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ABSTRACT 

 

Masrur, Muhammad. 2020. History of the Boarding School of Sunan Drajat 

Banjarwati Paciran in 1977-2015. Thesis. Department of History FIS UNNES. 

Supervisor: Drs. Jayusman, M.Hum., And Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum. 

 

Keywords: Pesantren, Role of Clerics, Community Involvement. 

 Sunan Drajat Islamic boarding school was founded in 1977 by KH. 

Abdul Ghofur. Aside from being an educational institution and the Da'wah 

boarding school Sunan Drajat is also known as an entrepreneurial boarding 

school. The purpose of this study include: (1) knowing the history of the Sunan 

Drajat boarding school in 1977-2015, (2) knowing the role of the clerics in the 

development of the Sunan Drajat boarding school, (3) knowing the involvement 

of the surrounding community in the development of the Sunan Drajat boarding 

school. This study uses the historical method, which consists of five stages, 

namely the determination of topics, heuristics, source criticism, interpretation, and 

historiography. 

The results of this study indicate that (1) in 2008, the Sunan Drajat Islamic 

boarding school experienced very rapid development since the pesantren opened 

its Higher Education Institution, the Islamic High School of Raden Qosim. (2) the 

important role of the kyai in the establishment, growth, development, and 

management of a boarding school is the most essential element (3) the 

involvement of surrounding communities in the development of Sunan Drajat 

boarding schools in the social, economic, religious, educational, and cultural 

fields. 

The conclusion from this study shows that the Sunan Drajat boarding 

school was established in 1977 by KH. Abdul Ghofur and experienced very rapid 

development in 2008. The development of the pesantren Sunan Drajat had an 

impact on the surrounding community including community social relations 

getting stronger, deeper knowledge of religious knowledge, the level of public 

education becoming higher and economic life getting better and growing values 

pesantren culture. 
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SARI 

Masrur, Muhammad. 2020. Sejarah Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati 

Paciran Tahun 1977-2015. Skripsi. Jurusan Sejarah FIS UNNES. Pembimbing: 

Drs. Jayusman, M.Hum., dan Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum. 

 

Kata Kunci: Pesantren, Peran Kyai, Keterlibatan Masyarakat. 
 

Pondok pesantren Sunan Drajat didirikan pada tahun 1977 oleh KH. Abdul 

Ghofur. Selain sebagai lembaga pendidikan dan dakwah pondok pesantren Sunan 

Drajat juga dikenal dengan pesantren wirausaha. Tujuan penelitian ini antara lain: 

(1) mengetahui sejarah pondok pesantren Sunan Drajat tahun 1977-2015, (2) 

mengetahui peran kyai dalam perkembangan pondok pesantren Sunan Drajat, (3) 

mengetahui keterlibatan masyarakat sekitar dalam perkembangan pondok 

pesantren Sunan Drajat. Penelitian ini menggunakan metode historis, yang terdiri 

dari lima tahap, yaitu penentuan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 

historiografi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) pada tahun 2008, pondok 

pesantren Sunan Drajat mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu 

semenjak pesantren membuka Perguruan Tinggi yakni Sekolah Tinggi Agama 

Islam Raden Qosim. (2) peran penting kyai dalam pendirian, pertumbuhan, 

perkembangan, dan pengurusan sebuah pondok pesantren merupakan unsur yang 

paling esensial (3) adanya keterilibatan masyarakat sekitar dalam perkembangan 

pondok pesantren Sunan Drajat di bidang sosial, ekonomi, agama, pendidikan, 

dan budaya. 

Simpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pondok pesantren Sunan 

Drajat didirikan pada tahun 1977 oleh KH. Abdul Ghofur dan mengalami 

perkembangan yang sangat pesat pada tahun 2008. Perkembangan pesantren 

Sunan Drajat memberikan dampak bagi masyarakat sekitar diantaranya hubungan 

sosial masyarakat semakin kuat, pengetahuan ilmu agama semakin dalam, tingkat 

pendidikan masyarakat menjadi tinggi dan kehidupan ekonomi menjadi lebih baik 

serta tumbuhnya nilai-nilai budaya pesantren.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesantren atau pondok adalah lembaga yang dapat dikatakan 

merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan dan 

selanjutnya, ia merupakan bapak dari pendidikan Islam. Dari segi historis, 

pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga 

mengandung makna keaslian Indonesia (indigeneous). Sebab, lembaga serupa 

pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa Hindu-Buddha. Pesantren sendiri 

menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan 

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

Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari bahasa Arab “Funduq” 

yang berarti “Hotel atau Asrama” (Dhofier, 1994:18) 

Perkembangan pondok pesantren pada masa sekarang lebih 

menonjolkan fungsinya sebagai tempat yang dikomersialkan, setiap santri 

dikenakan semacam sewa atau iuran untuk pemeliharaan pondok tersebut. 

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren menjadi pusat pendidikan 

kader ulama dan para mustami’. Istilah pesantren di Nusantara berasal dari 

kata “santri” yang mendapat kata awal “pe” dan akhiran “an” yang berarti 

tempat para santri menuntut ilmu (Asrohah, 2004: 30). 

Perubahan dan pembaruan Islam di Indonesia dimulai pada awal abad 

ke-20. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia memiliki alasan atau motif 

yang berbeda-beda. Menurut Karel A. Steenbrink, paling tidak ada empat hal 
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penting yang mendorong terjadinya perubahan dan pembaruan Islam di 

Indonesia, yaitu: (1) keinginan untuk kembali pada ajaran al-Qur’an dan 

Hadis, (2) semangat nasionalisme dalam melawan penjajahan Belanda, (3) 

usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya di 

bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik, dan (4) dorongan 

pembaruan pendidikan Islam (Steenbrink, 1995: 36). 

Latar belakang lahirnya madrasah sebagai pendidikan Islam didasarkan 

atas dua faktor penting, yaitu: (1) pendidikan Islam tradisional kurang 

sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai dan 

(2) laju perkembangan sekolah-sekolah model Belanda di kalangan 

masyarakat cenderung meluas membawa paham sekularisme, sehingga harus 

diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan 

organisasi yang lebih teratur, terencana dan bersikap akomodatif terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan modern dalam bingkai ajaran Islam dan 

sunnah (Khozin, 2001: 96). 

Kehadiran madrasah atau pesantren sebagai lembaga pendidikan yang 

relatif baru di Indonesia terus mengalami perkembangan. Mengantisipasi 

perkembangan yang pesat dalam dunia pendidikan ini, pesantren kemudian 

melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan menyelenggarakan pendidikan 

formal dalam bentuk pendirian sekolah (madrasah), disamping tetap 

meneruskan sistem halaqoh, bandongan, sorogan, dan wetonan (Saridjo, 

2010: 46-47).  
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Sistem pendidikan pesantren adalah totalitas interaksi dari seperangkat 

unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu, dan saling 

melengkapi satu sama lainnya menuju tercapainya tujuan pendidikan yang 

telah menjadi cita-cita bersama para pelakunya. Para pelaku pesantren adalah 

: kyai (pengasuh), ustadz (pembantu kyai dalam mengajar agama), guru 

(pembantu kyai mengajar ilmu umum), santri (pelajar), dan pengurus 

(pembantu kyai untuk kepentingan umum pesantren) (Mastuhu, 1994: 6).  

Pesantren yang berkembang di Indonesia mempunyai tipe-tipe sebagai 

berikut. Pertama, pesantren tradisional. Pesantren ini masih mempertahankan 

berntuk aslinya dengan mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke-

15 M dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dilakukan 

dengan menerapkan sistem Halaqah. Hakikat dari sistem pengajaran halaqah 

adalah penghafalan yang titik akhirnya dari segi metodologi cenderung pada 

terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu.   

Kedua, pesantren modern. Sistem pengajaran padapesantren ini 

menggunakan kelas-kelas belajar dan bentuk klasikal. Kurikulum yang 

dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara 

nasional. Pada pesantren jenis ini, para kiai berkedudukan menjadi pelaksana 

proses pembelajaran sebagai pengajar langsung di kelas. Perbedaan dengan 

madrasah dan sekolah pada umumnya terletak pada proses pendidikan agama 

dan bahasa Arab (dan terkadang bahasa Inggris) yang lebih ditunjukan pada 

kurikulum lokal. 
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Ketiga, pesantren konvergensi. Pada jenis ini pesantren merupakan 

sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara yang tradisional dan yang 

modern. Di dalamnya diterapkan pendidikan dan pembelajaran kitab kuning 

dengan metode sorogan, bandongan, dan wetonan; namun secara reguler 

sistem persekolahan terus dikembangkan. Bahkan pendidikan 

keterampilanpun diaplikasikan sehingga menjadikan jenis pesantren ini 

berbeda dengan jenis kesatu dan kedua. 

Keempat, pesantren mahasiswa. Pesantren jenis ini merupakan asrama-

asrama yang santri-santrinya berasal dari komunitas mahasiswa. Para 

pengasuhnya berasal dari kalangan dosen yang tugas kesehariannya 

diperguruan tinggi yang berlokasi di sekitar pesantren. Meski para santrinya 

berasal dari komunitas mahasiswa, namun biasanya tetap diberikan materi 

pelajaran kitab kuning oleh pengasuh pesantren pada jam-jam yang telah 

ditentukan (Fahmi, 2015). 

Berdasarkan tipe-tipe pesantren tersebut, pondok pesantren Sunan 

Drajat termasuk tipe pondok pesantren konvergensi, yang mengabungkan 

sistem klasikal dan modern. Pondok pesantren Sunan Drajat tidak hanya 

menerapkan pembelajaran kitab kuning, tetapi juga menerapkan kurikulum 

berdasarkan Kementrian Agama Republik Indonesia. Pengaplikasian 

pembelajaran pondok pesantren Sunan Drajat juga menggunakan metode 

sorogan, bandongan, wetonan, tetapi pendidikan bakat dan minat santri juga 

dikembangkan. Pondok pesantren Sunan Drajat juga termasuk pondok 
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pesantren mahasiswa yang mengkhususkan asrama-asrama sebagai tempat 

tinggal santri yang juga mahasiswa di Institut Pesantren Sunan Drajat. 

Penulis memilih pondok pesantren Sunan Drajat  karena pondok 

pesantren ini mempunyai nilai historis yang sangat tinggi yaitu pondok 

pesantren yang di bangun di sekitar komplek pemakaman Sunan Drajat dan 

merupakan pondok pesantren peninggalan Sunan Drajat. Pondok pesantren 

ini menggunakan dua metode yakni sorogan dan bandongan. Pondok 

pesantren Sunan Drajat didirikan pada tanggal 7 September 1977 di desa 

Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan oleh KH. Abdul 

Ghofur.  

Dilihat dari namanya pondok pesantren Sunan Drajat mempunyai ikatan 

historis, psikologis, dan filosofis yang sangat erat dengan nama Sunan Drajat. 

Ikatan historis yang dimaksud adalah pondok pesantren tersebut didirikan 

karena pada waktu itu tempat tersebut merupakan tempat dimana Sunan 

Drajat pernah berdakwah dan menyebarkan agama  Islam, sedangkan yang 

dimaksud ikatan psikologis karena masyarakat sekitar pondok pesantren 

secara silsilah masih ada ikatan keturunan keluarga dari Sunan Drajat, dan 

ikatan filosofis yang dimaksud adalah semboyan Sunan Drajat terhadap 

empat perkara yang menjadi pegangan masyarakat sekitar pondok pesantren. 

Adapun yang terkenal dengan empat perkara tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Menehono teken marang wong kang wuto (Berilah ilmu agar orang 

menjadi pandai) 
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b) Menehono mangan marang wong kang luwe (Sejahterakanlah 

kehidupan masyarakat yang miskin) 

c) Menehono busono marang wong kang wudo (Ajarilah kesusilaan 

pada orang yang tidak punya malu) 

d) Menehono ngiyup marang wong kang kudanan (Serta beri 

perlindungan orang yang menderita). 

Bahkan secara geografis bangunan pondok tepat berada di atas 

reruntuhan pondok pesantren peninggalan Sunan Drajat yang sempat 

menghilang dari percaturan Islam di Jawa selama beberapa ratus tahun. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren Sunan Drajat merupakan satu-

satunya pesantren peninggalan wali songo yang masih eksis  berdiri dan 

menempati tempat asalnya. Di makam wali yang lain petilasan pesantren wali 

songo telah berubah fungsi menjadi pertokoan, terminal atau yang lain. 

Pondok pesantren Sunan Drajat adalah salah satu pondok pesantren 

yang memiliki nilai historis yang amat panjang karena keberadaan pesantren 

ini tak lepas dari nama yang disandangnya, yakni Sunan Drajat. Sunan Drajat 

adalah julukan dari Raden Qosim putra kedua pasangan Raden Ali 

Rahmatullah (Sunan Ampel) dengan Nyi Ageng Manila (Putri Adipati Tuban 

Arya Teja). Beliau juga memiliki nama Syarifuddin atau masih Ma’unat.  

Setelah mengalami proses kemunduran, pondok pesantren Sunan Drajat 

kembali menata sistem pendidikan pondok pesantren. Hal ini bermula dari 

upaya yang dilakukan oleh anak cucu Sunan Drajat yang bercita-cita untuk 

melanjutkan perjuangan Sunan Drajat di Banjaranyar. Keadaan itu pun 
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berangsur pulih saat di tempat yang sama didirikan pondok pesantren Sunan 

Drajat oleh K.H. Abdul Ghofur yang masih termasuk salah seorang 

keturunan Sunan Drajat pada tahun 1977 yang bertujuan untuk melanjutkan 

perjuangan wali songo dalam mengagungkan syiar agama Allah di muka 

bumi. 

Pondok pesantren Sunan Drajat mengalami perkembangan yang cukup 

pesat dari awal berdiri hingga sekarang baik dalam pendidikan formal 

maupun non formal. Pendidikan formal yang ada di Pondok Pesantren Sunan 

Drajat antara lain: MI Muawanah, Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah 

Aliyah Ma’arif 7 (MA Ma’arif 7 Sunan Drajat Paciran), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) NU 1 Paciran, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NU 2 

Paciran, Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan (SMKK), Madrasah 

Mualimin Mualimat (MMA), Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Paciran 

(SMPN2) Paciran. Sedangkan pendidikan non formal yang ada di pondok 

pesantren Sunan Drajat antra lain: LPBA (lembaga pengembangan bahasa 

asing), Madrasatul qur’an, Madrasah diniyah, dan Pengajian kitab salaf.  

Pada tahun 2008 pondok pesantren Sunan Drajat mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini ditandai dengan adanya 

perguruan tinggi di lingkungan pondok pesantren Sunan Drajat yakni Sekolah 

Tinggi Agama Islam Raden Qosim (STAIRA) yang kemudian pada tahun 

2015  menjadi Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD).  

Sebagai institusi resmi dan legal, pondok pesantren Sunan Drajat tentu 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan cikal bakal berdirinya pondok 
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pesantren itu sendiri. Pada umumnya tidak semua pondok pesantren memiliki 

pendidikan yang mengajarkan tentang pengetahuan dan keahlian/skill secara 

intensif terhadap santrinya, dengan demikian sangat penting bagi seorang 

akademisi untuk mempelajari kembali ide-ide dasar yang muncul dan 

menyertai perkembangan pondok pesantren Sunan Drajat. 

Perkembangan  pondok pesantren Sunan Drajat melibatkan masyarakat 

Paciran baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama, maupun 

budaya. Berdirinya pondok pesantren Sunan Drajat  mengalami pasang surut 

dalam perkembangannya, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Sejarah 

Pondok Pesantren Sunan Drajat  Banjarwati Paciran Tahun 1977-2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana sejarah pondok pesantren Sunan Drajat tahun 1977-2015? 

2. Bagaimana peran KH. Abdul Ghofur dalam pengembangan pondok 

pesantren Sunan Drajat? 

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat Banjarwati Paciran dalam 

perkembangan pondok pesantren Sunan Drajat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penulisan ini adalah untuk mengetahui : 
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1. Untuk mengetahui sejarah pondok pesantren Sunan Drajat tahun 1977-

2015. 

2. Untuk mengetahui peran KH. Abdul Ghofur dalam pengembangan 

pondok pesantren Sunan Drajat. 

3. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat Banjarwati Paciran dalam 

perkembangan pondok pesantren Sunan Drajat.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu alternatif 

yang bermanfaat bagi perorangan ataupun institusi di bawah ini: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 

literatur penelitian tentang sejarah pondok pesantren Sunan Drajat 

Banjarwati Paciran tahun 1977-2015 khususnya di Pondok Pesantren 

Sunan Drajat, Paciran, Lamongan. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah agar dapat meningkatkan kemampuan 

peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat serta 

menambah pengetahuan mengenai sejarah pondok pesantren Sunan 

Drajat Banjarwati Paciran tahun 1977-2015. 

b) Bagi lembaga 

Manfaat bagi lembaga yang bersangkutan, yakni Pondok Pesantren 

Sunan Drajat  adalah agar dapat menambah dan melengkapi literasi 
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tentang sejarah pondok pesantren Sunan Drajat Banjarwati Paciran 

tahun 1977-2015. 

c) Bagi pengguna 

Manfaat bagi pengguna atau peneliti lain yang ingin mengkaji topik 

yang sama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang 

baik dan membantu penelitian-penelitian selanjutnya. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini di maksudkan sebagai penegasan 

mengenai batasan – batasan objek penelitian yang meliputi lingkup wilayah 

(spatial scope) dan lingkup waktu (temporal scope). Ruang wilayah (spatial 

scope) penelitian ini terletak di wilayah Kabupaten Lamongan khususnya 

pondok pesantren Sunan Drajat Paciran. Karena disinilah penulis akan 

melakukan penelitiannya terkait dengan sejarah pondok pesantren Sunan 

Drajat.  

Ruang lingkup waktu (temporal scope)  yang digunakan untuk 

membahas penelitian ini meliputi tahun 1977-2015. Pengambilan tahun 

tersebut dengan alasan bahwa pondok pesantren Sunan Drajat mengalami 

perkembangan dari awal berdiri hingga sekarang. Tahun 1977 menandakan 

bahwa pondok pesantren Sunan Drajat resmi berdiri, dan mengalami 

perkembangan yang sangat pesat pada tahun 2015 ketika pondok pesantren 

Sunan Drajat mempunyai perguruan tinggi yakni Institut Pesantren Sunan 

Drajat (INSUD). 
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F. Tinjauan Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan proses mencari informasi dan 

menghimpun data-data sejarah yang berupa buku-buku, surat kabar, majalah 

dan dokumen-dokumen lain dalam bentuk tertulis untuk menjawab pertanyaan 

yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. 

Kajian pustaka dikembangkan melalui penelaahan secara mendalam 

literatur atau beberapa pustaka yang akan digunakan dalam penelitian sejarah. 

Sebagai usaha untuk menghindari kerancuan objek studi dan juga untuk 

memperkaya materi penulisan, maka dilakukan tinjauan pustaka terhadap 

beberapa buku yang relevan. Tinjauan pustaka dilakukan peneliti untuk bahan 

referensi dan dasar rujukan dalam menyusun skripsi ini. Sumber yang 

digunakan adalah surat kabar sejaman, autobiografi, dan pendukung lain yang 

mempunyai relevansi dengan isi buku. 

Buku pertama adalah “Tradisi Pesantren”, buku yang terbit pada tahun 

1983 oleh penerbit LP3ES di Jakarta dan ditulis oleh Zamahsyari Dhofir. Buku 

ini merupakan kerangka sistem pendidikan tradisional di Jawa dan perubahan-

perubahan yang terjadi dalam lingkungan pesantren, dan juga menggambarkan 

semangat Islam dari pesantren yang dikenal sebagai benteng pertahanan umat 

Islam dan pusat penyebaran Islam. Sebagai study intensif tentang pesantren 

sebagai lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan, tetapi 

juga menyoroti peranannya dalam pelestarian dan pengembangan Islam 

tradisional di Jawa antara tahun 1875 samapai tahun 1976.  
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Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan buku “Tradisi Pesantren” 

ini adalah pendekatan intelektual dan teologi mana para kiai sangat terikat oleh 

ajaran-ajaran kaum sufi dan mengamalkan tarekat yang dianggap 

mengamalkan Islam yang salah, Islam yang hanya mementingkan hidup akhirat 

dengan melupakan kehidupan duniawi. Di samping itu pendekatan lain yang 

digunakan adalah pendekatan sosiologis, karena Islam tradisional di Jawa 

menekankan aspek-aspek tradisional dan konservatif dan meremehkan 

kemampuan untuk mengembangkan diri dalam kehidupan modern. Buku ini 

juga menyodorkan laporan yang bersifat historis dan etnografis contohnya 

tentang pesantren tebu ireng dan tegalsari.  Penulisan buku ini bersifat 

deskriptif dan analistis, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa data 

etnografis yang lebih banyak lagi dan analisa yang lebih imajinatif masih 

sangat diperlukan untuk dapat lebih memahami masyarakat dan kebudayaan 

manusia.  

Buku kedua “Bilik-bilik Pesantren”, buku yang terbit pada tahun 1997 

oleh penerbit dan ditulis oleh Nurcholis Majjid. Buku ini mengungkapkan 

masalah-masalah pokok dunia pesantren di indonesia. Salah satu masalah 

pokoknya adalah lemahnya visi dan tujuan pendirian pesantren. Banyak 

pesantren yang gagal merumuskan tujuan dan visinya secara jelas. Keadaan ini 

ditambah dengan kegagalan dalam menuangkan visi tersebut pada tahapan 

rencana kerja ataupun progamnya. Akibatnya, sebuah pesantren hanya 

berkembang sesuai dengan kepribadian pendirinya, dengan dibantu oleh Kiai 
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maupun pembentu lainnya. Tidak mengherankan jika semangat pesantren 

adalah semangat pendirinya. 

Nurcholis Majjid menyatakan dalam buku ini bahwa respon pesantren 

terhadap modernisasi pendidikan Islam dalam perubahan-perubahan sosial 

ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia sejak awal abad ini 

mencakup: Pertama, pembaharuan subtansi atau isi pendidikan pesantren yang 

memasukan subjek-subjek umum dan vocational; Kedua, perubahan 

metodologi, seperti: sistem klasikal, perjenjangan; Ketiga, perubahan 

kelembagaan, seperti: kepemimpinan pesantren; dan Keempat, perubahan 

fungsi, dari semula dari fungsi kependidikan, dikembangkan sehingga juga 

mencakup fungsi sosial ekonomi. 

Buku ketiga “Ulama dan Kekuasaan; Pergumulan Elit Muslim dalam 

Sejarah Indonesia”, buku yang terbit pada tahun 2012 oleh penerbit Mizan di 

Bandung dan ditulis oleh Jajat Burhanudin. Melihat sejarah Indonesia memang 

tidak pernah lepas dari peran ulama dalam membangun masyarakat Indonesia 

dalam segala bidang. Jejak mereka dapat dilihat dari pergulatan mereka di 

masa penjajahan prakolonial (kerajaan), zaman kolonial, hingga sekarang. 

Dalam dunia pesantren ulama menjadi titik pusat dari setiap kebijakan yang 

ada. Ulama mengajarkan Islam kepada para santri seputar pelajaran yang 

berkaitan dengan praktek-praktek ritual, bahasa arab, teologi, dan sufisme. Di 

Jawa, ulama dikenal dengan istilah Kiai.  

Buku “Ulama dan Kekuasaan; Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah 

Indonesia” tidak hanya menjelaskan peran ulama dalam penyebaran agama dan 
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akulturasi kebudayaan, tetapi lebih menekankan pengaruh ulama dalam bidang 

sosial-politik. Ulama sebagai agen kontrol sosial dan aktor politik. Buku ini 

membahas tuntas masalah penyebaran Islam memalui jalur perdagangan, 

keberadaan ulama dalam kerajaan, dan berdirinya jaringan ulama nusantara 

dengan pusat keilmuan Islam timur tengah, makkah-madinah.  

Buku keempat “Pola Pengembangan Pondok Pesantren” yang terbit 

pada tahun 2003 oleh penerbit Departemen Agama RI di Jakarta dan ditulis 

oleh Tim Penulis DEPAG. Buku ini menyatakan bahwa pada dasarnya pondok 

pesantren dapat di klasifikasikan menjadi dua, yakni pesantren salaf  yaitu jika 

dalam kegiatan pendidikannya berdasarkan pada pola-pola pengajaran klasik 

atau lama, yakni berupa pengajian kitab kuning dengan metode pembelajaran 

tradisional serta belum dikombinasikan dengan pola pendidikan modern. 

Pesantern khalaf atau modern adalah pesantren yang disamping melestarikan 

unsur-unsur utama pesantren, memasukkan juga didalamnya unsur-unsur 

modern yang ditandai dengan sistem sekolah dan adanya materi ilmu-ilmu 

umum dalam muatan kurikulumnya. 

Buku kelima “Pesantren, Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam 

dalam Kurun Modern”, buku yang terbit pada tahun 1994 oleh penerbit Pustaka 

LP3S dan ditulis oleh Karel A. Steenbrink. Sejak permulaan tahun 1970-an 

ternyata beberapa organisasi Islam mengetahui de-politisasi: melepaskan diri 

dari politik praktis dan politik partai serta lebih mementingkan cita-cita asli 

sebagai organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Dalam 

periode ini juga terjadi diversifikasi yang agak menonjol dalam dunia pesantren 
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(yang sebenarnya melawan arus umum di Indonesia yang justru bersifat 

seragam, yakni unifikasi menurut satu model dengan pusatnya di Jakarta). 

Memang pesantren, sebagai lembaga swasta yang berdikari, sudah sejak lama 

mempunyai diversifikasi intern.  

G. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode ilmiah yang 

menyangkut masalah dan cara kerja untuk obyek yang mendasari sebuah 

kajian. Metode ilmiah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis 

dan runtut sebagai sifat utama pengetahuan. Oleh karena itu, semua cabang 

ilmu pengetahuan dan metodologi hendaknya disesuaikan dengan obyek-

obyek ilmu yang bersangkutan baik tipe maupun jenis penelitiannya.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada 

masa lampau. Metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisa secara 

kritis, rekaman, dokumen-dokumen, dan peninggalan masa lampau yang 

otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-

fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya (Gottschalk, 1986; 

Notosusanto). Ada empat langkah dalam prosedur penelitian sejarah yaitu 

heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.            

1. Heuristik 

Heuristik adalah upaya penelitian dengan menghimpun jejak-jejak sejarah 

atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala 

bentuk peristiwa atau kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau. 
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Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis 

(dokumen) dan sumber lisan (wawancara). Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa jenis sumber primer dan sekunder, antara lain 

yaitu:  

a.  Sumber Primer 

sumber primer adalah kasaksian seseorang dengan mata 

kepalanya sendiri atau dengan alat mekanis yang selanjutnya disebut 

saksi pandangan mata dipercaya (Gottschalk, 1986; Notosusanto: 94). 

Sedangkan menurut Nugroho Notosusanto, sumber primer merupakan 

sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung dari orang 

yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Sebagai 

sumber sejarah, sumber primerlah yang harus dikejar karena sumber 

inilah yang paling valid dan reliable. Klasifikasi sumber primer adalah 

manuskrip, arsip, surat-surat, buku harian, dan lain sebagainya. 

Data dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berasal 

dari Arsip Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan, profil pondok 

pesantren Sunan Drajat, selayang pandang, dan media informasi 

tahunan. Selain dokumen, terdapat sumber primer lain yang berupa 

wawancara dengan saksi sejarah. Narasumber yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung seperti Bapak 

Mat Urifan, Sahrul Munir, Suyanto, Ali Maftuh, Wasiah yang 

merupakan saksi hidup yang tidak lain teman kiai serta pengurus 

Pondok Pesantren Sunan Drajat.  
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b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber pendukung yang digunakan untuk 

memperkuat data yang sudah ada. Sumber sekunder merupakan sumber 

yang diperoleh oleh pengarang dari orang lain atau sumber lain 

(Notosusanto, 1971: 30). Adapun pencarian sumber sekunder dalam 

penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pondok Pesantren Sunan 

Drajat, Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, 

Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Semarang,  Perpustakaan UIN 

Walisongo Semarang, dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.   

2. Kritik sumber 

Kritik Sumber Setelah mengumpulkan sumber sejarah, selanjutnya  

diadakan kritik sumber (verifikasi). Seluruh sumber yang telah 

dikumpulkan harus terlebih dahulu diverivikasi sebelum digunakan. 

Terdapat dua aspek yang dikritik yaitu otentisitas (keaslian sumber) 

dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah. Peneliti 

atau sejarawan harus selektif dalam menggunakan sumber sejarah, 

karena harus mengutamakan kebenaran. Sehingga peneliti harus bisa 

membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Karena masih 

banyak sumber sejarah yang meragukan.  

Kritik sumber merupakan proses kerja ilmiah yang harus 

dipertanggung jawabkan agar terhindar dari fantasi, manipulasi atau 

fabrikasi. Selain itu kritik sumber sangat penting guna mendapatkan 

objektivitas suatu kejadian. Setelah sumber diverifikasi, maka dapat 
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dikatakan sebagai fakta sejarah. Karena hanya data sejarah yang 

terpercaya sajalah yang dapat digunakan dalam penelitian sejarah 

sebagai bukti-bukti sejarah. Terdapat dua jenis kritik sumber, eksternal 

dan internal. Kritik eksternal dimaksud untuk menguji otetisitas 

(keaslian) suatu sumber. Kritik internal dimaksudkan untuk menguji 

kredibilitas dan reabilitas sumber.  

a. Kritik Eksternal  

Kritik eksternal adalah usaha untuk mendapatkan otentisitas 

sumber melakukan penelitian fisik terhadap sumber. Kritik eksternal 

mengarah pada aspek luar dari sumber. Kritik eksternal juga 

merupakan uji otentisitas (keaslian) suatu sumber, agar diperoleh 

sumber yang sungguh-sungguh asli bukan tiruan atau palsu. Kritik ini 

dilakukan dengan cara meneliti jenis bahan, gaya bahasa, penulisan, 

ungkapan-ungkapan, identitas pengarang.  

b. Kritik Internal  

Kritik internal merupakan kritik yang mengacu pada kredibilitas 

sumber, artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi,  

mengandung bias, dikecohkan, dan lain sebagainya. Kritik internal 

ditujukan untuk memahami isi teks. Arti lain kritik internal ingin 

menguji lebih jauh lagi mengenai isi dokumen. Setelah selesai menguji 

otentisitas (keaslian) suatu sumber, selanjutnya peneliti atau sejarawan 

berlanjut ke uji kredibilitas atau uji reabilitas. Artinya peneliti harus 

menentukan seberapa jauh dapat dipercaya kebenaran dan isi informasi 
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yang disampaikan oleh suatu sumber atau dokumen sejarah. Kritik ini 

dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada, 

sehingga diperoleh fakta yang merupakan unsur utama untuk 

memperoleh informasi. Kesamaan yang terdapat dalam beberapa 

sumber, menunjukkan bahwa sumber tersebut terpercaya. 

3. Interpretasi  

 Interpretasi atau penafsiran yaitu cara menganalisis sejarah yang 

bertujuan melakukan sintesis atas jumlah fakta yang diperoleh dari 

sumber-sumber. Interpretasi dalam sejarah untuk mengumpulkan 

sumber-sumber dan fakta-fakta yang saling berkaitan satu sama lainnya. 

Di dalam interpretasi sejarah, peneliti harus mencapai pengertian 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa.   

4. Historiografi 

Historiografi merupakan proses akhir dalam metode penelitian 

sejarah, yang kemudian dituangkan menjadi sebuah kisah sejarah dalam 

bentuk tulisan. Aspek kronologis sangat penting dalam penulisan 

sejarah karena dapat mengetahui perubahan dan perkembangan yang 

terjadi dalam suatu peristiwa sejarah. Tahap ini diperlukan suatu 

imajinasi historis yang baiksehingga fakta-fakta sejarah menjadi kajian 

utuh, sistematis, serta komunikatif. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, 

sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun sistematika 
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penulisan dalam penelitian Sejarah pondok pesantren Sunan Drajat Banjarwati 

Paciran tahun 1977- 2015. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan 

diteliti, tujuan diadakan penelitian, manfaat yang didapat setelah penelitian, 

tinjauan pustaka, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II SEJARAH BERDIRINYA PONDOK PESANTREN 

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai sejarah berdirinya pondok 

pesantren, perkembangan pondok, tujuan pondok, visi dan misi, sistem 

pendidikan, serta sistem kepengurusan pondok pesantren.  

BAB III PERAN KH. ABDUL GHOFUR DALAM 

MENGEMBANGKAN PONDOK PESANTREN 

Berisi pembahasan mengenai bagaimana peran KH. Abdul Ghofur dalam 

mengembangkan pondok pesantren Sunan Drajat, hubungan kyai dengan 

santri serta faham tarekat yang ada di lingkungan pesantren 

BAB IV KETERLIBATAN MASYARAKAT SEKITAR DI PONDOK 

PESANTREN SUNAN DRAJAT 

Berisi pembahasan mengenai adanya keterlibatan masyarakat sekitar pondok 

pesantren sunan drajat  baik dalam bidang sosial, ekeonomi, pendidikan, 

agama, maupun budaya. 
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BAB V PENUTUP 

Bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. 

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

SEJARAH BERDIRINYA PONDOK PESANTREN 

 

A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Sunan Drajat 

 Pondok Pesantren Sunan Drajat didirikan pada tanggal 7 September 1977 

di desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan oleh KH. Abdul 

Ghofur. Pondok pesantren ini terletak di Desa Banjaranyar yang termasuk dalam 

wilayah Kecamatan Paciran, terletak di daerah dekat pantai utara Kabupaten 

Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan letak desa tersebut dari Kabupaten 

Lamongan 35 km. Sukodadi (Telon Semelaran) belok ke kiri terus ke utara 

sampai di Desa Banjaranyar. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai 

berikut:  

• Selatan selatan, berbatasan dengan Desa Sendang.  

• Sebelah utara, berbatasan dengan Pantai Utara Jawa.  

• Sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kranji.  

• Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Kemantren.  

Desa Banjaranyar terbagi menjadi dua dusun, meliputi Dusun Banjaranyar 

dan Dusun Banjarwati. Adapun luas desa Banjaranyar sekitar 326.297 Ha, yang 

menurut fungsinya adalah: 

• Perumahan dan Pekarangan : 4,398 Ha.  

• Tanah Kering : 326,297 Ha.  

• Lapangan Olahraga : 10 lapangan.  

• Kuburan : 4 kuburan.  
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• Tempat Keperluan Fasilitas Umum : 6 tempat.  

• Jalan Sungai : 1.  

• Tanah Pondok Pesantren : 10 Ha.  

 Dari data potensi desa ini menunjukkan jumlah penduduk kurang lebih 

2130 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 958 kepala keluarga, dengan jumlah 

rincian penduduk menurut jenis kelaminnya adalah sebagai berikut: 

• Perempuan  : 2141 

• Laki-laki   : 2130  

 Pondok Pesantren Sunan Drajat mempunyai ikatan histori, psikologis dan 

filosofis yang sangat kuat dengan Sunan Drajat, hal ini dapat dilihat dari segi 

geografis yang tepat berada diatas reuntuhan peninggalan pondok pesantren 

Sunan Drajat yang sempat menghilang dari peradaban Islam di Jawa. Pondok 

pesantren Sunan Drajat merupakan satu-satunya pesantren peninggalan walisongo 

yang masih eksis berdiri sampai sekarang, padahal banyak beberapa pondok 

pesantren lainnya yang juga peninggalan wali songo sudah berubah menjadi 

pertokoan dan tempat lainnya. 

 Sunan Drajat merupakan putra sunan ampel yang menjadi tokoh utama 

dalam penyebaran agama Islam yang ada di wilayah Lamongan. Raden Qosim 

atau Sunan Drajat mendirikan pondok pesantren di suatu petak tanah, terletak di 

areal Pondok Pesantren Putri Sunan Drajat saat ini. Beliau mengatakan bahwa 

barang siapa yang mau belajar mendalami ilmu agama di tempat tersebut, semoga 

Allah menjadikannya manusia yang memiliki derajat luhur. Berkat do’a Raden 
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Qosim inilah para pencari ilmu turut berbondong-bondong belajar di tempat 

beliau dan Raden Qosim pun mendapat gelar Sunan Drajat. 

 Setelah beberapa lama beliau berdakwah di Banjaranyar, maka Raden 

Qosim mengembangkan daerah dakwahnya dengan mendirikan masjid dan 

pondok pesantren yang baru di kampung Sentono. Beliau berjuang hingga akhir 

hayatnya dan dimakamkan di belakang masjid tersebut. Kampung di mana beliau 

mendirikan masjid dan pondok pesantren itu akhirnya dinamakan pula sebagai 

Desa Drajat. Sepeninggalan Sunan Drajat, tongkat estafet perjuangan dilanjutkan 

oleh anak cucu beliau. Namun seiring dengan perjalanan waktu yang cukup 

panjang kebesaran nama Pondok Pesantren Sunan Drajat semakin pudar dan 

akhirnya lenyap ditelan masa. Saat itu hanyalah tinggal sumur tua yang tertimbun 

tanah dan pondasi bekas langgar yang tersisa. Kemaksiatan dan perjudian 

merajalela di wilayah Banjaranyar dan sekitarnya, bahkan areal di mana Raden 

Qosim mendirikan Pondok Pesantren di Banjaranyar saat itu berubah menjadi 

tempat pemujaan. 

 Setelah mengalami proses kemunduran, bahkan sempat menghilang dari 

peradaban Islam di Pulau Jawa, pondok pesantren Sunan Drajat dibangun kembali 

oleh K.H. Abdul Ghofur pada tahun 1977. Berdirinya pondok pesantren Sunan 

Drajat bermula dari K.H Abdul Ghofur yang mengajarkan silat kepada muridnya 

kemudian seiring berjalannya waktu beliau juga mengajarkan ngaji pada malam 

harinya. (Wawancara dengan Urifan, 28 April 2018).  

 Dahulu sebelum pondok pesantren Sunan Drajat didirikan, hanya ada satu 

mushola milik keluarga K.H Abdul Ghofur. Mushola ini digunakan oleh para 
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santri untuk belajar mengaji. Setiap malam setelah mengajarkan silat, para murid 

melanjutkan belajar mengaji sampai menjelang subuh. Lambat laun santri yang 

belajar silat dan mengaji semakin banyak, hal ini yang menjadikan K.H. Abdul 

Ghofur mempunyai keinginan untuk mendirikan pondok. (Wawancara dengan 

Suyanto, 25 April 2018). 

 Para santri turut serta membantu proses awal pembangunan pondok, 

mereka mengambil pasir di laut untuk dijadikan bahan bangunan. Proses 

pembangunan pondok pesantren juga dibantu oleh swadaya masyarakat. Tanah 

yang digunakan untuk pembangunan pondok juga dibeli secara bertahap, dari 

petak-perpetak. (Wawancara Suyanto, 25 April 2018). 

B. Perkembangan Pondok Pesantren Sunan Drajat Tahun 1977-2015 

 Perkembangan pondok pesantren bermula dari upaya yang dilakukan oleh 

K.H. Abdul Ghofur yang bercita-cita untuk melenjutkan perjuangan Sunan Drajat 

di Banjaranyar. Sepulang dari perantauan dan menimba ilmu, beliau berupaya 

menghidupkan kembali pesantren yang telah lama mati dengan melalui 

pendekatan seni. Berawal dari kegiatan latihan pencak silat yang juga diselingi 

siraman rohani dan pengajian ilmu diniyah (Wawancara dengan Urifan, 28 April 

2018).  

 Pesantren Sunan Drajat kembali bersinar dan nuansa keagamaan pun 

mulai mewarnai kehidupan masyarakat Banjaranyar dan sekitarnya. Dalam waktu 

relatif singkat Pondok Pesantren Sunan Drajat menunjukkan perkembangan yang 

luar biasa pesatnya. 
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 Pada awal didirikanya, Pondok pesantren Sunan Drajat merupakan sebuah 

lembaga yang metodologi pendidikan dan pengajaranya bersifat Salafi, dilihat dari 

tinjauan historis pesantren yang diawali dengan kegiatan pengajian kitab kuning 

sistem bandongan atau wetonan dan madrasah diniyah pada tahun 1976. seiring 

dengan perkembangan  zaman , maka Pondok Pesantren Sunan Drajat mau tidak 

mau harus berbenah melakukan penyempurnaan-penyempurnaan , diantaranya 

dengan melakukan sistem pendidikan formal, penataan management, menciptakan 

hubungan dengan dunia luar serta penyempurnaan perangkat, sarana dan 

prasarana penunjang pendidikan. Kompleksitas sistem pengajaran dan pendidikan 

di Pondok Pesantren Sunan Drajat dapat kita lihat dari adanya berbagai ragam 

pendidikan dalam bermacam jenjang, baik bersifat umum, Kejuruan Dan Diniyah. 

 Pendidikan Kepesantrenan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren 

Sunan Drajat diantaranya adalah mengkaji Kitab Kitab Kuning yang berorientasi 

pada pendalaman ilmu-ilmu agama. Disini para santri juga diwajibkan mengikuti 

program penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Arab dan Inggris, Program 

ini bernama LPBA (Lembaga Pengembangan Bahasa Asing). Sedangkan untuk 

melatih santri membiasakan diri peka terhadap hal-hal yang berkembang dalam 

kehidupan Islam, pesantren mengadakan kegiatan diskusi ‘BAHTSUL MASAIL’, 

diskusi ini membahas berbagai permasalah umat.  Hal ini Penting sebagai modal 

para santri kelak setelah kembali ke masyarakat. Disamping itu, diadakan juga 

kegiatan pembahasan tentang faham-faham keagamaan para pemikir-pemikir dari 

kalangan umat Islam,. Hal ini diharapkan akan dapat mjengurangi ’Fanatisme” 
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golongan atau faham tertentu yang selama ini sering terjadi dalam kehidupan 

Islam (Profil Pondok Pesantren Sunan Drajat) 

 Pondok pesantren Sunan Drajat Kini Memiliki Santri kurang Lebih 9000 

orang dengan berbagai macam kondisi santri. Santri Pondok Pesantren Sunan 

Drajat juga berasal dari hampir semua kota besar di indonesia, mulai dari ujung 

Sumatera sampai Papua. Adapun rinciannya dapat di gambarkan sebagai berikut 

1 Santri tidak mukim 2.859 

2 Santri mukim putra 2.856 

3 Santri mukim putri 2.798 

4 Santri duafa’ 423 

Jumlah 8.936 

 

Jumlah tenaga pendidik. 

1 Pengasuh 1 

2 Ustadz (guru putra) 232 

3 Ustadzah (guru putri) 186 

Jumlah 419 

 

Adapun latar belakang pendidikan guru  formal  : 

1 Lulusan SMU 3 % 

2 Sarjana Strata 1 71 % 

3 Sarjana Strata 2 26 % 

Jumlah 100 % 
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Status kepegawaian adalah tenaga yang diangkat Yayasan sebagai tenaga 

tetap Yayasan. Para tenaga kependidikan ditempatkan  di perumahanguru di 

dalam komplek Pondok Pesantren Sunan Drajat.Ada beberapa yang tinggal di luar 

Pondok Pesantren Sunan Drajat karena telah memiliki rumah sendiri. Bagi para 

Ustadz/Guru yang tinggal di kompleks Pondok Pesantren Sunan Drajat  di 

tugaskan sebagai pengawas disiplin dan tata tertib peraturan yang di berlakukan di  

Pondok Pesantren Sunan Drajat. 

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pondok Pesantren Sunan Drajat terdiri 

dari Gedung sekolah, Balai Pengobatan, asrama santri putra dan putri, asrama atau 

rumah guru/ustadz, kantor agrobisnis, tempat praktek agrobisnis, kantor lembaga 

pengembangan bahasa Asing, kantor pelayanan administrasi dan keuangan, 

perpustakaan, ruang komputer, lab bahasa, lab internet,  ruang teater, MCK, 

koperasi, dan dapur umum untuk para santri (putra dan putri). Sarana olah raga 

yang dimiliki adalah lapangan volley, lapangan bulu tangkis, lapangan basket, dan 

untuk pelaksanaan upacara. Keperluan ibadah telah tersedia bangunan masjid dan 

musholla. Masjid digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat berjamaah 

bagi santri putra sedang musholla di gunakan sebagai tempat ibadah berjamaah 

santri putri dan Auditorium digunakan sebagai ruang pertemuan dengan kapasitas 

besar (sekitar 700 kursi) sekaligus lapangan indoor. 
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Selanjutnya perkembangan pondok pesantren Sunan Drajat dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

TAHUN KETERANGAN 

1966 Berdirinya MI Al-Mu’awanah 

1976 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sunan Drajat 

1977 Pondok pesantren Sunan Drajat secara resmi didirikan kembali pada 

tanggal 07 September 1977 

1983 BerdirinyaSMP 45 Sunan Drajat selama 3 tahun, lalu digantikan 

dengan MTs Almu’awanah.. 

1986 MTs Almu’awanah resmi berdiri pada tanggal 1 Juli 1986. 

1991 MA Ma’arif 7 Sunan Drajat berdiri pada tanggal 8 April 1991. 

1994 Madrasah Mu’allimin Mu’allimat. 

1995 SMK (STM) NU-1 berdiri tanggal 17 Juli 1995. 

1996 Madrasatul Qur’an berdiri pada tanggal 01 juli 1996. 

1997 Didirikan lembaga pendidikan SMP 2 Paciran pada tanggal 11 Januari 

1997. 

1997 Didirikan sekolah kejuruan SMK (SMEA) NU-2 Prodi Manajemen 

Bisnis. 

2001 Pada tahun ajaran 2001/2002 telah didirikan Universitas Islam 

Lamongan dengan status kampus PP. Sunan drajat 

2003 Didirikan Lembaga Pengembangan Bahasa Asing dengan program 

Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. 
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2003 Didirikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) sesuai dengan 

kondisi geografis Pondok Pesantren Sunan Drajat yang ada di daerah 

pesisir pantai utara 

2008 Didirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim Lamongan 

(STAIRA) dengan program studi Pendidikan Bahasa Arab dan 

Ekonomi Syariah pada tanggal 04 september berdasar Surat Keputusan 

DJ.I/302/2008  

2011 Penambahan program studi Ahwalu syakhsiyah dengan SK Nomor. 

DJ.I/54/2011 tertanggal 14 Januari 2011 

2014 Penambahan program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan 

Bimbingan Konseling Islam (BKI) berdasar Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3656 Tahun 2014 tertanggal 01 Juli 

2014. 

2015 Penambahan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan 

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) berdasar SK Nomor: 361 

tertanggal 20 Januari 2015   

2015 STAIRA berubah bentuk menjadi Institut Pesantren Sunan Drajat 

Lamongan (INSUD) berdasar SK Nomor 3333 tertanggal 11 Juni 

Tahun 2015 

 

Tahun 1966, sebelum kebangkitan pondok pesantren Sunan Drajat, di 

Banjarwati telah berdiri lembaga pendidikan MI Al-Muawanah yang dibangun di 

tanah milik Ibu Muawanah, kemudian pada tahun 1976 didirikan pendidikan non 
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formal yakni Madrasah Diniyah sebagai upaya kebangkitan pondok pesantren 

Sunan Drajat. Tahun 1977 pondok pesantren Sunan Drajat resmi didirikan oleh 

KH. Abdul Ghofur di desa Banjarwati pada tanggal 7 September, kemudian pada 

tahun 1983 pondok pesantren Sunan Drajat berupaya mendirikan SMP 45 Sunan 

Drajat, namun karena kurangnya minat belajar menjadikan lembaga pendidikan 

ini hanya mampu bertahan selama 3 tahun (Suyuthi, 2005)..  

 Tahun 1986 pondok pesantren Sunan Drajat resmi mempunyai pendidikan 

formal yakni MTS Al-muawanah yang berdiri pada 1 Juli dengan izin akte nomor 

B.30008148. Kemudian pada tahun 1991 MA Maarif 7 Sunan Drajat resmi berdiri 

dengan akte No. wm. 06.04./.pp.0.3.2/001399/191 pada tanggal 08 april 1991. 

Selanjutnya pada tahun 1994 pondok pesantren Sunan Drajat berhasil menanmbah 

pendidikan formalnya yaitu Madrasah Mualimin-Mualimat yang mempunyai 

materi kurikulum nasional dengan ditambah muatan lokal agama yang lebih 

banyak.   

 Tahun 1995 SMK (STM) NU-1 Sunan Drajat berdiri dengan akte izin 

pendirian Nomor 1942/32. B tertanggal 17 Juli 1995. Selanjutnya pada tanggal 1 

Juli 1996 pondok pesantren Sunan Drajat menambah pendidikan non formal yakni 

madrasatul qur’an dengan kajian materi dan kurikulum yang ditentukan 

sepenuhnya oleh pesantren. Pada tahun 1977 pondok pesantren Sunan Drajat 

mendapat tawaran dari pemerintah daerah Lamongan untuk didirikan Sekolah 

Negeri yakni SMP N 2 Paciran berdasarkan Surat Keputusan No. 

8757/104.15/PR/1997 tertanggal 11 Januari 1997 dan sekolah ini diresmikan pada 

tanggal 30 Agustus  1997 oleh Mendikbud Prof. Dr. Ing. Wardiman Joyonegoro, 
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kemudian pada tahun yang sama di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Sunan 

Drajat didirikan pula Sekolah Kejuruan yaitu SMK NU-2 dengan Prodi 

Manajemen Bisnis (Suyuthi, 2005).  

 Tahun ajaran 2001/2002 di lingkungan pondok pesantren Sunan Drajat 

telah didirikan Universitas Islam Lamongan dengan status kampus pondok 

pesantren Sunan Drajat. Tahun 2003 pondok pesantren Sunan Drajat berhasil 

menambah pendidikan non formal yakni Lembaga Pengembangan Bahasa Asing 

dengan program Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Selanjutnya, pada tahun yang 

sama pondok pesantren Sunan Drajat mendirikan Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah (SUPM) sesuai dengan kondisi geografis pondok pesantren Sunan 

Drajat yang ada di daerah pesisir pantai  utara.  

 Tahun 2008, pondok pesantren Sunan Drajat mengalami perkembangan 

yang cukup pesat dengan mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim 

Lamongan (STAIRA) dengan program studi Pendidikan Bahasa Arab dan 

Ekonomi Syariah pada tanggal 4 September berdasar Surat Keputusan 

DJ.I/302/2008. Pada tahun 2011, Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim 

Lamongan (STAIRA) menambah program studi Ahwalu syakhsiyah dengan SK 

Nomor. DJ.I/54/2011 tertanggal 14 Januari 2011. Pada tahun 2014, STAIRA terus 

mengalami perkembangan dibuktikan dengan penambahan program studi 

Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Bimbingan Konseling Islam (BKI) 

berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3656 

Tahun 2014 tertanggal 01 Juli 2014 (insud.ac.id). 
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 Tahun 2015, STAIRA berhasil menambah program studi baru yakni 

Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) berdasar 

SK Nomor: 361 tertanggal 20 Januari 2015. Pada tahun yang sama Sekolah 

Tinggi Agama Islam Raden Qosim Lamongan (STAIRA) mengalami 

perkembangan yang sangat pesat dengan perubahan bentuk menjadi Institut 

Pesantren Sunan Drajat Lamongan (INSUD) berdasar SK Nomor 3333 tertanggal 

11 Juni Tahun 2015. 

Beberapa bidang di dalam pondok pesantren Sunan Draat yang mengalami 

perkembangan, sebagai berikut : 

a. Pendidikan 

 Seiring dengan perkembangan zaman, pondok pesantren Sunan Drajat 

mengalami perubahan pada sistem pengajaran. Tahun 1977 sistem pengajaran 

yang digunakan pondok pesantren Sunan Drajat adalah sistem klasikal (salafi) 

yakni sorogan dan bandongan. Pada perkembangan selanjutnya, pondok pesantren 

Sunan Drajat mengubah sistem pendidikan dan pengajaran dengan 

menggabungkan sistem klasik dan modern yaitu dengan menerapkan kurikulum 

berdasar Kementrian Agama Republik Indonesia disertai pengembangan bakat 

minat santri tanpa meninggalkan sistem klasik(metode sorogan dan bandongan).

 Tahun 2015, Pondok Pesantren Sunan Drajat telah memiliki berbagai 

lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal, seperti: TK Muslimat, MI 

Mu’awanah, MTs Sunan Drajat, SMP 2 Paciran, MA Ma’arif 7 Sunan Drajat, 

Madrasah Mu’allimin Mu’allimat, SMK NU 1 Sunan Drajat, SMK NU 2 Sunan 

Drajat, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Madrasah Diniyah, 
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Madrasatul Qur’an dan Instititut Pesantren Sunan Drajat Lamongan (INSUD). 

Perkembangan pondok pesantren Sunan Drajat yang sangat pesat tidak terlepas 

dari berbagai terobosan dan upaya yang dilakukan untuk menjadikan Pondok 

Pesantren Sunan Drajat sebagai pesantren Rahmatan Lil’Alamin. 

Pondok pesantren Sunan Drajat memiliki berbagai macam kegiatan ekstra 

kurikuler yang bisa diikuti oleh para santri seperti musik qosidah, rebana, teater, 

pramuka, bola basket, bola voli, sepak bola, sepak takraw, tenis meja, badminton, 

bela diri, komputer, kerajinan kulit, tata boga, pengembangan bahasa asing, 

beternak, berkebun, PMR, dan wirausaha. Lembaga pendidikan 

yangtersediadiharapkan dapat menjadikan sebuah pesantren yang 

multidimensional dan bersifat universal sehingga mampu membentuk pribadi 

yang tangguh, berbudi luhur, berwawasan agama yang teguh, sehingga generasi 

muda produk pesantren mampu berkiprah dan berperan aktif dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

b. Pembangunan 

 Perjalanan perkembangannya, pondok pesantren Sunan Drajat mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan bertambah banyaknya santri maka 

dibangun asrama-asrama yang mampu menampung ribuan santri. Dua bangunan 

besar berlantai dua untuk santri putra berdiri kokoh diantara taman taman yang 

asri, asrama asrama itu di beri nama asrama Al Hambali, Al Maliki, As Syafi’i, Al 

Ghozali, Sunan Giri, Sunan Kalijaga dan asrama Wali Songo. Sedangkan untuk 

santri putri terdiri dari Asrama Al Fatimah, Azzahro’, AlLathifiyah, AlKhumairo’, 

AzZakiyah dan AlHidayah yang semuanya menempati bangunan berlantai empat 
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yang tampak indah. Sebagai tempat untuk acara yang bersifat ceremonial, 

disediakan sebuah aula besar yang dapat menampung ribuan santri. Kegiatan-

kegiatan yang diadakan oleh lembaga atau lintas lembaga diselenggarakan di aula 

ini. 

 Ditengah kompleks pondok pesantren Sunan Drajat berdiri megah “Masjid 

Agung Sunan Drajat” sebagai pusat peribadatan para santri. pengajian yang 

diasuh oleh KH. Abdul Ghofur, dan acara dzikir akbar yang diikuti oleh seluruh 

santri berlangsung di masjid ini. Sarana lain yang juga dimiliki oleh pondok 

pesantren Sunan Drajat adalahgedung sekolah, perumahan guru, balai pengobatan, 

kantor agribisnis, kantor lembaga pengembangan bahasa asing, kantor pelayanan 

administrasi dan keuangan, perpustakaan, ruang komputer, lab bahasa, ruang 

theater, koperasi, dapur umum untuk santri dan karyawan, sarana olahraga yang 

meliputi, lapangan tenis meja, bulu tangkis, volley ball, bola basket, serta kamar 

yang cukup memenuhi standar sanitasi. Semua pembangunan sarana dan 

prasarana ini dilaksanakan oleh karyawan yang sekaligus sebagai santri yang 

mendalami ilmu agama di pondok pesantren Sunan Drajat.  

c. Bidang usaha 

 Sumber dana utama pondok pesantren Sunan Drajat adalah pemasukan 

dari unit usaha yang berada dibawah naungan pondok, serta iuran para santri atau 

siswa setiap bulan. Uang dari unit usaha digunakan untuk pengembangan sarana 

pondok, sedang uang hasil iuran santri untuk keperluan pelaksanaan program 

belajar mengajar, termasuk listrik dan kesehatan. Pengembangan usaha saat ini di 

titik beratkan pada pembangunan industri. Adapun yangmenjadi rencana 
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pengembangan usaha adalah dengan meningkatkan diversifikasi jenis usaha agar 

lebih produktif, yaitu dengan melakukan kerja sama dengan institusi atau lembaga 

yang kompeten di dunia usaha, serta menjalin kerja sama dengan perusahaan di 

seluruh Indonesia khususnya di daerah Lamonganguna peningkatan kualitas dan 

kuantitas usaha yang ada. 

Bidang bidang usaha yang di kembangkan dipondok pesantren Sunan Drajat 

antara lain ; 

• Penanaman mengkudu seluas 10Ha 

• Produksi jus mengkudu ”Sunan” 

• PT. SDL (Sunan Drajat Lamongan) 

• Pembuatan pupuk majemuk ”Granul Phosphat” 

• Pembuatan air minum kemasan ”AIDRAT” 

• Produksi garam dapur "SAMUDRA" 

• Peternakan bebek pedaging 

• Peternakan sapi 

• Kerajinan dari limbah kulit 

• Pembuatan madu asma’  ”Tawon Bunga” 

• Koperasi 

• Mini market ”SUNAN DRAJAT” 

• Radio ”PERSADA  97”2 FM” 

• PERSADA TV 

Sedangkan tanah yang digunakan  untuk usaha antara lain, lahan gunung 

kapur seluas 10 ha,  lahan phosphat seluas 30 ha, tanah untuk pengembangan 
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BAB V 

SIMPULAN 

 

Pondok Pesantren Sunan Drajat didirikan pada tanggal 7 September 1977 

di desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan oleh KH. Abdul 

Ghofur. Pondok pesantren ini terletak di Desa Banjaranyar yang termasuk dalam 

wilayah Kecamatan Paciran, terletak di daerah dekat pantai utara Kabupaten 

Lamongan, Provinsi Jawa Timur.  

Pondok pesantren Sunan Drajat Kini Memiliki Santri Kurang Lebih 9000 

orang, Terdiri dari santri putra Mukim 3400 orang, Santri putri mukim 2000 

orang, santri karyawan 1200 orang, santri tidak menetap 2400 orang. Para santri 

ini tersebar di berbagai jenjang pendidikan mulai dari madrasah Ibtida’iyah 

sampai Perguruan Tinggi yang ada di Ponpes Sunan Drajat. Para santri berasal 

dari sekitar kabupaten Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Surabaya 

Jombang, Kalimantan Barat, Riau, Medan, Jakarta, Jawa Tengah, Madura, dan 

dari daerah daerah lain di Indonesia, disamping ada santri dari luar negeri, 

khususnya dari Malaysia. 

Metode yang dilakukan kyai dalam mengembangkan santrinya berbentuk 

peneladanan secara langsung, dimana kyai sebagai pengasuh menjadi contoh bagi 

para santri dan masyakat dalam berperilaku.Pengaruh pendidikan keteladanan 

inilah sangat terasa bagi santri dan pengembangan pondok pesantren itu sendiri. 

Pendidikan keagamaan merupakan ajaran yang di dalamnya menerapkan 

beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan dengan tujuan untuk menanamkan moral 



85 
 

 
 

dan etika para santri guna membentengi diri mereka di masa yang akan datang. 

Setiap hari jumat pagi KH. Abdul Ghofur mengajarkan kitab-kitab klasik kepada 

para santri, kitab yang diajarkan yaitu kitab tauhid jawahirul kalamiyah, abidatul 

awam, khusnul khamidiyah yang dibaca oleh kyai setiap pagi jam 06.30 – 08.30. 

Selain sebagai pengasuh, KH Abdul Ghofur juga mendirikan perusahaan 

industri di kawasan pondok pesantren Sunan Drajat. Beliau mempunyai 

kemampuan yang tinggi dalam bidang usaha. Hal ini dibuktikan dengan beliau 

mampu mengembangkan beberapa usaha yang digunakan sebagai sumber  dana 

utama pondok pesantren Sunan Drajat. KH Abdul Ghofur juga mempunyai 

kemampuan dalam menguasai ilmu sosial. Oleh karena itu, beliau dapat mudah 

bersosialisasi dengan orang-orang yang memilik pengaruh dalam dunia bisnis. 

Peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh beliau untuk menanam saham di 

beberapa perusahaan di Malaysia. Kemampuan berbisnis inilah yang secara tidak 

langsung menjadi faktor pendukung untuk mengembangkan pondok pesantren 

Sunan Drajat. 

Pesantren Sunan Drajat merupakan suatu pesantren yang tidak terikat 

dengan tarekat apapun, didalamnya hanya menggunakan tarekat pendidikan. 

Tarekat pendidikan yang dimaksud adalah tarekat yang hanya berfokus pada 

pendidikan atau pengajaran, dan yang nantinya setelah para santri menjadi alumni 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi orang sekitar. KH. Abdul Ghofur 

berharap jika santri yang sudah selesai mondok, dia akan bermanfaat bagi orang 

banyak terutama di bidang pendidikan, seperti membangun mushola dan pondok 

pesantren. 
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Meskipun tidak terikat tarekat apapun, pondok pesantren Sunan Drajat 

tetap melakukan ritual keagamaan seperti istighasah, manaqiban, tahlil, dibaiyah 

dan yang lainnya. Selain ritual keagamaan, pondok pesantren Sunan Drajat juga 

mengajarkan kitab klasik yang diajarkan berdasarkan tingkatan, dimulai dari kitab 

dasar, kitab muamalat, nahwu mualat, kitab tauhid, dan tafsir. Biasanya semua 

kitab itu dibaca 3 tahun baru khatam. Ada juga samsul maarif yang dipimpin kiai 

setelah ikhyal ulumudin dan pengajian kitab dilakukan setiap hari. 

Pondok pesantren Sunan Drajat mempunyai pengaruh yang cukup besar 

bagi masyarakat sekitar, diantaranya bidang sosial, ekonomi, agama, pendidikan, 

maupun budaya. Pengaruh dalam bidang sosial yaitu terciptanya hubungan yang 

baik antara pondok pesantren dan masyarakat akan memberikan dampak yang 

baik pula bagi keduanya. Hubungan tersebut terwujud dengan sering adanya 

pengajian-pengajian bergilir dari rumah kyai rumah. Pengaruh dalam bidang 

ekonomi yaitu karena sebagian besar, usaha yang ada di pondok pesantren Sunan 

Drajat dibantu oleh masyarakat sekitar. Masyarakat secara langsung dilibatkan 

dalam usaha, karena ketika pondok mengangkat pegawai apapun akan dicari dari 

masyarakat sekitar yang mempunyai keahlian di bidang yang dibutuhkan. 

Pengaruh dalam bidang pendidikan yaitu adanya kepercayaan masyarakat 

terhadap pondok pesantren Sunan Drajat sebagai tempat belajar agama maupun 

pendidikan formal lainnya. Seiring berjalannya waktu, minat masyarakat untuk 

belajar mengaji dan mengenyam pendidikan formal semakin banyak. Pengaruh 

dalam bidang agama yaitu terciptanya wadah bagi masyarakat yang ingin 

memperdalam ilmu agama menjadi sangat terbantu dengan adanya pengajian atau 
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kegiatan keagamaan lain yang diadakan di pondok pesantren Sunan Drajat. 

Sedangkan pengaruh dalam bidang budaya yaitu dengan adanya apresiasi dari 

masyarakat sekitar terkait dengan kebudayaan maupun kesenian yang ada di 

lingkungan pondok. Misalnya ketika ada pertunjukan barongsai, pencak silat, 

qasidah, maupun rebana. 
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