia, secara 

sosio-historis pesantren memiliki peran yang tidak bisa bisa dianggap kecil. 

Walaupun lembaga ini merupakan lembaga pendidikan islam tradisional, dalam 

                                                 
14

 Amir Fadhilah, “Struktur dan pola kepemimpinan kyai dalam pesantren di Jawa, 

Jurnal Studia Islamika Volume 8 (Tangerang Seatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 102. 
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perjalanan sejarahnya, pesantren telah banyak dikaji oleh para ilmuwan dan 

peneliti dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari agama, antropologi, sosiologi, 

pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren 

memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk dan memelihara 

kehidupan sosial, kultural, politik, dan khususnya agama.
15

 

Banyak pesantren yang tersebar di Indonesia, khususnya Kabupaten 

Kendal. Tercatat pada tahun 2008 jumlah pesantren di Kendal mencapai 196 

pondok pesantren.
16

 Salah satunya adalah  Pondok Pesantren Syafi‟iyyah

Salafiyah yang didirikan pada tahun 1983 oleh KH. Syamroddin Rais atau 

masyarakat sekitar biasa menyebutnya Kiai Samer. Cikal bakal dari pesantren ini 

adalah bangunan langgar wetan
17

 yang dijadikan tempat mengaji anak-anak 

sekitar langgar. Kegiatan mengaji di langgar wetan tersebut mulai berkembang 

dengan tambahan santri dari luar daerah dan kemudian pada tahun 1983 Kiai 

Samer membangun asrama/tempat tinggal santri dan tahun tersebut dijadikan 

patokan berdirinya pondok pesantren.
18

 

Seiring berjalannya waktu, pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah membuat 

sistem klasikal dengan mendirikan MDW Syafi‟iyyah Salafiyyah yang terbagi

menjadi tiga kelas yang disesuaikan dengan tingkatan santri. Banyak masyarakat 

sekitar yang mulai merasakan kehadiran MDW ini dengan menitipkan anak-anak 

mereka di madrasah ini. 

                                                 
15

 Ibid, hlm. 102. 
16

 http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontren-33.pdf (diunduh pada tanggal 30 

Maret 2018 pukul 10.49 WIB) 
17

 Langgar merupakan sebutan masyarakat desa untuk mushola, sedangkan wetan berarti 

timur. Jadi Langgar wetan bisa diartikan Mushola yang berada di timur. 
18

 Wawancara dengan Kiai Mufton (Putra sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren 

Syafi‟iyyah Salafiyyah) 

http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontren-33.pdf
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Sebagai lembaga pondok pesantren yang berdiri di tengah-tengah 

masyarakat, Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah memiliki kewajiban untuk

berdakwah secara komperehensif tidak hanya di dalam pondok saja melainkan 

juga berkiprah di tengah masyarakat. Belum ada penelitian yang mengkaji tentang 

Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah ini, sehingga tidak ditemukan tulisan 

yang membahas tentang pondok pesantren ini. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengangkat Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah sebagai topik skripsi 

dengan melihat peran serta dampak keberadaan pesantren ini di tengah

masyarakat Kangkung.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut penulis mencoba 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Sejarah terbentuknya Pondok Pesantren Syafi‟iyyah

Salafiyah? 

2. Bagaimana Peran Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyah dalam 

kehidupan masyarakat Kecamatan Kangkung? 

3. Sejauhmana Keberadaan Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah

membawa dampak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat 

Kecamatan Kangkung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui sejarah terbentuknya Pondok Pesantren Syafi‟iyyah

Salafiyah. 

2. Untuk mengetahui peranan Kiai Samer dan Pondok Pesantren 

Syafi‟iyyah Salafiyah di tengah msyarakat Kecamatan Kangkung 

Kabupaten Kendal. 

3. Untuk mengetahui sejauhmana dampak  kehadiran Pondok Pesantren 

Syafi‟iyyah Salafiyah dalam membawa perubahan soisal di tengah 

masyarakat Kecamatan Kangkung. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan referensi tentang Pondok Pesantren Syafi‟iyyah

Salafiyyah Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten 

Kendal. 

2. Menambah referensi tentang peranan KH. Syamroddin Rois dengan 

Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah di Kecamatan Kangkung. 

3. Sebagai sumber pengetahuan bagi santri, alumni, maupun masyarakat 

umum. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian sejarah terdiri dari lingkup spasial (ruang) 

dan lingkup temporal (waktu). Lingkup spasial (ruang) dan temporal (waktu) 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Ruang Lingkup Spasial 

Ruang lingkup spasial merupakan batasan wilayah, tempat, dan kedudukan 

objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kangkung Kabupaten 
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Kendal. Kecamatan Kangkung merupakan sebuah Kecamatan hasil pemekaran 

dari Kecamatan Cepiring pada tahun 1992 dan memiliki lima belas desa yang 

tercatat berada dibawah wilayah administrasi Kecamatan. Dipilihnya Kecamatan 

Kangkung sebagai lingkup Spasial dikarenakan Pondok Pesantren Syafi‟iyyah

Salafiyah yang menjadi objek kajian berada di salah satu desa dari Kecamatan 

tersebut. 

b. Ruang Lingkup Temporal 

Ruang lingkup temporal merupakan batasan masa, waktu dari objek 

penelitian. Ruang lingkup temporal dalam penelitian ini yaitu dari tahun 1983-

2010. Tahun 1983 merupakan tahun berdirinya Pondok Pesantren Syafi‟iyyah

Salafiyyah. Kemudian diambilnya tahun 2010 sebagai batas akhir temporal karena 

pada tahun ini KH. Syamroddin Rois selaku Pengasuh Pondok Pesantren 

Syafi‟iyyah Salafiyah Kecamatan Kangkung meninggal dunia. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan sama dengan metode penelitian 

penulisan sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan langkah-langkah dalam 

penelitian dan penulisan sejarah yang dalam penelitiannya memiliki empat tahap, 

yaitu : pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan 

sumber), interpretasi, dan penulisan.
19

 yaitu :  

1. Heuristik 

Heuristik merupakan kegiatan untuk mencari atau menghimpun data dari 

sumber-sumber sejarah atau bahan untuk bukti sejarah seperti dokumen, arsip, 

                                                 
19

 Kuntowijoyo.Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm .69. 
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naskah dan buku-buku referensi lain yang ada kaitannya dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 

Pada tahap ini, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai 

sumber yang ada hubungannya dengan topik kajian yang diteliti. Sumber sejarah 

tersebut dapat berupa sumber tertulis, lisan, dan juga benda. Dari masing-masing 

sumber sejarah tersebut ada yang berupa sumber primer dan sumber sekunder.  

a. Sumber primer 

Sumber primer adalah sumber-sumber yang keterangannya 

diperoleh secara langsung dari orang (narasumber) yang menyaksikan atau 

melakukan peristiwa tersebut. Sumber primer yang telah diperoleh dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Wawancara, adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencari 

informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada pelaku yang 

terlibat secara langsung atau yang menyaksikan peristiwa tersebut. 

Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari informan-informan 

yang mengetahui mengenai Kiai Samer dan Pondok Pesantren 

Syafi‟iyyah Salafiyyah. Wawancara yang telah dilakukan dalam

penelitian skripsi ini melibatkan beberapa informan yang kompeten. 

2. Studi dokumen yang berupa arsip-arsip yang digunakan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan Kiai Samer dan Pondok 

Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah. Arsip-arsip yang diperoleh dalam 

penelitian ini yaitu : data santri baru MDW Syafi‟iyyah Salafiyyah

pada tahun 1993-1998; data-data terkait MWC NU Kecamatan 
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Kangkung; data jumlah madrasah di Kecamatan Kangkung tahun 

2006/2007 dari Direktori Madrasah Diniyyah Kementrian Agama; 

dokumen terkait Kiai Samer dan Pondok Pesantren Syafi‟iyyah

Salafiyyah. 

b. Sumber Sekunder 

Penelitian ini menggunakan sumber sekunder yang diperoleh dari 

studi pustaka (buku) yang berkaitan dengan topik penelitian, diantaranya 

yakni : Buku berjudul Tradisi Pesantren, yang diterbitkan oleh LP3S 

tahun 2011 menjadi buku induk yang digunakan penulis sebagai rujukan 

untuk mengulas topik tentang pesantren pada umumnya. Selain itu juga, 

buku berjudul Pesantren Dalam Perubahan Sosial yang ditulis oleh 

Manfred Ziemek yang terbit tahun 1986 menjadi buku penunjang yang 

penulis gunakan sebagai tinjauan terkait peran sosial pesantren di tengah 

masyarakat dalam hal ini lebih ke peran sosial pesantren di tengah 

masyarakat Kecamatan Kangkung. 

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber bertujuan utnuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber-

sumber yang diperoleh. Kritik sumber ada dua macam yaitu : autentisitas atau 

kritik ekstern, dan kredibilitas atau kritik intern.
20

 

1. Kritik Ekstern 

Kritik eksternal digunakan untuk membuktikan keaslian sumber sejarah, 

sumber yang ditemukan apakah sesuai dengan aslinya, dan keutuhan dari sumber 

                                                 
20

 Ibid., hlm. 77. 
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tersebut. Dalam kritik sumber ini penulis melakukannya terhadap dokumen (foto 

maupun arsip terkait) yang ditemukan dan juga terhadap narasumber yang 

diwawancarai. Dokumen-dokumen yang telah diperoleh, penulis uji terlebih 

dahulu mengenai keasliannya dengan menganalisa tampilan luar dari dokumen 

tersebut, apakah sesuai dengan tahun pembuatan dokumen. Sedangkan untuk 

narasumber yang diwawancarai akan dilihat apakah mereka sezaman atau 

seperiode kepengurusan dengan KH. Syamroddin Rois, apakah mereka mengenal 

KH. Syamroddin Rois dan pesantrennya, dan bagaimana hubungan narasumber 

tersebut dengan KH. Syamroddin Rois dan pesantrennya. 

2. Kritik Intern 

Kritik intern dilakukan setelah penulis selesai melakukan kritik ekstern, 

setelah diketahui keautentikan sumber, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan kritik intern yaitu untuk melakukan pembuktian apakah sumber-

sumber tersebut benar-benar merupakan fakta historis. Dalam kritik ini penulis 

melakukannya dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data 

yang lain yang merupakan hasil studi kepustakaan dan wawancara. Melalaui kritik 

intern ini penulis membandingkan kesaksian antar narasumber yaitu 

membandingkan kesaksian Kiai Mufton perihal Kiai Samer dan Pondok Pesantren 

Syafi‟iyyah dengan Nyai Mustafidah. Setelah membandingkan kesaksian kedua 

narasumber tersebut dapat diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai 

Mufton sama dengan apa yang disampaikan oleh Nyai Mustafidah. Kemudian 

penulis juga membandingkan kesaksian narasumber lain yaitu kesaksian Kiai 

Rofwan dengan kesaksian Khoiron, Fatkon dan Abdul Ghofir perihal peran Kiai 
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Samer dan pondok pesantrennya di masyarakat. Hasilnya adalah keterangan yang 

disampaikan oleh Kiai Rofwan sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh 

narasumber lainnya. Setelah membandingkan keterangan beberapa narasumber, 

penulis kemudian memilih keterangan yang sesuai dengan topik yang ditulis oleh 

penulis. 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari 

data-data yang telah diseleksi dan dilakukan kritik sumber.
21

 Proses ini memegang 

peranan penting bagi terhubungnya fakta-fakta menjadi kisah sejarah yang 

integral dan kronologis. 

4. Historiografi  

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam penulisan sejarah.
22

Dalam tahap ini fakta yang terkumpul kemudian penulis tuangkan dalam bentuk 

tulisan yang deskriptif-analitis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar 

sesuai dengan kaidah tata bahasa agar komunikatif dan mudah dipahami.  

G. Pendekatan Dan Landasan Teori 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sejarah sosial, 

dimana pendekatan ini merupakan sebuah kajian tentang hubungan antara 

masyarakat, yang didalamnya terjadi suatu interaksi antar masyarakat, ataupun 

dengan institusi sosial
23

. Selain itu juga, dalam penelitian ini, peneliti ingin 

                                                 
21

 Ibid., hlm. 102. 
22

 Ibid., hlm. 103. 
23

 Pengertian yang dapat disimpulkan dari bagian pendekatan sejarah soail dalam buku 

Metodologi Sejarah edisi kedua, karya Kuntowijoyo. 
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mengetahui sejauh mana peranan yang dilakukan oleh KH. Syamroddin Rois di 

tengah masyarakat, dimana kajian tentang peranan seseorang atau kelompok 

masuk dalam bab perubahan sosial. Institusi sosial yang merupakan bagian dari 

kehidupan sosial memiliki beberapa aspek seperti perilaku, organisasi, 

pengelompokan, pimpinan, ideologi dan sebagainya. 

Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial merupakan perubahan-

perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat, yang 

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai sikap dan pola 

perilaku diantara kelompok di dalam masyarakat.
24

  

Perubahan sosial di masyarakat dapat menyangkut segala perubahan yang 

terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang 

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamanya  nilai-nilai, sikap, dan 

pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang disebabkan 

oleh sebuah ideologi melalui sistem pendidikan.  

Penelitian ini menggunakan teori fungsional struktural yang mengkaji 

fungsi dari suatu struktur sosial atau institusi sosial dan tipe perilaku/tindakan 

tertentu dalam sebuah masyarakat dan pola hubungannya dengan elemen-elemen 

lain. Fungsional struktural menekankan pada persyaratan fungsional yang 

dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sebuah sistem untuk terus bertahan. 

Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya 

terintegrasi menjadi satu, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi 

saling berkaitan dan menciptakan konsensus dan keteraturan sosial serta 

                                                 
24

 https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/42870/Jelamu.pdf (diakses 

pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 09.30 WIB) 

https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/42870/Jelamu.pdf;jsessionid=33FB1B47DE281668664EB085779BFB2E?sequence=1
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keseluruhan elemen akan saling beradaptasi, baik terhadap perubahan internal dan 

eksternal dari masyarakat.
25

 Dalam sistem sosial, Parsons tertarik kepada sistem 

secara keseluruhan dimana didalamnya terdapat aktor dan masyarakat. masyarakat 

merupakan suatu sistem sosial yang spesifik dan penting dalam sistem sosial. 

Melalui teori Parsons tersebut penulis ingin melihat bagaimana KH. Syamrodin 

Rois dengan Pesantrennya sebagai aktor dalam sistem sosial menjalankan 

fungsinya di tengah masyarakat Kecamatan Kangkung.  

H. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka digunakan agar tidak terjadi kerancuan objek studi dalam 

suatu karya ilmiah. Beberapa literatur setema yang dijabarkan dalam tinjauan 

pustaka merupakan karya-karya hasil penelitian ilmiah yang dilakukan instansi 

ataupun individu. Bentuknya mulai buku, artikel hingga jurnal. 

Pertama, buku induk yang dipakai adalah Tradisi Pesantren: Studi 

Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. yang 

diterbitkan oleh LP3ES pada tahun 2011 karya Zamakhsari Dhofier. Buku ini 

membahas secara rinci peranan kiai dalam memelihara dan mengembangkan 

paham islam tradisional yang disebutnya sebagai tradisi pesantren. Dalam 

tulisannya ini, Dhofier juga menjelaskan tentang adanya berbagai macam jaringan 

yang dibangun oleh kiai sebagai upaya mempertahankan tradisi pesantren 

tersebut. Melalui buku ini, penulis mendapatkan gambaran umum tentang 

pesantren, mulai dari sejarah awal, sampai macam pesantren baik pesantren salaf 

maupun pesantren kholaf. Perbedaan kajian antara buku ini, dengan kajian yang 

                                                 
25

 http://eprints.uny.ac.id/8856/3/BAB%202%20-%2006413244029.pdf (diakses pada 

tanggal 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB 

http://eprints.uny.ac.id/8856/3/BAB%202%20-%2006413244029.pdf
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peneliti lakukan adalah pada topik pembahasan, dimana dalam buku topik 

utamanya mengenai pesantren dan tradisi yang ada didalamnya secara umum, 

sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada peranan pondok pesantren 

terhadap perkembangan NU di sebuah kecamatan. 

Pustaka yang kedua berjudul Bilik-Bilik Pesantren (1997) yang diterbitkan 

oleh Paramadina pada tahun 1997 karya Nurcholis Madjid. Dalam bukunya 

Nurcholis menulis tentang kondisi ideal bagi pesantren, sehingga diperlukan suatu 

usaha untuk merumuskan kembali tujuan pendidikan dalam pesantren. Selain itu 

dalam bukunya ini, Nurcholis juga menjelaskan tentang pesantren dalam 

perkembangan politik Indonesia. Buku ini digunakan peneliti karena dalam buku 

ini dijelaskan tentang pesantren sebagai cikal bakal munculnya ideologi politik 

yang dilembagakan dalam partai NU. Dimana pada tahun 1952, NU sebagai 

sebuah organisasi memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan mendirikan partai 

politik NU. Melalui buku ini, penulis mendapat kontribusi referensi baru dalam 

penulisan, perbedaan buku ini dengan penelitian yang dilaksanakan adalah pada 

subbab buku ini fokus kepada hubungan pesantren dan cikal bakal munculnya 

ideologi politik NU karena melihat NU sebagai sebuah partai politik. Sedangkan 

peneliti akan menjadikan pesantren sebagai awal mula berdirinya NU sebagai 

sebuah organisasi sosial keagamaan di Kecamatan Kangkung. 

Pustaka yang ketiga buku Ziemek, 1986. Pesantren dalam Perubahan 

Sosial. Jakarta : P3M. Buku ini terdiri dari lima bab. Pada bab yang keempat, 

Manfred membahas tentang hubungan antara pesantren dan masyarakat dimana 

hubungan tersebut amat erat. Ikatan batin yang erat tersebut merupakan dasar 
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aktifitas bersama dan menunjukkan struktur-struktur khusus. Oleh karena itu 

dalam tindakan-tindakan pembangunan masyarakat umum biasanya akan diminta 

nasehat para kiai/ulama, untuk menjamin dukungan moral dan kekuasaan mereka. 

Manfred menjelaskan bahwa pesantren dengan sistem pendidikan tradisionalnya 

dalam perkembangannya mampu memberikan program pengembangan 

masyarakat. Melalui buku ini, penulis mendapat referensi tentang seorang kiai 

yang menjadi tokoh sentral ditengah masyarakat. 

Perbedaan buku ini dengan penelitian yang yang penulis lakukan adalah 

apabila dalam buku Manfred memberikan kajian tentang sebuah pesantren yang 

memberikan program pengembangan masyarakat karena tuntutan zaman, maka 

dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang pendidikan pesantren dengan 

kiai dan santrinya yang membuat sebuah jaringan sehingga dari jaringan yang 

terbentuk, sejauh mana sebuah pesantren dapat memberikan dampak perubahan 

sosial. 

Pustaka yang keempat adalah skripsi yang berjudul “Peranan Pondok

Pesantren Al-Asror Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Patemon Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang Tahun 1980-2005” yang disusun oleh Bejo Suratno. 

Skripsi ini menjelaskan tentang perkembangan pondok pesantren Al-Asror mulai 

dari pendidikan di pondok sendiri dimana pesantren ini telah memiliki beberapa 

lembaga pendidikan seperti TPQ, MDA, MDW, MTs, dan MA. Selain itu juga 

menjelaskan tentang peranan dari pondok pesantren Al-Asror terhadap kehidupan 

masyarakat Desa Patemon dalam bidang agama, pendidikan, sosial, budaya, dan 
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ekonomi. Melalui skripsi ini penulis mendapat referensi baru tentang peranan 

pesantren terhadap kehidupan masyarakat di sebuah desa. 

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dikaji ialah skripsi yang 

disusun oleh Bejo Suratno ini memaparkan tentang peranan pondok pesantren 

terhadap kehidupan masyarakat patemon, maka pada penelitian ini, penulis hanya 

berfokus pada peranan pondok pesantren dalam berdirinya NU di Kecamatan 

Kangkung sekaligus perkembangan NU. Selain itu juga untuk melihat sejauh 

mana dampak kehadiran Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyah terhadap

perubahan sosial yang terjadi. 

Kelima, sesuai dengan langkah yang telah dijelaskan pada subbab 

sebelumnya, peneliti tidak hanya menggunakan buku-buku sebagai sumber 

referensi, namun juga menggunakan tulisan karya ilmiah semacam jurnal maupun 

artikel. Salah satunya artikel M. Shodiq. Pesantren dan Perubahan Sosial, Vol. 1, 

No.1, April 2011: 111-122. Dalam artikel ini Shodiq menulis tentang perubahan 

sosial yang ada di pesantren. Ia menerangkan bahwa perubahan yang terjadi 

didalam pesantren merupakan sebuah bentuk penyesuaian diri dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan, 

meskipun tidak semua pesantren melakukan perubahan tersebut. Masih ada 

beberapa pesantren yang mempertahankan sistem pelajaran tradisional yang 

menjadi ciri khasnya. Melalui artikel ini penulis memperoleh gambaran bahwa 

pesantren mengalami sebuah perubahan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. 

Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah apabila 

artikel ini mengkaji tentang perubahan yang ada didalam pesantren, maka pada 
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penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang sejauh mana dampak dari 

keberadaan sebuah pesantren terhadap perubahan sosial yang terjadi di 

masyarakat. Selain itu juga dalam artikel  tersebut, penulis menjelaskan tentang 

pesantren yang masih menggunakan sistem pembelajaran tradisional yang 

berfungsi untuk menghasilkan para kyai, ustadz atau guru ngaji. Tetapi dalam 

penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan mengkaji tentang peran dari 

sebuah pondok pesantren terhadap perkembangan NU di daerah tersebut. 

Keenam, artikel A. Zaenurrasyid dan Muhammad Subhan yang berjudul 

“Pengaruh Pondok Pesantren Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Desa

Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati” dalam jurnal Islamic Review: Jurnal Riset dan 

Kajian Keislaman. Dalam artikel ini Zaenurrasyid dan Subhan menulis tentang 

perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sosial masyarakat di Desa Kajen 

Kec. Margoyoso Kab. Pati dalam empat aspek, yaitu tradisi, nilai-nilai, 

kesenjangan, dan pola tingkah laku yang disebabkan oleh kehadiran pondok 

pesantren. 

Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang dikaji adalah dalam 

penelitian yang penulis lakukan, penulis lebih fokus kepada perubahan yang 

terjadi dalam bidang sosial agama, sosial pendidikan, dan sosial politik 

masyarakat yang diakibatkan oleh kehadiran pondok pesantren. 



20 

I. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I  Pendahuluan 

Pendahuluan yang isinya memuat uraian mengenai Latar Belakang 

Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang 

Lingkup, Metode Penelitian, Pendekatan, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Syafi’iyyah Salafiyyah 

Berisi sekilas tentang Kiai Samer ,sejarah berdirinya pesantren ini 

sekaligus perkembangannya. 

BAB III Peranan Pondok Pesantren Syafi’iyyah Salafiyyah di 

Masyarakat Kecamatan Kangkung (1983-2010) 

Berisi tentang Peran Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyah di tengah 

masyarakat Kecamatan Kangkung. 

BAB IV Dampak Keberadaan Pondok Pesantren Syafi”iyyah

Salafiyyah terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Kecamatan Kangkung

 Berisi tentang perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat 

Kecamatan Kangkung sebagai dampak dari kehadiran Pondok Pesantren 

Syafi‟iyyah Salafiyyah.  

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan. 

Berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan 

dengan melihat realita dan sumber-sumber sejarah yang telah didapatkan di 

lapangan.  
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BAB II 

SEJARAH BERDIRINYA PONDOK PESANTREN SYAFI’IYYAH

SALAFIYYAH 

A. Sekilas Tentang KH. Syamroddin Rois 

KH. Syamroddin Rais atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Samer 

oleh masyarakat sekitar merupakan salah satu kiai sentral di Kecamatan 

Kangkung. Beliau lahir di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung 

Kabupaten Kendal pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 1931 M dari pasangan Rois 

dan Rukini dan meninggal pada hari Senin tahun 2010. 

Kiai Samer menikah dengan Nyai Roikhanah dan memiliki enam anak 

yaitu Mustafidah, Masmurah, Mufton, Mukoyyidah, Murtadlo, dan Fatin 

Nahdliyah. Dari keenam anak tersebut hanya ada tiga anak yang masih hidup 

sampai sekarang, yaitu Mustafidah, Mufton, dan Fatin Nahdliyah. Sedangkan 

ketiga anak lainnya meninggal ketika masih anak-anak.
26

 

Pendidikan Kiai Samer dimulai dengan bersekolah di SR (Sekolah Rakyat) 

dan dibarengi dengan mengaji kepada beberapa kiai yang berada di sekitar Desa 

Gebanganom wetan, seperti mengaji kepada Kiai Nashori Truko, Kiai Abdullah 

Tlahab, Kiai Munawar Teguhan, dan Kiai Bisri Pucangrejo. Kemudian Kiai 

Samer melanjutkan pendidikannya dengan menjadi santri di salah satu Pondok 

Pesantren di Kaliwungu beberapa bulan, dilanjutkan mondok di Pondok Pesantren 

Dondong Mangkang Semarang, mondok di Kiai Ihsa Mustafid Margosari, dan 

terakhir mondok di Kiai Ghozali Donosari.
27

 

                                                 
26

 Wawancara dengan Ibu Nyai Mustafidah, 25 Mei 2018. 
27

 Wawancara dengan Kiai Mufton, 23 Mei 2018 
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Kiai Samer merupakan pendiri sekaligus pengasuh pertama Pondok 

Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung. 

Dalam mendidik santrinya, Kiai Samer selalu menekankan agar para santrinya 

dapat membaca kitab kuning, karena standar seseorang dapat dianggap 

mengetahui ilmu agama adalah dapat membaca kitab kuning. Seperti keterangan 

yang disampaikan oleh Kiai Rofwan berikut : 

Khususe kitab kuning, dadi kudu iso moco kitab kuning kanggo seng 

standar nek bocah ngerti agomo kudu biso moco kitab. Mbok pintere koyo 

opo nak orak biso moco kitab yo dianggep orak iso, ngono yai samer. Iki 

kuncine kan kitab kuning kui ra. mulane moco kitab kui digerake temenan 

karo yai, nganti opo pekan madaris kudu ono moco kitab, yo pancen ha‟a

kok, wes bocah pintere koyo opo donge moco kitab rak iso, nak ngarteni 

tetep keliru. (Wawancara dengan Kiai Rofwan, 1 Oktober 2018).
28

 

Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam buku Tradisi Pesantren dimana 

salah satu elemen dari pondok pesantren adalah kitab kuning yang menjadi kajian 

bagi santri. Dalam mengkaji kitab kuning ini setidaknya ada dua metode yaitu 

metode sorogan dan metode bandongan. Kedua metode ini merupakan metode 

dalam sistem pengajaran pesantren. Kedua metode inilah yang digunakan oleh 

Kiai Samer dalam mengajar kitab kuning kepada santrinya. 

Melalui metode bandongan, Kiai Samer membacakan sekaligus 

menerangkan kitab yang dikaji, sedangkan para santri ngabsahi
29

 dan mencatat 

hal-hal penting yang disampaikan oleh Kiai Samer. Kitab yang sering dibaca oleh 

                                                 
28

 Terjemahan dalam Bahasa Indonesia „Khususnya kitab kuning, jadi harus bisa 

membaca kitab kuning, sebagai standar kalau anak tersebut mengerti agama. Mau pintarnya seperti 

apa kalau tidak bisa membaca kitab kuning ya dianggap tidak bisa, itu menurut yai. Ini kuncinya 

kan kitab kuning kan, sehingga kitab kuning ini benar-benar digerakkan oleh Kiai Samer, sampai 

Pekan Madaris harus ada (lomba) membaca kitab. Ya memang benar, mau anaknya pintarnya 

seperti apa tapi ketika tidak bisa membaca kitab kuning, mengartikannya tetap keliru‟. 
29

 Ngabsahi merupakan kegiatan dimana para santri memberikan arti pada lafaz yang 

dibaca oleh seorang kiai. 
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Kiai Samer melalui metode Bandongan ini adalah kitab Fath Mu’in, Fath Qorib,

Ibnu Aqil, dan Tafsir Jalalain.
30

 Metode bandongan hanya digunakan kepada 

santri-santri yang sudah mampu membaca kitab kuning atau dapat dikatakan 

bahwa metode bandongan ini digunakan bagi murid-murid tingkat menengah.
31

  

Metode Sorogan digunakan Kiai Samer untuk mengajari para santri 

bagaimana cara membaca kitab kuning yang benar selain juga untuk mengetahui 

kemampuan santri dalam membaca kitab kuning. Dalam prakteknya, untuk dapat 

membaca sebuah kitab kuning seorang santri setidaknya harus menguasai ilmu 

alat, minimal ilmu nahwu shorof. Ilmu nahwu shorof inilah yang menjadi prioritas 

Kiai Samer dalam mendidik santrinya selain ilmu fiqh. Kiai Mufton menuturkan 

bahwa “sorogan itu bagi yang belum bisa membaca kitab (kuning), jadi bagi yang 

belum bisa membaca kitab ya mengajinya kitab tasrifan dan jurumiyah, kalau 

sudah pandai membaca kitab baru boleh ikut yang bandongan”.
32

 

Masyarakat sekitar mengenal Kiai Samer sebagai kiai ahli Fiqh yang kaku 

atau biasa disebut dengan kiai saklek
33

. Contohnya seperti Kiai Samer tidak 

memperkenankan perempuan untuk sholat berjamaah satu tempat dengan para 

lelaki. Hal ini masih terjaga di pondok beliau yang sekarang diasuh oleh putra 

beliau, Kiai Mufton. Meskipun dikenal kaku, dalam beberapa hal Kiai Samer 

berpikiran terbuka. Seperti yang diceritakan oleh Kiai Mufton bahwa Kiai Samer 

                                                 
30

 Keempat kitab ini merupakan kitab yang selalu dibaca oleh Kiai Samer dan masih 

dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Kiai Mufton. Kitab Fath Qorib dan Fath Muin merupakan kitab 

fan ilmu fiqh, Kitab Ibnu Aqil merupakan Syarah dari Nadzom Alfiyah dalam fan ilmu nahwu 

shorof, dan Kitab Tafsir Jalalainmerupakan salah satu kitab tafsir Al-Qur‟an. 
31

Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta : LP3ES, 2015) hlm. 56. 
32

 Wawancara dengan Kiai Mufton, 23 Mei 2018 
33

 Sebutan ini biasanya disematkan kepada kiai-kiai yang sangat kaku pada hukum 

fiqh,sehingga hal-hal yang sudah lumrah di masyarakat tetapi tidak sesuai dengan hukum fiqh 

maka akan dilarang oleh beliau. 
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menyuruh beliau untuk melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi, tetapi hal 

tersebut ditolak oleh Kiai Mufton, dan Kiai Mufton lebih memilih untuk 

melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Hal yang sama juga diceritakan 

oleh Bapak Khoiron, ia menyampaikan bahwa “kalau kita misalnya sowan,

kemudian kita musyawarah, ngomong-ngomong gitu, itu tidak keras itu. Saya 

dulu ketika sowan itu juga lama, sering diajak ngobrol. Jadi tidak kaku, cuma 

orang kadang melihat dari luar, wah kaku, jadi sebenarnya tidak. Kalau saya 

mengikuti dulu pas sowan, termasuk hukum itu ya tetap pijakannya kitab kuning 

itu”.
34

 

Kiai Samer yang dikenal kaku ini menjadi tokoh sentral di Kecamatan 

Kangkung yang mewarnai kehidupan sosial di Kangkung.
35

 Segala permasalahan 

di tengah masyarakat selalu dimusyawarahkan dengan beliau. Banyak masyarakat 

yang sowan ke beliau, baik yang sowan untuk bertanya mengenai hukum fiqh 

ataupun hanya untuk sekedar sowan meminta doa.  

B. Kiai Samer Mendirikan Pondok Pesantren 

Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah Gebanganom Wetan Kangkung

Kendal didirikan pada tahun 1983 oleh KH. Syamroddin bin Rois.
36

 Cikal bakal 

dari pondok ini adalah bangunan langgar wetan
37

 yang dijadikan tempat mengaji 

anak-anak sekitar langgar. Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah berada di

Desa Gebanganom Wetan Kec. Kangkung Kab. Kendal. 

                                                 
34

 Wawancara dengan Bapak Khoiron, 27 September 2018. 
35

 Wawancara dengan Bapak Khoiron, 27 September 2018. 
36

 Lihat Gambar 2.1 
37

 Langgar merupakan sebutan masyarakat desa untuk mushola, sedangkan wetan berarti 

timur. Jadi Langgar wetan bisa diartikan Mushola yang berada di timur. 
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Berdirinya pesantren ini bukan tanpa sebab. Pada awalnya KH. 

Syamroddin tidak berkeinginan untuk membangun sebuah pondok pesantren. 

Pondok pesantren ini dibangun atas permintaan seorang Habib dari Jawa Timur. 

Pada suatu hari ada seorang Habib dari Jawa Timur datang bertamu ke rumah Kiai 

Samer
38

, tetapi pada waktu itu KH. Syamroddin masih berada di sawah. Akhirnya 

sang habib memutuskan untuk menyusulnya ke sawah. Dalam perjalanan ke 

sawah, akhirnya sang Habib bertemu Kiai Samer di jembatan gang menuju arah 

pondok. salah satu yang disampaikan Habib adalah bahwa Kiai Samer harus 

membangun pondok pesantren. Atas perintah sang Habib itulah akhirnya pada 

tahun 1983 Kiai Samer membangun asrama/tempat tinggal santri dan tahun 

tersebut dijadikan patokan berdirinya pondok pesantren.
39

 

Kiai Samer tidak begitu memperhatikan jumlah santri karena bagi beliau 

berapapun jumlah santrinya akan tetap beliau ajar. Santri yang mengaji kepada 

Kiai Samer tidak hanya yang mukim di pondok saja, tetapi banyak santri sekitar 

pondok yang lajo atau biasa disebut santri kalong
40

. Metode yang digunakan 

dalam mengajar adalah metode bandongan dan sorogan, metode yang banyak 

digunakan dalam pesantren. pada waktu itu belum diterapkan sistem madrasah. 

Kitab yang dikaji adalah kitab nahwu, shorof, dan fiqh.
41

 

Seiring dengan perkembangan zaman maka dibentuklah sistem klasikal 

atau sistem madrasah yang diberi nama MDW NU Syafi‟iyyah Salafiyyah

                                                 
38

 Panggilan masyarakat sekitar kepada KH. Syamroddin Rois. 
39

 Wawancara dengan Kiai Mufton, 23 Mei 2018. 
40

 Santri kalong merupakan santri yang mengikuti kegiatan mengaji tetapi tidak tinggal di 

asrama pesantren. 
41

 Wawancara dengan Kiai Mufton, 23 Mei 2018. 
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Gebanganom Wetan, Madrasah tingkat wustho
42

 pertama di Kecamatan 

Kangkung.
43

 Madrasah ini terbagi menjadi tiga tingkatan kelas, yaitu kelas satu, 

dua, dan tiga. Kitab yang diajarkan di setiap tingkatan berbeda, sesuai dengan 

tingkatan kelas. 

Antara santri putra dan santri putri kelasnya dipisah sehingga ada enam 

ruang kelas yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah. 

Meskipun ada pemisahan kelas putra dan putri, kurikulum yang digunakan tetap 

sama untuk setiap jenjang kelas madrasah. 

Sejak dibentuknya sistem madrasah, maka santri yang mengikuti kegiatan 

belajar tidak hanya santri yang mondok saja, tetapi banyak juga santri yang 

berasal dari desa tetangga, mengingat pada waktu itu madrasah ini satu-satunya di 

Kecamatan Kangkung sehingga banyak santri yang berasal dari luar desa.
44

 

Seperti pada umumnya pondok pesantren, Pondok Pesantren Syafi‟iyyah

Salafiyyah juga memiliki beberapa elemen, yaitu: pondok, masjid, santri, 

pengajaran kitab klasik, dan kiai. Kelima komponen tersebut adalah elemen dasar 

tradisi pesantren.
45

 

1. Pondok 

Pondok pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama 

pendidikan islam tradisional dimana siswanya tinggal dan belajar 

bersama dibawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang yang 

                                                 
42

 Madrasah tingkat wustho setingkat dengan MTs jika dibandingkan dengan pendidikan 

formal. 
43

 Wawancara dengan Bapak Khoiron, 27 September 2018. 
44

 Wawancara dengan Kiai Mufton, 23 Mei 2018. 
45

 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta : LP3ES, 2015), hlm. 79. 
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lebih dikenal dengan sebutan kyai.
46

 Asrama ini berbentuk beberapa 

bilik kamar yang dihuni oleh beberapa santri mukim. Pondok 

Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah sendiri merupakan pondok yang

didirikan pada tahun 1983. Penetapan tahun tersebut berdasarkan 

tahun dibangunnya empat kamar yang digunakan untuk tempat tinggal 

para santri.
47

 

2. Masjid atau Musala 

Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari 

pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk 

mendidik para santri, terutama dalam praktik sembahyang lima waktu, 

khutbah dan sembahyang Jum‟ah, dan pengajaran kitab-kitab islam 

klasik.
48

 Meskipun masjid memiliki kedudukan terpenting dalam 

elemen pesantren, tetapi tidak semua pesantren menjadikan masjid 

sebagai pusat pengajaran kitab klasik. Salah satunya Pondok 

Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah yeng menjadikan musala sebagai

pengganti masjid dalam kegiatannya. Musala yang oleh masyarakat 

sekitar disebut langgar wetan
49

 ini dibangun jauh lebih dulu dibanding 

bangunan pondok. Langgar wetan ini digunakan oleh Kiai Samer 

untuk mengajar ngaji para santri yang berasal dari sekitar musala 

sebelum dibangunnya pondok. 

                                                 
46

 Ibid, hlm 79 
47

 Wawancara dengan Kiai Mufton, 23 Mei 2018. 
48

 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta : LP3ES, 2015) hlm. 85. 
49

 Wawancara dengan Kiai Mufton, 23 Mei 2018. 
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3. Santri 

Santri merupakan elemen selanjutnya yang ada di suatu 

lembaga pendidikan pesantren. Ada dua jenis santri, yaitu santri 

mukim dan santri kalong.
50

 Santri mukim merupakan santri yang 

berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. 

Di Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah santri mukim berasal dari luar

Kecamatan Kangkung.  

Sedangkan santri kalong adalah santri yang berasal dari desa-

desa sekitar pesantren, biasanya tidak menetap dalam pesantren. Santri-

santri kalong di Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah kebanyakan berasal

dari desa-desa sekitar pondok, seperti Desa Kadilangu, Desa Truko, dan 

desa-desa lainnya yang masih satu kecamatan dengan Desa 

Gebanganom Wetan.
51

 

4. Pengajaran Kitab Klasik 

Pengajaran kitab klasik merupakan satu-satunya pengajaran 

formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren.
52

 Dalam Pondok 

Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah, ada dua sistem pengajaran yang

digunakan oleh Kiai Samer untuk mengajar kitab klasik yaitu sistem 

bandongan dan sorogan. Kedua sistem ini merupakan sistem 

pengajaran yang umum digunakan pesantren salaf. Kitab yang 

diajarkanpun berbeda sesuai dengan tingkatan santri mulai kitab yang 

                                                 
50

 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta : LP3ES, 2015) hlm. 89. 
51

 Wawancara dengan Kiai Mufton, 23 Mei 2018. 
52

 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta : LP3ES, 2015) hlm. 87. 



29 

paling dasar sampai kitab yang paling tinggi. Kitab yang biasa dikaji 

di Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah adalah Kitab Fathul 

Qorib, salah satu kitab dalam cabang ilmu fiqh selain kitab Fathul 

Mu’in. Kemudian kitab Tafsir Jalalain dan kitab Ibnu Aqil.
53

 

5. Kiai 

Elemen yang terakhir adalah kiai yang merupakan pucuk 

pimpinan tertinggi dalam sebuah pesantren. Seringkali seorang kiai 

tidak hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendiri dari sebuah 

pesantren.
54

 Kiai Samer yang memiliki nama lengkap KH. 

Syamroddin Rois merupakan pengasuh sekaligus pendiri Pondok 

Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah Gebanganom Wetan. Beliau

mendirikan pondok pesantren ini atas perintah dari seorang habib dari 

Jawa Timur yang datang ke rumah Kiai Samer. 

                                                 
53

 Wawancara dengan Kiai Mufton, 23 Mei 2018. 
54

 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta : LP3ES, 2015) hlm. 93. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah, Pondok 

Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah merupakan pondok pesantren yang didirikan

oleh KH. Syamroddin Rois atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai 

Samer. Sebagai salah satu institusi sosial, Pondok Pesantren Syafi‟iyyah

Salafiyyah memiliki beberapa peran di bidang sosial agama, sosial 

pendidikan, dan sosial politik. Dalam bidang sosial agama, Pondok Pesantren 

Syafi‟iyyah Salafiyyah memiliki beberapa kegiatan bagi masyaraklat sekitar,

seperti pengajian bagi orang tua, pengajian bagi pemuda desa, dan kegiatan 

haflah akhir sanah. Kemudian Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah juga

memiliki peran dalam bidang sosial pendidikan dengan menyelenggarakan 

MDW pertama di Kecamatan Kangkung dan menyumbangkan kurikulum 

madrasah bagi LP. Ma‟arif Kec. Kangkung. Sedangkan dalam bidang politik,

santri-santri Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah bergerak mengenalkan

partai PKB ke masyarakat desa yang berada di Kecamatan Kangkung.  

Kiai Samer selaku pengasuh pondok pesantren juga memiliki peran, 

khususnya di organisasi Nahdlatul Ulama, Dalam struktur organisasi NU, Kiai 

Samer menjadi Rais Syuriah MWC NU Kec. Kangkung, pimpinan tertinggi 

organisasi NU tingkat Kecamatan. Kiai Samer memimpin organisasi tersebut 

terhitung mulai tahun 1992/1993 sejak terjadinya pemekaran wilayah dan 

Kecamatan Kangkung menjadi sebuah kecamatan sendiri, hingga ketika Kiai 

Samer wafat. Kemudian Kiai Samer juga memiliki peran dalam bidang 
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pendidikan NU dengan berdirinya SMA di Kangkung, dan yang terakhir 

menjadi deklarator partai PKB. 

Peran yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Syafi‟iyyah Salafiyyah

dan Kiai Samer di tengah masyarakat Kecamatan Kangkung juga membawa 

dampak kepada perubahan sosial yang terjadi, yaitu dalam aspek sosial agama 

dan pendidikan dan sosial politik. Dalam sosial agama, masyarakat yang 

semula merupakan masyarakat abangan, dengan kehadiran Pondok Pesantren 

Syafi‟iyyah Salafiyyah berubah dan mulai beribadah sesuai dengan syariat dan

mulai banyak remaja yang mengikuti pengajian di pondok pesantren. 

Sedangkan dalam bidang sosial pendidikan, Pondok Pesantren Syafi‟iyyah

Salafiyyah menjadi pemicu munculnya madrasah-madrasah diniyyah wustho 

di Kecamatan Kangkung. Dalam bidang politik, perubahan yang dapat dilihat 

hanya terjadi pada santri-santri Kiai Samer setelah dilaksanakannya deklarasi 

partai PKB, yaitu berubahnya pilihan politik santri-santri Kiai Samer menjadi 

simpatisan partai PKB. 



62 

DAFTAR PUSTAKA 

Arsip 

AD ART NU tahun 1984. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992.

Undangan MWC NU Kecamatan Kangkung Nomor 

MWC.II.04.17/018.B/V/2006. 

Piagam Pondok Pesantren Nomor Kd.11.24/5/PP.00.1/2187/2004 

Buku dan Artikel 

Anam, Chairul. 2010. Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama. 

Surabaya: Duta Aksara Mulia. 

Arifin, Imron. 1993. Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng. 

Malang: Kalimasahada Press. 

Arifin, Syamsul. 2010. “Pesantren Sebagai Saluran Mobilitas sosial”. Suatu 

Pengantar Penelitian, No. 1. Hal : 33-61. 

Dhofier, Zamakhsari. 2011. Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan 

Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: LP3ES. 

Fadhilah, Amir. 2011. “Struktur dan pola kepemimpinan kyai dalam pesantren di

Jawa”, Dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika. No. 1. Hal: 101-120.

Ghazali, M. Bahri. 2003. Pesantren Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Prasasti.  

Hamruni, dan Ricky Satria W., “Eksistensi pesantren dan kontribusinya dalam

pendidikan karakter”, dalam jurnal Pendidikan agama islam.  No. 2. Hal 

197-210. 

Hasbullah. 1996. kapita selekta pendidikan islam. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Madjid, Nurcholis. 1997. Bilik-bilik Pesantren. Jakarta: Paramadina. 

Mantri Statistik Kangkung. 1993. Kecamatan Kangkung Dalam Angka 1993. 

Kendal: BPS Kab. Kendal. 

Mastuhu.1994. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS. 



63 

Moesa, Ali Maschan. 1999. Kiai dan Politik dalam Wacana Civil society. 

Surabaya: Lepkiss. 

Mulkhan, Abdul Munir. 2009. Politik Santri : Cara Merebut Hati Rakyat. 

Yogyakarta : Kanisius. 

PBNU. 2011. Hasil-hasil Muktamar 32. Jakarta: Sekretaris Jendral PBNU. 

Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai 

Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saridjo, M. 1980. Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia. Jakarta: Dharma 

Bhakti. 

Shodiq, M. 2011. “Pesantren dan Perubahan Sosial”, Dalam Jurnal Sosiologi 

Islam. No. 1. Hal : 111-122. 

Suratno, Bejo. 2006. Peranan Pondok Pesantren Al-Asror Terhadap Kehidupan 

Masyarakat Desa Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 

1980-2005. Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Semarang. 

Syarif, M. 1990. Administrasi Pesantren. Jakarta: PT. Padyu Berkah.

Zaenurrasyid, A. dan Muhammad Subhan. 2018. “Pengaruh Pondok Pesantren

Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Kajen Kec. Margoyoso 

Kab. Pati”, Dalam Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman. 

No. 1. Hal: 55-71. 

Ziemek, M. 1998. Pesantren dalam perubahan sosial. Jakarta: P3M.

Internet 

http://digilib.uinsgd.ac.id/5552/4/4_bab1.pdf  (diakses pada tanggal 20 Juni 2019 

pukul 09.30 WIB). 

http://eprints.uny.ac.id/8856/3/BAB%202%20-%2006413244029.pdf (diakses 

hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018). 

http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/madin5.pdf  (diakses pada tanggal 30 

Maret 2019 pukul 10.49 WIB). 

http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontren-33.pdf  (diakses pada tanggal 

30 Maret 2018 pukul 10.49 WIB) 

https://m.pkb.id.page/sejarah.pendirian/  (diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 

10.00 WIB). 

http://digilib.uinsgd.ac.id/5552/4/4_bab1.pdf
http://eprints.uny.ac.id/8856/3/BAB%202%20-%2006413244029.pdf
http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/madin5.pdf
http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontren-33.pdf
https://m.pkb.id.page/sejarah.pendirian/

