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ABSTRAK 
 

Rahmawati, Yuli. 2010. Perkembangan Sistem Pendidikan di Balai Pendidikan 
Pondok Pesantren Pabelan (Perkembangan Menuju Pesantren Modern). Jurusan 
Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci : Perkembangan Sistem Pendidikan  
 
 Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan merupakan organisasi yang 
pimpinan tertinggi dipegang oleh yayasan wakaf . pimpinan Pesantren merupakan 
mandataris wakaf yang memimpin unit kerja dalam pesantren Pendidikan 
Pesantren bersifat utuh dan terpadu dilihat dari kerjasama yang saling melengkapi 
antara pendidikan formal yang disebut KMI yang didalamnya mencakup 
kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) sesuai 
dengan ketentuan Departemen Agama RI,  kepengasuhan Kyai (informal) dan 
kehidupan dalam asrama (nonformal). Pendidikan Pesantren bersifat utuh dan 
terpadu dilihat dari kerjasama yang saling melengkapi antara pendidikan formal 
yang disebut KMI yang didalamnya mencakup kurikulum Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) sesuai dengan ketentuan Departemen Agama 
RI,  kepengasuhan Kyai (informal) dan kehidupan dalam asrama (nonformal). 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pendidikan 
yang dijalankan oleh Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan mulai dari awal 
berdiri hingga menggunakan sistem pendidikan yang dipakai pada saat ini. 
 Permasalahan yang dikaji dalam peneitian ini adalah (1) untuk mengetahui 
profil Balai Pendidikan pondok Pesantren Pabelan. (2) untuk mengtahui sistem 
pendidikan di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan (3) untuk mengetahui 
profil Kyai Hamam Dja’far sebagai pencetus sistem pendidikan di Balai 
Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan. 
 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif studi kasus dan metode sejarah  dengan menggunakan penelitian secara 
empiris yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi 
dan histiografi. Sedangkan teknik yang digunakan adalah pengamatan atau 
observasi, wawancara dan studi pustaka.   
 Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa Balai Pendidikan Pondok 
Pesantren Pabelan mengalami beberapa kali perubahan pada sistem 
pendidikannya guna menemukan bentuk sistem pendidikan yang tepat dalam 
penyampaian materi pelajaran di pesantren meliputi, Masa Perintisan Pesantren 
(1965-1970) yang merupakan masa pembukaan dengan pendidikan formal yang 
disebut  Kuliyatul Mu’alimin Al-Islamiyah (KMI) dengan murid atau santri yang 
putus sekolah atau kurang mampu; Masa Kenaikan (1971-1985) masa ini 
pesantren banyak terlibat dalam kegiatan yng diadakan masyarakat, LSM, 
mahasiswa maupun institusi pemerintah; Masa Penurunan (1986-1993) bidang 
pendidikan Kyai meresmikan KMI dengan mengikuti sistem yang ada di 
Departeme Agama tanpa mengubah substansi kurikulumnya sehingga para santri 
menerima ijazah dari pemerintah. Masa Kepemimpinan Kolektif (1994-sekarang). 
Sepeninggal K.H Hamam Dja’far, Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan 
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mulai membenahi aspek kelmbagaannya Pada masa ini fasilitas yang dimiliki  
Pabelan semakin lengkap, dengan perangkat modern. Dan guna mengimbangi 
kelengkapannya, Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan juga melakukan 
akreditasi MTs dan MA maupun KMI sesuai standar akademik. Kyai Hamam 
Dja’far merupakan santri dari Pesantren Gontor yang setelah menyelesaikan 
pendidikan di pesantren tersebut dan mengabdi pada almamaternya beliau kembali 
ke Pabelan dan menghidupkan kembali Pondok Pabelan yang kemudian dalam 
perkembangannya menjadi Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan. Beliau 
memperbaiki sistem pendidikan dan menyempurnakan kurikulumnya agar sesuai 
dengan  pendidikan jaman sekarang yang sudah semakin berkembang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


