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ABSTRAK 

Umam, Khoirul. 2018. Transformasi Kurikulum Pendidikan Di Pondok 

Pesantren Al-Waridin Pagotan Geger Madiun. Skripsi Program Strata 1 

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam. 

Pembimbing Dr. H. M. Miftahul Ulum, M.Ag. 
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Perubahan sistem pendidikan pesantren melahirkan perubahan pada 

metode dan materi pengajarannya. Pondok pesantren Al Waridin merupakan salah 

satu pondok salafiyah tertua di daerah Madiun yang juga melakukan pembaharuan 

dalam sistem pendidikannya, terutama pada kurikulum pendidikannya. Dengan 

sejarah berdirinya pondok yang begitu panjang dan rotasi kepemimpinan pondok 

yang begitu banyak tentu terdapat perbedaan di masing-masing pemimpin dalam 

menentukan kurikulum pendidikannya.   

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan perubahan metode dan 

materi pembelajaran dan faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum di 

pondok pesantren Al Waridin. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, Adapun metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik yang dipilih adalah 

reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Dari penelitian ini diketahui bahwa (1) tahapan transformasi metode dan 

materi di pondok pesantren Al Waridin terdapat tiga tahapan yakni: tahapan 

tradisional, metode yang diterapkan masih sangat sederhana atau tradisonal, 

Terjadi perubahan materi pada setiap pemimpin namun pada periode ini materi 

yang diajarkan lebih terfokus pada ilmu tauhid; tahapan transisional, metode yang 

diterapkan masih tradisional serta adanya metode hafalan dalam aktifitas 

pendidikannya. Materi yang diajarkan yang pada mulanya didominasi ilmu 

tasawuf maka pada tahapan ini materi didominasi ilmu bahasa dan ilmu fiqih; 

tahapan Modern, perpaduan antara sistem tradisional dan modern yang disebut 

dengan khalafi; metode yang diterapkan diambil dari metode yang ada pada 

pendidikan umum namun juga tetap menggunakan metode lama. Materi yang 

diajarkan semakin bertambah. Juga terdapat materi pembelajan keterampilan. 

 (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum pendidikan 

pondok pesantren Al Waridin Pagotan Geger Madiun dalam aspek metode dan 

materi pembelajaran, di karenakan untuk mengikuti perkembangan zaman agar 

tetap eksis dalam dunia pendidikan, selain itu terdapat Faktor internal, dimana 

para pengasuh, para ustadz dan juga para pengurus pondok telah menyadari 

bahwa adanya berbagai perkembangan dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang 

mana perkembangan tersebut membawa pengaruh dan dampak pada sikap dan 

perilaku masyarakat dan juga santri. Adapun faktor eksternal, dimana adanya 

pengaruh dari masyarakat sekitar, para alumni serta desakan dari pemerintah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam di mana 

di dalamnya terjadi interaksi antara kyai atau ustadz sebagai guru dan para santri 

sebagai murid dengan mengambil tempat di masjid atau di halaman-halaman 

asrama (pondok) untuk mengaji dan membahas buku-buku teks keagamaan karya 

ulama masa lalu.
1
 

Dalam sejarah perkembangannya, fungsi pokok pesantren adalah 

mencetak ulama atau ahli agama. Hingga dewasa ini fungsi pokok itu tetap 

terpelihara dan dipertahankan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, 

selain kegiatan pendidikan dan pengajaran agama beberapa pesantren telah 

melakukan pembaharuan dengan mengembangkan komponen-komponen 

pendidikan lainnya, seperti ditambahkannya pendidikan sistem sekolah, adanya 

pendidikan kesenian, pendidikan bahasa asing, pendidikan jasmani serta 

pendidikan keterampilan.
2
 

Adanya perubahan zaman yang begitu cepat menyadarkan kalangan 

pesantren untuk melakukan tindakan-tindakan yang memberi manfaaat bagi 

kelangsungan dan pengembangan pendidikan Islam tertua ini menurut persepsi 

masing-masing pengasuh. Adapun bentuk tindakan reaksi maupun respons yang 

ditempuh kyai tetap merupakan pilihan terbaik baginya, terlepas adanya penilaian 

yang negatif dari pihak lain. oleh karena itu, pesantren terpolarisasikan ketika 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Pola Pengembangan Pondok Pesantren, (Jakarta: 

Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003),3. 
2
Ibid., 7. 
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menghadapi perubahan zaman itu. Ada pesantren yang bersikap lunak dan ada 

pesantren yang keras. Ada pesantren yang terbuka dan ada yang tertutup. Ada 

yang mengidentifikasikan zaman sekarang zaman edan atau jahiliah modern, 

tetapi tidak sedikit yang mencoba melakukan transformasi.
3
 

Perubahan sistem pendidikan pesantren melahirkan perubahan pada 

metode dan materi pengajarannya. Metode pengajaran telah banyak menempuh 

kurikulum campuran antara yang agama dan umum. Kurikulum campuran ini 

timbul dari tuntunan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum yang 

merupakan kebutuhan kebutuhan nyata yang harus dipenuhi para lulusan 

pesantren. Demikian juga, sistem pengajaran yang berpusat pada kyai mulai 

ditinggalkan.
4
 

Pembahasan kurikulum sebenarnya belum banyak dikenal pesantren. 

Bahkan di Indonesia terma kurikulum belum pernah populer pada saat proklamasi 

kemerdekaan, apa lagi sebelumnya. Berbeda dengan kurikulum, istilah mata 

pelajaran justru mudah dikenal dan mudah dipahami dikalangan pesantren. 

Namun untuk pemaparan berbagai kegiatan baik yang berorientasi pada 

pengembangan intelektual, keterampilan, pengabdian maupun secara umum 

kepribadian agaknya lebih tepat digunakan istilah kurikulum.
5
 

Kurikulum pesantren dalam wacana selanjutnya senang tiasa mengacu 

pada pengertian yang luas, sehingga bisa meliputi kegiatan-kegiatan intrakurikuler 

maupun ekstrakulikuler, dan bisa melibatkan disamping aktivitas yang diperankan 

                                                           
3
Mujamil Qomar, Pesantren Dari Tranformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi (PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), 77. 
4
 Ibid., 80. 

5
 Ibid., 108. 
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santri juga diperankan kiai. Demikian juga kegiatan yang memiliki bobot wajib 

diikuti maupun sekedar anjuran termasuk liputan kurikulum ini.
6
 

Kurikulum pesantren berkembang menjadi bertambah luas lagi dengan 

penambahan ilmu-ilmu yang masih merupakan elemen dari materi pembelajaran 

yang diajarkan pada awal masa pertumbuhannya. Pengembangan isi kurikulum ini 

telah membuktikan adanya gerak kemajuan yang mengarah pada pemenuhan 

keperluan santri terutama sebagai pembentukan intelektual disamping 

pengembangan kepribadian.
7
 

Oleh karena itu, dewasa ini tidak sedikit pesantren di Indonesia telah 

mengadopsi kurikulum pendidikan formal seperti yang diselenggarakan 

pemerintah. Kurikulum pendidikan pesantren yang masih salafi murni tidak 

banyak lagi. Pesantren besar biasanya sudah berkembang menjadi pesantren 

khalafi. Sementara itu pesantren kecil yang tetap bertahan pada bentuk salafi 

biasanya kurang berkembang secara kondusif, Salah satunya pondok pesantren 

Al-Waridin. Pondok pesantren Al-Waridin merupakan salah satu pondok tertua 

yang ada diwilayah kota Madiun yang masih eksis menyelenggarakan pendidikan 

sampai sekarang. 

Dalam menyikapi perkembangan zaman dan juga perkembangan dalam 

dunia pendidikan, maka tidak heran jika pondok pesantren Al-Waridin juga 

melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikannya,  terutama pada kurikulum 

pendidikannya. Hal ini merupakan tugas bagi pemimpin pondok dalam melakukan 

pembaharuan kurikulum pendidikan. Perubahan demi perubahan dilakukan guna 

                                                           
6
 Ibid., 109. 

7
 Ibid., 110. 
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untuk melestarikan dan menjalankan amanah para leluhur pendiri pondok di 

dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam.  

Dengan sejarah berdirinya pondok yang begitu panjang dan rotasi 

kepemimpinan pondok yang begitu banyak tentu terdapat perbedaan di masing-

masing pemimpin dalam menentukan kurikulum pendidikannya. Dan faktanya 

perubahan-perubahan di dalam kurikulum pendidikan pondok pesantren ini tidak 

tercatat dalam dokumentasi pondok. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana 

perubahan kurikulum pondok pesantren Al Waridin sehingga tetap eksis dalam 

dunia pendidikan? tentu hal ini merupakan suatu tantangan bagi peneliti untuk 

mengatahui perubahan di dalam kurikulum pendidikannya. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: “Transformasi Kurikulum Pendidikan Di Pondok Pesantren Al-

Waridin Pagotan Geger Madiun”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Kiai disamping sebagai pendidik dan pengajar, juga sebagai pemegang 

kendali manajerial pesantren. Kiai juga merupakan tokoh sentral dalam satu 

pesantren, maju mundurnya suatu pesantren ditentukan oleh wibawa dan karisma 

sang kiai. Dalam menghadapi perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, para kiai memiliki pandangan dan sikap yang berbeda-beda. 

Pandangan dan sikap tersebut dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi. 

Penerapan dan perubahan kurikulum pesantren tergantung dengan selera kiai itu 
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sendiri. Agar dapat mengarah pada permasalahan yang ada dan ruang lingkup 

yang jelas maka dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yaitu: 

1. Tahapan transformasi metode dan materi pembelajaran di pondok 

pesantren Al waridin Pagotan Geger Madiun. 

2. Faktor yang mempengaruhi transformasi kurikulum pendidikan di pondok 

pesantren Al Waridin Pagotan Geger Madiun. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tahapan transformasi metode dan materi pembelajaran di 

Pondok Pesantren Al-Waridin Pagotan Geger Madiun? 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi kurikulum 

pendidikan di Pondok Pesantren Al-Waridin Pagotan Geger Madiun? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat di ambil kesimpulan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan tahapan perubahan metode dan materi pelajaran di 

Pondok Pesantren Al-Waridin Pagotan Geger Madiun. 

2. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al-Waridin Pagotan Geger 

Madiun. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari observasi langsung 

serta memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selain studi di 

perguruan tinggi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca 

dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui perubahan 

kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al-Waridin Pagotan Geger 

Madiun. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam perubahan 

kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al-Waridin Pagotan Geger 

Madiun. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai input bagi guru/ustadz dalam 

menentukan kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al-Waridin 

Pagotan Geger Madiun. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pola dalam karya ilmiah ini, maka penulis menyusun 

sistematika pembahasan yang terdiri dari enam (6) bab, yaitu: 

Bab I, berisi tentang pendahuluan. Bab ini sebagai gambaran umum 

mengenai seluruh isi skripsi yang diberikan dalam berbagai sub bab. Yang terdiri 
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dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi tentang kajian teori Yang meliputi: tentang  telaah hasil 

penelitian terdahulu, Transformasi kurikulum pendidikan pesantren, faktor yang 

mempengaruhi transformasi kurikulum pendidikan pesantren. 

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

tahapan-tahapan penelitian.  

Bab IV, berisi paparan data umum lokasi penelitian. Yang meliputi: 

sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Al-Waridin Pagotan Geger Madiun, 

letak geografis, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, 

keadaan guru dan santri. Sementara paparan deskripsi data khusus meliputi: 

transformasi kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al-Waridin Pagotan 

Geger Madiun dan faktor-faktor yang menpengaruhi transformasi kurikulum 

pendidikan di Pondok Pesantren Al-Waridin Pagotan Geger Madiun.  

Bab V, berisi penyajian data. Yang meliputi: analisis mengenai 

transformasi metode dan materi pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Waridin 

Pagotan Geger Madiun dan faktor-faktor yang menpengaruhi perubahan 

kurikulum pendidikan dalam aspek metode dan materi di Pondok Pesantren Al-

Waridin Pagotan Geger Madiun. 

Bab VI, berisi penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini 

penulis memberikan kesimpulan secara menyeluruh dari uraian yang ada dan 
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saran-saran yang diharapkan untuk perbaikan yang ada hubungannya dengan 

pembahasan penulisan skripsi ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI  

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Tema penelitian ini adalah transformasi kurikulum pendidikan pondok 

pesantren bukanlah penelitian yang pertama baik yang berupa buku ataupun 

skripsi. Sedangkan penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan judul 

tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

Pertama, Faisal Avianto, perkembangan sistem pendidikan di pondok 

pesantren Al-Ashlah desa Tambakmas kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun, 

Skripsi: Tarbiyah/PAI/STAIN Ponorogo: 2014. Hasil dari penelitian ini adalah 

Dalam kaitannya dengan sistem pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren 

Al-Ishlah, arah perubahan sistem pendidikannya terbagi menjadi tiga periode, 

yakni: periode embrio (menyesuaikan kebutuhan pada waktu itu); periode 

pertumbuhan (tradisional/salafi); dan periode perkembangan (perpaduan 

tradisional-modern yang disebut dengan khalafi); otoritas kepemimpinannya yang 

semula mutlak hanya didominasi oleh sang Kyai pendiri, sesuai dengan 

perkembangannya, kepemimpinan madrasah Diniyah dan Tsanawiyah telah 

diwariskan ke seorang ustadz kepercayaan Kyai, administrasi dan komponen-

komponen pendukung kependidikannya pun telah mengalami peningkatan pada 

setiap periode perkembangannya. 
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Sedangkan setting sosial yang melatarbelakangi arah perubahan sistem 

pendidikan di pondok pesantren Al-Ishlah Tambakmas Kebonsari Madiun, di 

karenakan untuk mengikuti perkembangan zaman, agar tetap diminati dan tetap 

eksis dalam dunia pendidikan, juga karena adanya berbagai tuntutan, yakni: 

tuntutan internal, pondok sebagai media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama, 

pemelihara tradisi keagamaan, dan membentuk akhlak dan  kepribadian; serta 

adanya tuntutan eksternal, posisi pondok itu sendiri sebagai benteng moralitas 

bangsa, dan sebagai lembaga pendidikan alternative, maupun tak mau perubahan 

sistem pendidikan akan dilakukan agar mampu bersaing dengan lembaga 

pendidikan pada umumnya. 

Kedua, Anas Munirul Ikhwan, Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan 

Di Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung Pucanganom Kebonsari Madiun, 

Skripsi: Tarbiyah/PAI/STAIN Ponorogo: 2011. Hasil penelitian ini adalah 

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren Darussalam Mekar 

Agung Pucanganom Kebonsari Madiun, yaitu: Pondok Pesantren Darussalam 

Mekar Agung menggunakan sistem pendidikan kombinasi yang berpedoman pada 

kaidah Almuhafadhoh „ala qodim Ashsholih wa alakhdu bi aljadidil ashsholah 

“melestarikan hal-hal lama yang baik dan mengembangkan hal-hal baru yang 

lebih baik dan bermanfaat”, serta menekankan pada pendidikan Akhlak 

Salafussholih dan Kholafussholih. Dengan diterapkannya model pendidikan 

formal dan non-formal, serta pembekalan keterampilan untuk santrinya. 

Kurikulum di pondok pesantren Darussalam Mekar Agung Pucanganom 

Kebonsari Madiun menggunakan 2 (dua) kurikulum, yakni kurikulum dari 
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kementerian agama (KEMENAG) dan kurikulum yang merujuk serta menekankan 

pada pemahaman dan pendalaman kitab-kitab kuning. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tersebut adalah jika 

penelitian Faisal Avianto, membahas tentang perkembangan sistem pendidikan di 

pondok pesantren Al-Ashlah desa Tambakmas kecamatan Kebonsari kabupaten 

Madiun, yang mana arah perubahan sistem pendidikannya terbagi menjadi tiga 

periode, dan otoritas kepemimpinannya yang semula mutlak hanya didominasi 

oleh sang Kyai pendiri, sesuai dengan perkembangannya, kepemimpinan 

madrasah Diniyah dan Tsanawiyah telah diwariskan ke seorang ustadz 

kepercayaan Kyai. Serta setting sosial yang melatarbelakangi arah perubahan 

sistem pendidikannya di karenakan untuk mengikuti perkembangan zaman.  

Namun kekurangan penelitian ini hanyalah meneliti arah perubahan sistem 

pendidikan yang terbagi menjadi tiga periode. Sedangkan peneliti mengatakan 

bahwa perkembangan sistem pendidikan di pondok tersebut mengalami pasang 

surut. Serta dalam perkembangannya, kyai memberikan amanah kepada seorang 

ustadz untuk memegang kepemimpinan madrasah Diniyah.
8
 Sedangkan penelitian 

Anas Munirul Ikhwanberisi tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan di 

Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung Pucanganom Kebonsari Madiun, 

yaitu: Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung menggunakan sistem 

pendidikan kombinasi yang berpedoman pada kaidah Almuhafadhoh „ala qodim 

Ashsholih wa alakhdu bi aljadidil ashsholah “melestarikan hal-hal lama yang baik 

dan mengembangkan hal-hal baru yang lebih baik dan bermanfaat”, serta 

                                                           
8
 Faisal Avianto, perkembangan sistem pendidikan di pondok pesantren Al-Ashlah desa 

Tambakmas kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun, Skripsi: Tarbiyah/PAI/STAIN Ponorogo: 

2014. 
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menekankan pada pendidikan Akhlak Salafussholih dan Kholafussholih. Dengan 

diterapkannya model pendidikan formal dan non-formal, serta pembekalan 

keterampilan untuk santrinya. Kurikulum di pondok pesantren Darussalam Mekar 

Agung Pucanganom Kebonsari Madiun menggunakan 2 (dua) kurikulum, yakni 

kurikulum dari Kementrian Agama (KEMENAG) dan kurikulum yang merujuk 

serta menekankan pada pemahaman dan pendalaman kitab-kitab kuning.Penelitian 

ini hanya membahas kolaborisasi antara 2 kurikulum yakni kurikulum dari 

Kementerian Agama dan kurikulum yang merujuk pada pemahaman dan 

pendalaman kitab-kitab kuning.
9
 Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

tersebut adalah, memiliki obyek penelitian yang sama yakni sistem 

pendidikannya, baik itu dari sistem pendidikan nonklasikal hingga sistem 

pendidikan klasikal, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah, penelitian ini membahas dan memaparkan tentang arah 

perubahan kurikulum pendidikan dalam aspek metode dan materi yang diajarkan 

di pondok pesantren dari awal berdirinya hingga sekarang berdasarkan pola 

kurikulum pondok yang berkaitan dengan metode dan materi pelajaran serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. 

B. Kajian Teori 

1. Transformasi Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren 

a. Pengertian Transformasi Kurikulum Pesantren 

Transformasi berasal dari kata transformation yang memiliki arti 

perubahan bentuk. Kata tersebut berasal dari kata transform yang berarti 

                                                           
9
 Anas Munirul Ikhwan, Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan di Pondok Pesantren 

Darussalam Mekar Agung Pucanganom Kebonsari Madiun, Skripsi: Tarbiyah/PAI/STAIN 

Ponorogo: 2011. 



13 
 

 
 

perubahan/pergantian bentuk, atau juga menjelma. Apabila menjadi sifat sesuatu 

transformasi menjadi transformatife yang bisa berarti perombakan/perombakan 

nilai-nilai. Menurut WJS. Poerwadarminta, dalam bukunya Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, transformasi diartikan sebagai prosesi perbuatan cara memperbaharui, 

mengembangkan adat, dan juga disamakan dengan perubahan secara umum.
10

 

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia dijelaskan bahwa transformasi 

merupakan perubahan rupa atau bentuk dan lain sebagainya.
11

 

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani. Yaitu curir yang 

artinya pelari dan curare yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum 

berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang 

mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis 

start sampai garis finish.
12

 

Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj 

yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang 

kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan (manhaj al-dirasah) dalam kamus 

Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh 

lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan.
13

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

transformasi kurikulum adalah suatu upaya perubahan bentuk terhadap 

seperangkat perencanaan dalam pendidikan yang dijadikan acuan atau pedoman 
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 Nuruddin, “Transformasi Sistem Pendidikan Pesantren (Studi Perubahan Model 
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2014), 134-135. 
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13

 Ibid., 150. 



14 
 

 
 

oleh suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam 

konteks kurikulum, istilah transformasi juga sering dikenal dengan sebutan 

pengembangan kurikulum. 

Perkembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar 

menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan 

dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar-mengajar, 

antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan 

yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur 

perkembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana 

unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk memudahkan proses 

belajar-mengajar.
14

 Adapun menurut para ahli menyebutkan bahwa komponen 

kurikulum terdiri atas tujuan, program atau materi, proses dan evaluasi.
15

 

Pengembangan kurikulum adalah proses siklus yang meliputi empat unsur, 

yakni: 

1) Tujuan 

2) Metode dan material 

3) Penilaian 

4) Balikan
16

 

Menurut para ahli pendidikan, paling tidak ada empat hal yang menjadi 

landasan utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan. landasan-landasan 
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yang dimaksud adalah landasan filosofis, landasan psikologis, sosiologis atau 

landasan sosial budaya, dan landasan perkembangan ilmu dan teknologi.
17

 

Sebenarnya, pembahasan kurikulum masih belum populer di pesantran, 

sebab term kurikulum baru dikenal pada saat Proklamasi Kemerdekaan. Di 

pesantren, kurikulum sangat asing disinggung walaupun substansinya sudah 

terealisasikan. Istilah materi pelajaran dengan berbagai kitab kuning lebih 

menggema dikenal dan dipahami dikalangan pesantren. Walaupun begitu, rincian 

materi pelajaran juga mengalami perkembangan di pesantren. 

Formulasi definitif dari J. Galen Saylor dan William M. Alexander seperti 

dilansir Nasution kiranya dapat mewakili upaya perluasan cakupan makna 

kurikulum. Kurikulum yang dimaksud adalah segala sesuatu usaha yang ditempuh 

sekolah untuk mempengaruhi (merangsang) belajar, baik berlangsung di dalam 

kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah. 

Kurikulum pesantren dalam wacana selanjutnya senangtiasa mengacu pada 

pengertian yang luas yang diungkapkan Saylor bersama Alexander tersebut, 

sehingga bisa meliputi kegiatan-kegiatan intra-kulikuler maupun ekstra-kulikuler, 

dan bisa melibatkan di samping aktivitas yang diperankan santri juga diperankan 

kyai. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang memiliki bobot wajib diikuti maupun 

sekedar anjuran termasuk liputan kurikulum ini.
18

 Kurikulum dalam jenis 

pendidikan pesantren berdasarkan tingkat kemudahan dan kompleksitas ilmu atau 
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masalah yang dibahas dalam kitab, jadi ada tingkat awal, tingkat menengah dan 

tingkat lanjut.
19

 

Perubahan sistem pendidikan pesantren melahirkan perubahan pada 

metode dan materi pengajarannya. Metode pengajaran telah banyak menempuh 

kurikulum campuran antara yang agama dan umum. Kurikulum campuran ini 

timbul dari tuntunan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum yang 

merupakan kebutuhan kebutuhan nyata yang harus dipenuhi para lulusan 

pesantren. Demikian juga, sistem pengajaran yang berpusat pada kyai mulai 

ditinggalkan.
20

 

Perubahan pola dan sistem pendidikan di pesantren merupakan respon 

terhadap modernisasi pendidikan Islam dan perubahan sosial ekonomi pada 

masyarakat. Seperti dikemukakan Azyumardi Azra yang menyebutkan empat 

bentuk respon pesantren terhadap modernisasi pendidikan Islam yaitu pertama, 

pembaharuan subtansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subjek-

subjek umum dan vocational. Kedua, pembaharuan metodologi, seperti sistem 

klasikal dan penjenjangan. Ketiga, pembaharuan kelembagaan, seperti perubahan 

kepemimpinan pesantren atau diverifikasi lembaga pendidikan dan keempat, 

pembaharuan fungsi dari fungsi kependidikan untuk juga mencakup fungsi sosial 

ekonomi. Diantara bentuk perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan di 

pesantren adalah penyelenggaraan pendidikan umum, madrasah reguler, madrasah 
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diniyah disamping pesantren salafiyah secara bersamaan, dan pelaksanaan 

pesantren kilat secara temporer.
21

 

Meskipun sistem pendidikan pada awalnya bercorak tradisional, dalam 

perkembangan berikutnya ia lebih bersifat dinamis, adaptif, emansifatif, dan 

responsif terhadap perkembangan dan kemajuan zaman. Agaknya, pesantren tidak 

membiarkan dirinya dalam ketradisionalan yang berkepanjangan. Tetapi lebih 

pada adaptasi dan adopsi nilai-nilai baru, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, kedalam sistem pendidikannya. melihat dinamika ini, pesantren dalam 

bentuknya yang sudah terpoles oleh nilai-nilai baru itu tidak menampakkan 

karakteristiknya yang asli, seperti masa awal perkembangannya. Maka akhir-akhir 

ini sulit ditemukan sebuah pesantren yang bercorak tradisional murni. Karena 

pesantren sekerang telah mengalami transformasi sedemikian rupa sehingga 

menjadi corak yang berbeda-beda.
22

 

Dilihat dari unsur kelembagaan dan kurikulum pesantren, maka pesantren 

sudah mengalami transformasi dalam tiga pola yaitu pola pesantren tradisional, 

pola pesantren transisional dan pola pesantren modern.
23

 

Pesantren tradisional, meskipun tidak setradisional yang dulu, masih tetap 

mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya dalam arti tidak mengalami 

transformasi yang berarti dalam sistem pendidikannya. Ciri khas yang tetap 

dilestarikan dalam pesantren ini ialah materi pelajaran dan metodenya, yang 
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cenderung merujuk pada kitab-kitab klasik atau lazim disebut kitab kuning. 

Bahkan metodenya sangat monoton, dengan fasilitas yang sangat sederhana. 

Pesantren transisional, ditandai dengan porsi adaptasinya pada nilai-nilai 

baru. Pesantren ini sudah mulai mengadopsi sistem pendidikan modern, tetapi 

tidak sepenuhnya. Prinsip selektivitas untuk menjaga nilai tradisional yang masih 

terpelihara. Nilai-nilai positif dari sistem pendidikan modern diambil sebagai 

pelengkap atau pendukung sistem tradisional. Metode pengajaran dan beberapa 

rujukan tambahan yang dianggap dapat menambah wawasan para santri, sebagai 

penunjang kitab-kitab klasik. 

Pesantren modern, pesantren ini telah mengalami transformasi yang sangat 

signifikan baik dalam sistem pendidikannya maupun unsur-unsur 

kelembagaannya. Materi pelajaran dan metodenya sepenuhnya menganut sistem 

modern. Pendidikan secara klasikal sudah diterapkan dan keterampilan atau 

keahlian pun dijadikan sebagai pokok kajian.
24

 

Untuk mempolakan pesantren dari segi kurikulumnya dapat dipolakan 

seperti uraian berikut ini:
25

 

Pola I, materi pelajaran yang dikemukakan dipesantren ini adalah mata 

pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Metode penyampaian 

adalah wetonan dan sorogan, tidak memakai sistem klasikal. Santri dinilai dan 

diukur berdasarkan kitab yang mereka baca. Mata pelajaran umum tidak 

diajarkan, tidak mementingkan ijazah sebagai alat untuk mencari kerja. Yang 
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paling dipentingkan adalah pendalaman ilmu-ilmu agama semata-mata melalui 

kitab-kitab klasik. 

Pola II, pola ini hampir sama dengan pola I di atas, hanya saja pada pola II 

proses belajar mengajar dilaksanakan secara klasikal dan non klasikal, juga 

dididik keterampilan dan pendidikan berorganisasi. Pada tingkat tertentu 

diberikan sedikit pengetahuan umum. Santri telah dibagi jenjang pendidikan mulai 

dari tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Metode yang digunakan adalah 

wetonan, sorogan, hafalan dan musyawarah. 

Pola III, pada pola ini materi pelajaran telah dilengkapi dengan mata 

pelajaran umum, dan ditambah pula dengan memberikan aneka macam 

pendidikan lainnya, seperti keterampilan, kepramukaan, olahraga, kesenian dan 

pendidikan berorganisasi, dan sebagian telah melaksanakan program 

pengembangan masyarakat. 

Pola IV, pola ini menitikberatkan pelajaran keterampilan disamping 

pelajaran agama. Keterampilan ditujukan untuk bekal kehidupan bagi seorang 

santri setelah tamat dari pesantren ini. Keterampilan yang diajarkan adalah 

pertanian, pertukangan, peternakan. 

Pola V, pada pola ini materi yang diajarkan di pesantren adalah sebagai 

berikut: 

1) Pengajaran kitab-kitab klasik 

2) Madrasah, di pesantren ini diadakan pendidikan model madrasah, selain 

mengajarkan mata pelajaran agama, juga mengajarkan mata pelajaran 

umum. Kurikulum madrasah pondok dapat dibagi menjadi dua bagian, 
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pertama, kurikulum yang dibuat oleh pondok sendiri dan kedua, 

kurikulum pemerintah dengan memodifikasi materi pelajaran agama.  

3) Keterampilan juga diajarkan dengan berbagai kegiatan keterampilan. 

4) Sekolah umum, di pesantren ini dilengkapi dengan sekolah umum. 

Materi pelajaran umum pada sekolah umum yang ada di pesantren 

seluruhnya berpedoman kepada kurikulum Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan. Sedangkan materi pelajaran agama disusun oleh pondok 

sendiri. Diluar kurikulum pendidikan agama yang diajarkan di sekolah, 

pada waktu-waktu yang sudah terjadwal santri menerima pendidikan 

agama lewat membaca kitab-kitab klasik. 

5) Perguruan tinggi, pada beberapa pesantren yang tergolong pesantren 

besar telah membuka universitas atau perguruan tinggi.  

b. Metode-Metode Pengajaran Kitab di Pondok Pesantren 

Dalam merangkai sistem pembelajaran, metode menempati urutan sesudah 

materi (kurikulum). Penyampaian materi tidak berarti apapun tanpa melibatkan 

metode. Seperti halnya materi, hakekat metode hanya sebagai alat, bukan tujuan. 

Untuk merealisir tujuan sangat dibutuhkan alat. Bahkan alat merupakan syarat 

mutlak bagi setiap kegiatan pendidikan dan pengajaran. Bila kyai maupun ustadz 

mampu memilih metode dengan tepat dan mampu menggunakannya dengan baik, 

maka mereka memiliki harapan besar terhadap hasil pendidikan dan pengajaran 

yang dilakukan. 
26
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Kategori pesantren tradisional dan modern ternyata mengakibatkan 

perubahan metode. Pada mulanya, semua pesantren menggunakan metode-metode 

yang bersifat tradisional. Bahkan beberapa pesantren tradisional meskipun hidup 

pada kurun sekarang, juga masih menggunakan metode-metode tradisional yaitu 

metode wetonan dan sorogan.
27

 

Metode sorogan dan wetonan sama-sama memiliki ciri pemahaman yang 

sangat kuat pada pemahaman tekstual atau literal. Bersamaan dengan penggunaan 

metode ini berkembang pula tradisi hafalan. Bahkan di pesantren, keilmuan hanya 

dianggap sah dan kokoh bila dilakukan melalui transisi dan hafalan, baru 

kemudian menjadi keniscayaan.
28

 

Metode pembelajaran yang dilaksanakan di pondok pesantren adalah 

sebagai berikut:
29

 

1) Metode Wetonan 

2) Metode Sorogan 

3) Metode Muhawarah 

4) Metode Mudzakarah 

5) Metode Bandungan 

6) Metode majelis taklim 

Pengembangan metode pembelajaran di pondok pesantren yang diterapkan 

di madrasah tidak berbeda dengan pendidikan umum. Di pesantren digunakan 

metode pembelajaran sebagai berikut: 
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1) Metode ceramah 

2) Metode tanya jawab 

3) Metode diskusi 

4) Metode penugasan 

5) Praktik, yakni pratik berceramah, praktik di laboratorium, dan praktik tata 

cara berdebat. 

Kuntowijoyo dan Mukti Ali melaporkan bahwa pada abad ke 20 banyak 

pesantren banyak mengembangkan metode pengajaran dengan sistem madrasi 

(sistem klasikal). Dari segi sistem pendidikan yang dianut, pesantren tidak banyak 

mengalami perubahan sampai awal abad ke 20, ketika sistem klasikal yang 

disebut madrasah mulai diperkenalkan di Indonesia. 

Mulai sekitar 1901 hingga 1945 memang beberapa pesantren telah 

mengadakan pembaharuan metode, tetapi sebagian lainnya masih 

mempertahankan gaya tradisionalnya. Artinya, belum ada kesepakatan pesantren 

dalam mengadakan perubahan metode. Penelitian Karel A. Steenbrink 

mengungkapkan bahwa sejumlah pesantren tidak mengadakan perubahan sebelum 

1945, namun sebagian besar lainnya makin lama makin berkembang dengan 

mengubah metode dengan memasukkan sistem klasikal.
30

 

Di dalam buku penyelenggaraan pendidikan formal di pondok pesantren 

dijelaskan bahwa pada awal berdirinya, metode pengajaran yang digunakan 

pesantren adalah wetonan, sorogan, dan lain-lain (non klasikal). Tetapi akibat 

tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat di samping kemajuan dan 
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perkembangan pendidikan di tanah air, sebagian pesantren menyesuaikan diri 

dengan sistem pendidikan formal, sedang sebagian lain masih tetap bertahan pada 

metode pengajaran yang lama. 

Metode yang diterapkan pesantren pada prinsipnya mengikuti selera kyai, 

yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan pendidikannya. Dari perspektif 

metodik, pesantren terpolarisasikan menjadi tiga kelompok: pertama, kelompok 

pesantren yang hanya menggunakan metode yang bersifat tradisional dalam 

mengajarkan kitab-kitab Islam klasik. Kedua, kelompok pesantren yang hanya 

menggunakan metode-metode hasil penyesuaian dengan metode yang 

dikembangkan pendidikan formal. Ketiga, kelompok pesantren yang 

menggunakan metode-metode yang bersifat tradisional dan mengadakan 

penyesuaian dengan menggunakan metode yang dipakai dalam lembaga 

pendidikan formal.
31

 

c. Kitab-Kitab yang di Pelajari di Pondok Pesantren 

Kitab-kitab di pesantren ada tiga jenis yaitu kitab matan, kitab syarh 

(komentar) dan kitab hasyiyah (komentar atas kitab komentar). Ketiga jenis kitab 

ini menunjukkan tingkat kedalaman dan kesulitan tertentu. Kitab matan paling 

mudah dikuasai, kitab hasyiyah paling rumit, sedangkan kitab syarh berada 

diantara keduanya.
32

  

Di kalangan pesantren, kitab kuning dianggap formulasi final dari ajaran-

ajaran al-Qur‟an dan sunnah Nabi. Kitab ini ditulis para ulama dengan kualifikasi 

ganda: keilmuan yang tinggi dan moralitas yang luhur. Kitab ini juga ditulis 
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dengan mata pena atau jari-jari yang bercahaya. Akibatnya, ia dipandang hampir 

sempurna dan sulit mengkritiknya. Implikasi selanjutnya adalah kitab kuning itu 

dianggap suci atau sakral yang mengandung kebenaran sejati, sehingga tidak perlu 

lagi direformulasi. Ketika terjadi pensakralan terhadap kitab ini, maka kondisi 

santri akan stagnan dan tidak mau mencoba membuktikan kreativitasnya sendiri.
33

 

Pesantren juga sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tidak dapat 

diragukan lagi berperan sebagai pusat transmisi dan desiminasi ilmu-ilmu 

keislaman, terutama yang bersifat kajian-kajian klasik. Maka pengajaran kitab-

kitab kuning telah menjadi karakteristik yang merupakan ciri khas dari proses 

belajar mengajar di pesantren.
34

 

Ketika masih berlangsung di langgar (surau) atau masjid, kurikulum 

pengajian masih dalam bentuk yang sederhana, yakni berupa inti ajaran Islam 

yang mendasar. Rangkaian trio komponen ajaran Islam yang berupa iman, Islam 

dan ihsan atau doktrin, ritual, dan mistik telah menjadi perhatian kiai perintis 

pesantren sebagai isi kurikulum yang diajarkan kepada santrinya. Penyampaian 

tiga komponen ajaran Islam tersebut dalam bentuk yang mendasar, sebab 

disesuaikan dengan tingkat intelektual dengan masyarakat (santri) dan kualitas 

keagamaannya pada waktu itu. Aya Sofia et al., melaporkan bahwa isi pengajian 

itu berkisar pada soal rukun iman, rukun Islam, akhlak, dan ilmu hikmah/tasawuf. 

Pengajaran dasar-dasar keislaman ini ditempuh karena disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan santri yang kebanyakan dari masyarakat yang baru saja 

menjadi Muslim (memeluk Islam). Mereka perlu diberikan materi pelajaran 
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agama yang paling dasar sesuai dengan keperluan awal bagi seseorang yang mulai 

mempelajari dan memehami Islam. Kepentingan mereka adalah hal-hal yang 

praktis-praktis dalam kehidupan keagamaan Islam sehari-hari. 

Peralihan dari langgar (surau) atau masjid lalu berkembang menjadi 

pondok pesantren ternyata membawa perubahan materi pengajaran. Dari sekedar 

pengetahuan menjadi suatu ilmu. Mahmud Yunus mencatat, ilmu yang mula-mula 

diajatkan di pesantren adalah ilmu sharaf dan nahwu, kemudian ilmu fiqih, tafsir, 

ilmu kalam (tauhid), akhirnya sampai kepada ilmu tasawuf dan sebagainya. 

Betapapun kecilnya, pengembangan isi kurikulum ini telah membuktikan adanya 

gerak kemajuan yang mengarah pada pemenuhan keperluan santri terutama 

sebagai pembentukan intelektual disamping pengembangan kepribadian.
35

  

Adapun perkembangan kitab-kitab yang mendominasi pendidikan  di 

pesantren mulai abad ke 15 hingga abad ke 18 yaitu pengajaran tasawuf. Dalam 

beberapa abad awal pertumbuhan pesantren memang sangat membutuhkan 

panduan kitab-kitab tasawuf sebab masyarakat memiliki ketergantungan yang 

kuat pada alam, juga kondisi politik terutama dalam menghadapi raja-raja 

Hindu/Budha yang memiliki perhatian besar terhadap kekuatan-kekuatan magic.
36

 

Pada abad ke 19, ke 20, dan ke 21 dominasi tasawuf telah diganti bahasa 

dan fiqih. Penggantian dominasi ini merubah wajah pesantren yang cukup 

membedakan dengan wajahnya yang lama walaupun memiliki esensi yang sama 

                                                           
35

 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Tranformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi (PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), 109-110. 
36

 Ibid., 123. 



26 
 

 
 

sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Perubahan ini terletak pada pusat 

perhatian kiai dan santri serta kesan yang muncul dikalangan masyarakat sekitar.
37

 

Menurut Nurcholish Madjid, kitab-kitab yang menjadi konsentrasi 

keilmuan di pesantren di perinci sebagai berikut:
38

 

1) Cabang Ilmu Fiqh 

a) Safinat as-Salah 

b) Safinat al-Najah 

c) Fath al-Qarib 

d) Taqrib 

e) Fath al-Mu‟in 

f) Minhaj al-Qawim 

g) Muthmainnah 

h) Al-Iqna‟ 

i) Fath al-Wahab 

2) Cabang Ilmu Tauhid 

a) „Aqidat al-Awwam (nazham) 

b) Bad‟u al-Amal (nazham) 

c) Sanusiyah  

3) Cabang Ilmu Tasawuf 

a) Al-Nasha‟in al-Diniyyah 

b) Irsyad al-„Ibad 

c) Tanbih al-Ghaafilin 
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d) Minhaj al-„Abidin 

e) Al-Da‟watu al-Tammah 

f) Al-Hikam 

g) Risalat al-Mu‟awwanah wa al-Mudhahharah 

h) Bidayat al-Hidayah  

4) Cabang Ilmu Nahwu-Sharaf 

a) Al-Maqsud (nazham) 

b) „Awamil (nazham) 

c) „Imrithi (nazham) 

d) Al-Jurumiyah 

e) Kaylani 

f) Mirhat al-I‟rab 

g) Alfiyah (nazham) 

h) Ibn „Aqil 

Sebagian kitab abad ke 19 itu masih dipertahankan oleh pesantren untuk 

diterapkan dalam abad ke 20. Bahkan ditambah lagi dengan kitab-kitab di bidang 

hadits, tarikh, ushul fiqh, mantek dan falak karena tuntutan masyarakat lebih 

kompleks.
39

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kurikulum Pendidikan 

Pondok Pesantren 

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang berpengalaman lama sekali 

pesantren telah mengalami pergeseran dan perubahan baik terkait dengan 
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kelembagaan maupun kurikulum. Pengembangan sistem pendidikan pesantren 

mengikuti pola pendidikan nasional. Dulu pesantren menyelenggarakan 

pendidikan tanpa ada administrasi yang jelas. Santri belajar tidak mengenal 

jenjang dan jenis, tidak berijasah, dan tidak bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil, 

dan banyak lagi yang merupakan ciri pesantren tradisional. Kini ciri itu musnah. 

Di pesantren modern, santri mengikuti pendidikan secara klasikal, berjenjang, dan 

berjenis. Mereka memiliki ijazah yang disamakan, diakreditasi, dan semua berhak 

melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi, bahkan tidak sedikit jebolan pesantren 

menjadi PNS, pejabat, politisi, seniman, menteri, juga ada yang menjadi 

presiden.
40

 

Kapasitas dan kecenderungan kiai merupakan faktor yang menentukan 

pengembangan kurikulum. Ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren pada mulanya 

haruslah ilmu-ilmu yang telah dikuasai kiai dan telah menjadi kecenderungannya 

seperti ilmu tasawuf.
41

  

Perkembangan selanjutnya, seiring dengan perkembangan jumlah santri 

maka pelajaran berlangsung di bangku, tempat khusus, dan ruang-ruang khusus 

untuk halaqah-halaqah. Perkembangan terakhir menunjukkan adanya ruangan 

kelas-kelas sebagaimana terdapat pada madrasah-madrasah.
42

 

Perkembangan kurikulum juga akibat tuntutan zaman dan kebutuhan 

masyarakat di samping kemajuan dan perkembangan pendidikan ditanah air, 

sebagian pesantren menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan pada lembaga 
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pendidikan formal, sedangkan sebagian lagi masih tetap bertahan pada metode 

pengajaran yang lama.
43

 

Pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada faktor-faktor sebagai 

berikut: 

a. Tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk 

merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan 

dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan. 

b. Sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat sekitar. 

c. Perkembangan peserta didik, yang menunjuk pada karakteristik 

perkembangan peserta didik. 

d. Keadaan lingkungan, yang dalam arti luas meliputi lingkungan manusiawi, 

lingkungan kebudayaan termasuk iptek, lingkungan hidup dan lingkungan 

alam. 

e. Kebutuhan pembangunan, yang menakup kebutuhan pembangunan di bidang 

ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, hankam, dan sebagainya. 

f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan sistem 

nilai dan kemanusiawian serta budaya bangsa.
44

 

Pengembangan pendidikan pesantren diorientasikan kepada perkembangan 

kemajuan kurikulum pesantren dan profesionalitas para ustaz di pesantren 

sehingga pelaksanaan kurikulum dengan kompetensi dan profesionalitas para 

ustaz atau pendidik yang saling mendukung. Orientasi ini sebagai bagian 
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pengembangan sistem pendidikan di pesantren yang didasarkan kepada prinsip 

mencari ilmu hukumnya wajib dan berlaku seumur hidup karena ilmu Allah tidak 

terbatas dan Maha Luas.
45

  

Di pesantren dikenal pula sistem pemberian ijazah, tetapi bentuknya 

berbeda dengan ijazah yang diberikan oleh sistem pendidikan model sekolah. 

Ijazah dari pesantren berbentuk pencantuman nama dalam suatu daftar mata rantai 

transmisi pengetahuan yang dikeluarkan oleh gurunya untuk para santrinyayang 

telah menyelesaikan pelajarannya dengan baik tentang suatu kitab tertentu 

sehingga satri tadi dianggap telah menguasai dan berhak untuk mengajarkannya 

kepada orang lain.
46

 

Dewasa ini beberapa pondok pesantren hanya disediakan pendidikan 

pesantren lengkap dengan asrama dan kiainya, tetapi santrinya belajar secara 

formal di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah umum, dan perguruan tinggi di 

luar pesantren.
47

 

Adapun lahirnya jenis pendidikan formal madrasah dan sekolah umum 

adalah untuk memenuhi ketentuan pembangunan dan kemajuan ilmu teknologi 

atau dengan kata lain untuk memenuhi tantangan zaman. Kedua jenis pendidikan 

ini ternyata menjadi jembatan bagi pesantren yang menghubungkannya dengan 

sistem pendidikan nasional, dan sebaliknya kedua jenis pendidikan formal 

tersebut juga mendapat penyempurnaan dari jenis pendidikan non formal, yaitu 
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pesantren, terutama mengenai moral yang tidak dapat didikan secara formal di 

madrasah dan sekolah umum.
48

 

Transformasi di pesantren dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal, dimana para pengasuh pesantren 

telah menyadari adanya berbagai transformasi yang ada di Indonesia, yang 

diakibatkan oleh pembangunan yang cenderung mengarah pada modernisasi, 

industrialisasi dan komputerisasi yang hampir ada dalam berbagai bidang 

kehidupan. Akibat pembangunan seperti itu, tentu membawa pengaruh dan 

dampak pada sikap dan perilaku masyarakat Indonesia, termasuk santri. Adapun 

faktor eksternal dari transformasi di pesantren adalah pengaruh dari masyarakat 

sekitar dan desakan politis yang ada.
49
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
50

 Pendekatan kualitatif ini mempunyai beberapa karakteristik, 

diantaranya yaitu: penelitian menggunakan latar alami, manusia sebagai alat 

(instrument), analisis data secara induktif (analisis data bersamaan dengan 

pengumpulan data), penelitian bersifat deskriptif (data yang diperoleh berupa 

kata-kata, gambar dan perilaku), mementingkan proses dari pada hasil.
51

 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

yaitu kasus tentang perubahan kurikulum pendidikan pondok pesantren Al 

Waridin. Kasus ini merupakan suatu proses dari peristiwa yang terjadi di dalam 

dunia pendidikan islam. Studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kesatuan 

sistem. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok 

individu yang terkait oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Studi kasus adalah 

penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan 

memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.
52
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B. Kehadiran Peneliti 

Dalam bagian ini kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup 

rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, 

penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor penelitiannya.
53

 Untuk itu 

dalam penelitian ini peneliti selain sebagai santri di pondok pesantren Al Waridin 

juga bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus pengumpul data dan 

menganalisis data sedangkan instrument yang lain, sebagai penunjang.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Waridin  desa Pagotan 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Adapun pertimbangan didalam memilih 

lokasi ini karena pondok pesantren Al Waridin merupakan salah satu pondok 

tertua di daerah Madiun yang masih aktif dalam kegiatan pembelajaran Islam. 

Selain itu pondok ini juga merupakan salah satu lembaga pendidikan yang masih 

dalam proses perkembangan. Baik kelembagaan, kurikulum, sarana prasarana, 

administrasi, dan pendidik. Berdasarkan kesesuaian dengan topik yang telah 

dipilih yaitu transformasi kurikulum pendidikan, maka peneliti memilih pondok 

pesantren Al Waridin sebagai tempat untuk diteliti. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah katakata 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
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Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data-data deskriptif berupa kata-

kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.  

Pada peneliitian ini yang nantinya menjadi sumber data adalah para 

informan yang setidaknya dari penasehat, guru atau ustadz dan santri pondok. 

Sedangkan sumber data sekunder di antaranya yaitu tentang sejarah atau profil 

pondok pesantren Al Waridin  serta dokumen dan juga arsip-arsip penting yang 

terkait dengan penelitian. 

  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyan itu.
54

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara 

terbuka dan mendalam. Karena jenis wawancara tersebut cocok dan sesuai dengan 

judul yang diangkat oleh penulis. Dalam penelitian ini kegiatan wawancara akan 

dilakukan kepada: 
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a. Dewan penasehat pondok, untuk memperoleh informasi tentang sejarah 

berdirinya pondok dan periodesasi kepemimpinan pondok pesantren Al 

Waridin. 

b. Guru atau ustadz, untuk memperoleh informasi tentang kurikulum 

pendidikan yang berkaitan dengan metode dan materi yang dipelajari di 

pondok pesantren Al Waridin. Serta alur perubahan kurikulum dan faktor-

faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. 

c. Santri, untuk memperoleh informasi tentang kegiatan yang diadakan di 

pondok pesantren Al Waridin. 

2. Metode Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Adapun pembagian observasi 

menjadi empat, yaitu observasi terbuka, observasi terfokus, observasi terstruktur, 

dan observasi sistematik. Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi 

terbuka.
55

 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan (CL), 

sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam kualitatif. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara 

dalam mengumpulkan data di lapangan.
56
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Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi tentang proses belajar 

mengajar yang berkaitan dengan penggunaan metode dan materi yang diajarkan di 

pondok pesantren Al Waridin. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan cacatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat 

berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
57

 Metode 

Dokumentasi Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran.fungsi data 

yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.
58

 

Dokumentasi ini digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung dari 

hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Dokumentasi penelitian ini berupa 

gambar sarana dan prasarana, letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi 

pondok, data guru atau ustadz, data santri, kurikulum mata pelajaran, proses 

pembelajaran non klasikal dan klasikal, serta agenda kegiatan di pondok pesantren 

Al Waridin. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan 

secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari 
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mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan.
59

 Teknik analisis yang 

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu:
60

 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dalam proses 

reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. 

2. Penyajian data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk 

menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam proses ini peneliti 

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi ketegori atau kelompok satu, 

kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. 

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan hanyalan sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) menurut versi “positivisme” dan 
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disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kreteria dan paradigmanya sendiri.
61

 

Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik 

pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga ditambah dengan tahap terakhir 

dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penelitian kualitatif menurut Bogdan  menyajikan tiga tahapan yaitu:
62

 

1. Tahap Pra lapangan 

Tahap pra lapangan meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan peralatan penelitian 

dan yang menangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data meliputi analisis sebelum dan sesudah pengumpulan 

data.
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al Waridin Pagotan Geger 

Madiun 

Pagotan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Geger Kabupaten 

Madiun Provinsi Jawa Timur. Desa Pagotan pada Tahun 1763 berdirilah sebuah 

pondok pesantren yang diprakarsai oleh Alm Kyai Al Waridin dan dibantu oleh 

Mbah Tondo serta Mbah Usman Ali. Alm Kyai Al Waridin bergerak di bidang 

keagamaan, sedangkan Mbah Tondo dan Mbah Usman Ali bergerak di bidang 

sosial/umum. Dalam cerita babat desa, di tengah-tengah desa pagotan terdapat 

pohon besar yang pada saat itu menjadi tempat yang dianggap sakral oleh 

masyarakat setempat.  Pada mulanya pondok pesantren ini belum berupa pondok 

seperti sekarang akan tetapi, berupa bangunan masjid saja. Masjid tersebut 

dibangun secara sederhana dengan bahan kayu dari pohon yang dianggap sakral 

oleh masyarakat. Tujuan didirikannya masjid tersebut sebagai tempat 

berdakwah.
63

 Berkat ketekunan dan kesabaran para tokoh tersebut di dalam 

berda‟wah agama Islam, tak khayal banyak orang mengenal dan belajar ilmu 

Agama Islam kepada beliau. 

Ketika Kyai Waridin meninggal dunia, perjuangannya  dilanjutkan oleh 

Kyai Ahmad Asro. Pada awal kepemimpinan beliau datang beberapa orang santri 

yang ingin belajar ilmu pengetahuan Agama Islam, tak hanya santri dari daerah 
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Madiun sendiri, akan tetapi santri dari luar daerah Madiun turut berdatangan. 

Semakin hari semakin banyak santri yang berdatangan sehingga timbul inisiatif 

untuk mendirikan pondok di sekitar masjid atas permintaan warga dan sesepuh 

desa Pagotan. Adapun nama pondok tersebut diambilkan langsung dari nama 

pendirinya, yaitu Kyai Waridin.
64

 

Pondok Pesantren Al-Waridin adalah salah satu pondok yang tertua yang 

ada diwilayah kota Madiun yang masih eksis menyelenggarakan pendidikan 

sampai sekarang. Bahkan pada masa kepemimpinan K.H. Musta‟in, jumlah santri 

yang diasuh pada saat itu berjumlah kurang lebih 200 orang. Sedangkan kondisi 

fisik bangunan pada saat itu masih sangat sederhana, dan terdapat 12 kamar. 

Demikian perkembangan pendidikan kurang berjalan dengan lancar, dikarenakan 

pengaruh situasi pada saat itu. Bahkan pada tahun 1986 sempat mengalami 

stagnasi yakni masa yang suram, karena pada saat itu pendidikan seakan-akan 

berhenti, hal tersebut terjadi dikarenakan meninggalnya pengasuh pondok 

pesantren (K.H Musta‟in) sementara kader pengganti belum disiapkan. Dan 

selang beberapa tahun, kepemimpinan pondok pesantren Al Waridin dilanjutkan 

oleh K.H Moh Hasyim dalam menghidupkan kembali da‟wah Agama Islam 

sehingga pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren kembali berjalan.Tidak 

hanya pendidikan di pondok saja, bahlan KH. Moh. Hasyim juga bekerjasama 

dengan para tokoh masyarakat di dalam mendirikan sekolah umum, seperti 

madrasah Tsanawiyah dan Aliyah yang bernama TRI BHAKTI sebagai tempat 
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menimba ilmu umum bagi para santri maupun siswa-siswi Desa Pagotan atau dari 

Desa lain. 

Pada tahun 2005 Kyai Hasyim meninggal, dan kemudian kepemimpinan 

pondok diteruskan oleh K.H Ibnu Hajar Syahudi sampai sekarang ini. Pada tahun 

2007 berdirilah Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi‟in. Meskipun telah ada 

Madrasah Diniyah di desa seperti Banin Banat, namun inisiatif K.H Ibnu Hajar 

Syahudi dalam mendirikan Madrasah Diniyah bertujuan sebagai pusat 

pelaksanaan pembelajaran dan sekaligus pusat pelaksanaan pengembangan 

pendidikan di pondok pesantren Al Waridin. 

Di antara tujuan didirikan pondok pesantren ini adalah sebagai wahana 

untuk memperbaiki diri agar menjadi insan yang berakhlakul karimah serta Ajaran 

utama yang diterapkan di pondok pesantren Al Waridin dalam upaya membentuk 

manusia yang berilmu, beramal dan bertaqwa harus dijiwai oleh suasana 

keikhlasan. 

2. Letak Geografis 

Pondok pesantren Al Waridin terletak di dataran rendah di Desa Pagotan, 

Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.
65

 

a. Batas Wilayah 

1) Sebelah Barat : Desa Jogo Dayuh 

2) Sebelah Timur : Desa Sewulan  

3) Sebelah Utara : Desa Sangen 

4) Sebelah Selatan : Desa Uteran 
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b. Orbitasi Wilayah 

1) Dari Kecamatan   : 3 Km 

2) Dari Kabupaten  : 8 Km 

3) Dari Ibu Kota Provinsi : 172 Km 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu bagan tatanan pada lembaga tertentu 

dalam menjalankan suatu organisasi. Demikian pula dengan proses pembelajaran 

di pondok pesantren Al Waridin yang dijalankan sesuai program-program yang 

telah disusun dalam struktur organisasi. 

Sejak berdirinya Pondok Pesantren Al Waridin pada tahun 1763, roda 

kepemimpinan telah berputar sebanyak 9 kali. Mulai dari Kyai Waridin sampai 

K.H Ibnu Hajar Syahudi. pada masa kepemimpinan K.H Ibnu Hajar Syahudi sejak 

tahun 2005 sampai sekarang telah terjadi beberapa kali perubahan dalam 

kepengurusan pondok pesantren. Adapun susunan kepengurusan pada periode 

sekarang dengan struktur organisasi sebagai berikut:
66

 

a. Pengasuh   : KH. Ibnu Hajar Syahudi 

b. Penasehat   : Agus Syaifuddin Qulyubi 

: Agus Ahmad Mukafi 

c. Kepala Ponpes  : Ust. Mahfud Yudi Qomaruddin 

d. Wakil Ponpes  : Ust. Ghozali 

e. Sekretaris  : Ust. Syaikhul Amin 

f. Bendahara  : Ust. Anwar Christianto 
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g. Seksi-seksi 

1) Sie. Pendidikan : Ust. Moh. Rifa‟i 

: Ust. Khoirul Umam 

2) Sie. Keamanan : Ust. Haryo Winoto 

: Ust. Ahmad Kudhori 

 

   : M. Miftakhul Mustofa 

 

3) Sie. Kebersihan  : Hani Ahmad Mukafi 

Dan perlengkapan: Faiz Ibnu Imam 

Walaupun secara struktural kepemimpinan tunggal, namun dalam 

pengoprasionalnya diterapkan kepemimpinan kolektif, yaitu diasuh secara 

bersama-sama: 

a. KH. Ibnu Hajar Syahudi (Pengasuh pondok) 

b. Nyai. Nur Mukhlisoh (Isteri Pengasuh) 

c. Nyai. Hj. Umi Jamilah Hasyim (Isteri Alm. KH. Moh. Hasyim) 

d. Nyai. Hj. Siti Hasanah (Adik Kandung Pengasuh Pondok) 

e. Ustadz. Muhammad Habibulloh (Menantu Pengasuh Pondok) 

f. Ustadzah. Amalina Aliyah (Putri Pengasuh Pondok) 

g. Ustadz. Saifuddin Qulyubi (Menantu Pengasuh Pondok) 

h. Ustadzah. Waridatul Muna (Putri Pengasuh Pondok) 

i. Ustadz. Muhammad Nasih (Adik Kandung Isteri Pengasuh) 

j. Ustadz. Baidloun Natiq (Keponakan Isteri Pengasuh) 

k. Ustadz. Muhammad „Alaaudin (Putra Pengasuh Pondok) 

l. Ustadz. Ahmad Mukafi (Menantu Pengasuh Pondok) 
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m. Ustadzah. Iyyana Najiyah (Putri Pengasuh Pondok) 

Struktur organisasi senangtiasa disesuaikan dengan perkembangan dan 

kebutuhan demikian juga proses kaderisasi diusahakan sedemikian rupa agar tidak 

terjadi krisis kepemimpinan. 

4. Keadaan Ustadz 

Data Ustadz dan Ustadzah pondok pesantren Al Waridin Pagotan Geger 

Madiun adalah untuk Ustadz sebanyak 15 orang, dan Ustadzah sebanyak 4 orang. 

Yang mana dari 15 Ustadz tersebut 5 Ustadz merupakan keluarga dari Kyai dan 

yang 10 Ustadz merupakan pengurus pondok. Sedangkan 4 Ustadzah tersebut 3 

Ustadzah merupakan keluarga dari Kyai dan yang 1 Ustadzah merupakan santri 

putri senior yang mukim di pondok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

lampiran.
67

 

5. Keadaan Santri 

Data Santri pondok pesantren Al Waridin Pagotan Geger Madiun 

semuanya berjumlah 88 santri. Jumlah tersebut adalah jumlah keseluruhan santri 

baik yang mukim di pondok maupun yang tidak. 84 santri yang mukim di pondok 

dan sisanya 4 santri adalah santri yang tidak mukin di pondok yang berasal dari 

masyarakat yang berada di sekitar pondok.
68

 

6. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki pondok pesantren Al Waridin adalah 

berupa ruang kantor pondok, ruang tidur santri, koperasi santri, dapur santri, 

kamar mandi santri, dan sarana prasarana yang secara umum terdiri atas, masjid, 
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tempat parkir, madrasah dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam lampiran.
69

 

 

B. Data Khusus 

1. Tahapan Transformasi Kurikulum Pendidikan di Pondok Pesantren Al 

Waridin Pagotan Geger Madiun dalam Aspek Metode dan Materi 

Kurikulum pendidikan di pondok pesantren Al Waridin Desa Pagotan 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ini mengalami pasang surut, dan secara 

detail tidak terbukukan dalam sebuah cacatan tertulis. Pondok pesantren Al 

Waridin Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun merupakan salah 

satu pondok pesantren salafiyah yang mana kurang memperhatikan maupun tidak 

begitu peduli dengan aspek administrasi pondoknya. Karena yang terpenting 

adalah pengajaran ilmu-ilmu agamanya. Sehingga, peneliti harus menggali sendiri 

dengan mewawancarai berbagai narasumber yang berhubungan langsung dan 

mengetahui perjalanan perubahan kurikulum pendidikan  pondok pesantren Al 

Waridin ini. Dengan demikian Penulis dapat menjabarkan data transformasi 

kurikulum pendidikan di pondok pesantren Al Waridin Pagotan Geger Madiun 

berdasarkan periodesasi kepemimpinannya sebagai berikut: 

a. Kyai Waridin (1763 – 1790 Masehi) 

Berawal dari keinginan Alm. Kyai Waridin untuk mendirikan sebuah 

Pondok sebagai tempat menimba ilmu agama Islam bagi masyarakat setempat. 

Sebuah keinginan dan harapan yang sangat mulia di dalam menegakkan agama 
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islam dan mengajarkan perkara yang hak. Berdirinya pondok pesantren Al 

Waridin merupakan wujud dari perjuangan Kyai Waridin di dalam penyebaran 

agama Islam di daerah Madiun. Dalam sejarah yang begitu panjang tentu terdapat 

lika-liku serta pasang surut dalam sistem pendidikan. Terutama pada metode dan 

materi yang diajarkan.   

Pada mula berdirinya pondok yaitu pada tahun 1763 diterapkan 

pembelajaran berupa pengajian yang masih sederhana. Metode yang diterapkan 

juga masih sederhana, seperti ceramah, sorogan dan wetonan. Hal ini dikarenakan 

kurangnya masyarakat di dalam memahami ajaran agama Islam serta masih 

kuatnya kepercayaan masyarakat pada saat itu terhadap hal-hal yang berbau mistis 

atau mitos. Adapun materi yang diajarkan yaitu ilmu dasar tauhid seperti rukun 

iman, rukun Islam dan ilmu dasar al-Qur‟an. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dengan Ustadz Ahmad Mukafi di pondok pesantren Al Waridin 

Pagotan Geger Madiun, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: 

Pada awal berdirinya pondok sampai pada masa kepemimpinan Kyai 

Hasan Rofi‟i menggunakan sistem pendidikan klasik yaitu dengan metode 

bandongan dan sorogan.  ilmu yang diajarkan seperti ilmu fiqih dasar, 

Alqur‟an, akhlak dan ilmu tauhid dasar karena masih menyesuaikan 

dengan ilmu yang dibutuhan masyarakat pada masa itu.  Sebab pada masa 

tersebut masih banyak dari masyarakat yang menganut faham kejawen 

(mempercayai hal yang berbau mistik/mitos). Adapun pembelajaran 

dilaksanakan di masjid dan rumah Kyai.
70

 

 

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ustadz Mahfudz 

Yudi Qomaruddin di pondok pesantren Al Waridin Pagotan Geger Madiun, 

sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: 
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Pada masa itu masih menggunakan metode yang sederhana, seperti 

ceramah, sorogan dan wetonan. Karena dilihat dari sejarahnya tadi, bahwa 

keadaan masyarakat yang masih kurang memahami ajaran islam dan masih 

percaya dengan hal-hal yang berbau mistik. Oleh sebab itu, Kyai waridin 

menggunakan tiga metode tersebut karena dianggap sangat efektif dalam 

pembelajaran/berdakwah pada masa itu. Adapun materi yang diajarkan 

seperti, ilmu tauhid yaitu tentang rukun iman, rukun Islam, serta ilmu 

tajwid.
71

 

 

b. Kyai Muhammad Asro (1790 – 1849 Masehi) 

Pada tahun 1790 perjuangan dakwah Kyai Waridin dilanjutkan oleh Kyai 

Muhammad Asro. Dalam berdakwah Kyai Muhammad Asro menerapkan metode 

yang sama dengan metode yang diterapkan Kyai Waridin. Namun terdapat 

perubahan pada materi yang diajarkan. Materi yang di ajarkan pada mulanya 

hanya tentang rukun iman, rukun Islam dan ilmu dasar al-Qur‟an, maka pada 

masa Kyai Muhammad Asro ditambah beberapa materi seperti ilmu tasawuf, ilmu 

akhlak dan ilmu fiqih. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ustadz 

Mahfudz Yudi Qomaruddin di pondok pesantren Al Waridin Pagotan Geger 

Madiun, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: 

Berbeda halnya dengan pada masa kepemimpinan Kyai Muhammad Asro, 

dikarenakan mulai banyaknya orang yang belajar ilmu agama bahkan 

sampai luar daerah maka materi yang diajarkan juga bertambah seperti 

ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan ilmu fiqih. Metode yang diterapkan tetap 

sama dengan  metode yang diterapkan oleh pendahulunya.
72

 

 

Perubahan materi tersebut dikarenakan semakin banyaknya santri yang 

belajar kepada Kyai Muhammad Asro. Selain adanya perubahan didalam 

penambahan materi yang diajarkan juga terdapat perubahan didalam segi sarana 

dan prasarana yaitu dibangunnya asrama santri sekaligus ditetapkannya berdirinya 
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sebuah pondok pesantren salafiyah Al Waridin. Nama pondok sendiri diambil dari 

nama pendahulunya yaitu Kyai Waridin. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

dengan Ustadz Mahfudz Yudi Qomaruddin di pondok pesantren Al Waridin 

Pagotan Geger Madiun, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: 

Setelah Kyai Waridin meninggal maka perjuangan dakwah dilanjutkan 

oleh Kyai Ahmad Asro. Selama perjalanan dakwah Kyai Ahmad Asro 

banyak dari masyarakat yang ingin memperdalam ilmu agama. Tidak 

hanya dari desa pagotan saja, melaikan dari masyarakat dari desa lain. 

semakin banyaknya orang yang belajar ilmu agama kepada Kyai Ahmad 

Asro, maka beliau membuat inisiatif yaitu dengan cara mendirikan sebuah 

asrama sebagai tempat tinggal bagi orang yang jauh dari daerah asal.  

Nama  pondok pesantren sendiri diambil dari nama pendiri masjid yaitu Al 

Waridin.
73

 

 

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan ustadz Ahmad 

Mukafi yang menyatakan bahwa:  

Ketika Kyai Waridin meninggal dunia, perjuangannya  dilanjutkan oleh 

Kyai Muhammad Asro. Pada awal kepemimpinan beliau datang beberapa 

orang santri yang ingin belajar ilmu pengetahuan Agama Islam, tak hanya 

santri dari daerah Madiun sendiri, akan tetapi santri dari luar daerah 

Madiun turut berdatangan. Semakin hari semakin banyak santri yang 

berdatangan sehingga timbul inisiatif untuk mendirikan asrama santri 

disekitar masjid atas permintaan warga dan sesepuh desa Pagotan. Adapun 

nama pondok tersebut diambilkan langsung dari nama pendirinya, yaitu 

Kyai Waridin.
74

 

 

c. Kyai Utsman (1849 Masehi), Kyai Muhammad Rowi (1873 Masehi) dan 

Kyai Hasan Rofi‟i (1902 Masehi) 

Penerapan metode dan materi yang diajarkan pada masa Kyai Muhammad 

Asro juga diterapkan pada masa Kyai Utsman tahun 1849 dan Kyai Muhammad 

Rowi pada tahun 1873. Berbeda halnya pada masa kepemimpinan Kyai Hasan 

Rofi‟i. Pada masa beliau yaitu pada tahun 1902 terdapat penambahan dan 
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perubahan dalam materi yang diajarkan namun metode yang diterapkan masih 

sama seperti metode yang diterapkan oleh pendahulunya. Ditambahkannya materi 

ilmu alat yaitu nahwu dan shorof. Ilmu ini sebagai alat yang wajib dipelajari oleh 

santri agar dalam mempelajari kitab kuning dapat difahami. Perubahan materi 

terjadi pada ilmu fiqih yang pada mulanya ilmu fiqih dasar menjadi ilmu fiqih 

perkembangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ustadz Mahfudz 

Yudi Qomaruddin di pondok pesantren Al Waridin Pagotan Geger Madiun, 

sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: 

Pada masa kepemimpinan selanjutnya metode dan materi yang diterapkan 

dipondok tetap sama sampai pada masa kepemimpinan Kyai Hasan Rofi‟i. 

Namun pasa masa Kyai Hasan Rofi‟i terjadi perubahan dalam materi dan 

penambahan materi yaitu ilmu fiqih dan ilmu alat atau yang dikenal 

dengan sebutan ilmu Nahwu dan Shorof, yang pada mulanya ilmu fiqih 

dasar berkembang menjadi ilmu fiqih perkembangan atau yang sering kita 

dengar dengan sebutan ilmu fiqih kontemporer. Sedangkan ilmu Nahwu 

dan Shorof sebagai alat dalam membaca kitab kuning.
75

 

 

Pada awal berdirinya pondok pesantren Al Waridin, sistem pendidikan 

yang diterapkan masih sangat sederhana sekali, karena berbagai aspek penting 

dalam sistem pendidikan masih menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. 

Metode dan materi yang diajarkan sesuai dengan keadaan pada masa setiap 

kepemimpinannya masing-masing. Perubahan materi pada setiap Kyai terjadi 

karena inisiatif dari Kyai itu sendiri dan tuntutan dari santri. Meskipun terjadi 

perubahan dan penambahan dalam segi materi yang diajarkan namun materi yang 

diajarkan tetap terfokus pada pembelajaran ilmu tauhid. Tidak adanya perubahan 

dalam metode yang diterapkan dari awal berdirinya pondok sampai pada masa 
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Kyai Hasan Rofi‟i dikarenakan metode yang diterapkan dianggap sangat efektif 

dalam pembelajaran dipondok. 

d. Kyai Musta‟in (1930 Masehi) dan Kyai Syahudi (1965 Masehi) 

Pada masa kepemimpinan Kyai Musta‟in tahun 1930 pondok pesantren Al 

Waridin mulai menunjukkan keunggulannya, terbukti dengan semakin banyaknya 

santri yang menimba ilmu di pondok ini. Santri mulai berdatangan dari berbagai 

daerah, tidak hanya didaerah Madiun saja tetapi diluar daerah madiun. Jumlah 

santri pada masa kepemimpinan Kyai Musta‟in mencapai 200 santri lebih. Karena 

kondisi bangunan pada saat itu tergolong sangat sederhana dan dengan jumlah 

santri yang begitu banyak maka didirikanlah asrama baru sebagai tempat tinggal 

santri dan terdapat 12 kamar santri.  

Pada periode kepemimpinan Kyai Musta‟in ini, penulis menganggap 

bahwa periode ini merupakan periode kebangkitan, karena pada periode inilah 

perubahan sistem pendidikan mulai terlihat mencolok, terbukti dengan banyaknya 

santri yang belajar dipondok ini meningkat drastis, dengan keseluruhan santri 

putra mencapai 200 orang lebih. Diperiode ini pula asrama santri yang pada 

mulanya berbentuk sangat sederhana dan terbilang kurang  memadai untuk 

menampung para santri, direnovasi dan didirikan asrama yang baru. Seperti 

penuturan Ustadz Ahmad Mukafi sebagai berikut ini: 

Pada masa Kyai Ahmad Asro banyak santri yang berasal dari luar daerah, 

dan Jumlah santri yang di asuh pada masa kepemimpinan K.H. Musta‟in 

berjumlah kurang lebih 200 orang. karena kondisi fisik Bangunan pada 

saat itu masih sangat sederhana, maka didirikanlah asrama baru sebagai 

tempat tinggal santri. dan terdapat 12 kamar.
76
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Masjid juga diadakan renovasi dengan membangun serambi masjid guna 

untuk tempat belajar mengajar santri. Sarana prasarana lain pun juga telah 

menjadi lebih baik. Dalam sistem pembelajarannya telah diterapkan sistem 

klasikal dengan menggunakan beberapa metode seperti ceramah, wetonan, 

sorogan dan hafalan. Karena metode-metode tersebut dirasa cukup efektif dalam 

pembelajaran di pondok ini. 

Kitab-kitab yang dipelajari di pondok ini juga semakin bertambah, tidak 

hanya kitab-kitab dasar yang diajarkan, akan tetapi kitab-kitab dalam beberapa 

cabang ilmu pun diajarkan kepada santri. Kitab-kitab yang dipelajari pada periode 

ini antara lain sebagai berikut: Dari cabang  ilmu fiqih seperti:Mabadi‟ Fiqih, 

Fathu al Qarib, Fathu al Mu‟in , dari cabang ilmu Tafsir seperti: tafsiru aj 

Jalalain, dari cabang ilmu Nahwu Shorof seperti: Al Jurumiyyah, Al „Imrithi, Al 

fiyyah Ibnu Malik, dari cabang ilmu Tauhid seperti Aqidatul „Awam, Khoridatul 

Bahiyah, sedangkan cabang dari ilmu Tajwid tingkat dasar seperti: Syifaul Jinan, 

Tuhfatul Athfal.
77

 

Karena semakin banyaknya materi yang dipelajari maka proses 

pelaksanaan pengajaran yang diterapkan di pondok pesantren Al Waridin Pagotan 

Geger Madiun berubah menggunakan sistem pendidikan klasikal akan tetapi 

dalam pembelajarannya belum dikelompokkan menjadi sebuah tingkatan-

tingkatan dalam pendidikan. Sebagaimana yang di sampaikan ustadz Mahfudz 

Yudi Qomaruddin sebagai berikut: 

perubahan metode dan materi ini  terjadi  dikarenakan banyaknya santri 

yang ada dipondok ini, menurut cerita dari masyarakat sekitar santri pada 
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masa Kyai Musta‟in ada 250 santri lebih. Pada masa ini juga 

diterapkannya sistem pendidikan klasikal meskipun dalam pembelajaran 

belum berbentuk model kelas. Setelah Kyai Musta‟in meninggal maka 

diteruskan oleh Kyai Syahudi. Dimana pada masa Kyai Syahudi metode 

dan materi yang diajarkan tetap sama dengan Kyai Musta‟in.
78

 

 

 Pada masa kepemimpinan Kyai Syahudi tahun 1965 tidak ada perubahan 

baik dari segi metode dan materi yang diajarkan. Hal ini dikarenakan materi dan 

metode yang diterapkan sudah efektif.  

Pada masa kepemimpinan Kyai Musta‟in dan Kyai Syahudi, sistem 

pendidikan yang diterapkan masih tradisional/klasik. Namun, dampak dari 

perkembangan zaman maka terjadi perubahan sistem pendidikan menjadi klasikal 

meskipun dalam pembelajarannya belum terdapat tingkatan-tingkatan dalam 

pendidikan. Metode dan materi yang diajarkan juga semakin bertambah banyak. 

Perubahan metode dan materi terjadi karena inisiatif dari Kyai itu sendiri dan 

tuntutan dari santri.  

e. KH. Moh. Hasyim Syahudi (1990 Masehi) dan KH. Ibnu Hajar Syahudi 

(2005 Masehi sampai sekarang) 

Selanjutnya, pada masa kepemimpinan KH. Moh. Hasyim tahun 1990 

pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren kembali berjalan dengan semestinya, 

setelah sebelumnya pada tahun 1986 telah terjadi masa suram. Setelah beberapa 

tahun pondok pesantren dipimpin oleh KH. Moh Hasyim. Pada masa inilah 

pondok pesantren memperlihatkan perkembangannya yang begitu pesat. Atas 

inisiatif KH. Moh Hasyim serta keluarga besar Kyai maka didirikanlah pondok 

asrama putri. Meskipun pada awalnya hanya terdapat kurang lebih 20 santri putri. 

                                                           
78

 Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/27-VII/2018 



53 
 

 
 

Tidak hanya pendidikan di pondok pesantren saja, bahkan KH Moh Hasyim 

bekerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk mendirikan sekolah umum 

yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Hal ini merupakan salah satu wujud dari 

upaya pondok pesantren dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. 

Dengan mengkombinasikan kurikulum tradisional dan modern, yang mana santri 

dulu hanya belajar mengaji di pesantren tanpa mengikuti pendidikan formal dan 

sekarang sangat disarankan untuk mengikuti pendidikan formal yang ada disekitar 

pondok pesantren. Seperti penjelasan Ustadz Ahmad Mukafi sebagai berikut: 

Bahkan pada tahun 1986 sempat mengalami stagnasi yakni masa yang 

suram, karena pada saat itu pendidikan seakan-akan berhenti. Dan setelah 

itu dilanjutkan oleh K.H Moh Hasyim sehingga pelaksanaan pendidikan 

kembali berjalan. Pada masa kepemimpinan beliau didirikanlah pondok 

asrama putri. Yang mana santri putri pada masa ini hanya terdapat kurang 

lebih 20 santri putri. Tidak hanya pendidikan di pondok saja, bahkan K.H 

Moh. Hasyim juga bekerja sama dengan para tokoh masyarakat di dalam 

mendirikan sekolah umum seperti, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah.
79

 

 

Sebenarnya pada masa pertumbuhan pondok ini sudah menggunakan 

sistem klasikal meskipun dalam pembelajarannya belum dibuat model kelas. 

Sistem pendidikan tersebut juga diterapkan pada masa KH. Moh. Hasyim yaitu 

pada tahun 2000 dengan dicetuskannya mendirikan madrasah.  Kitab dan metode 

yang dipelajari tetap sama dengan pada masa KH. Muata‟in. Karena metode yang 

diterapkan pada masa pendahulunya sangat efektif dalam pembelajannya. Hal ini 

sesuai dengan penuturan dari ustadz Saiful Amri. sebagai berikut: 

Pada masa pertumbuhannya, sebenarnya sudah menggunakan kurikulum 

klasikal namun hanya saja pelaksanaanya belum di ruang kelas karena 

pada tahun 2000 baru mulailah di cetuskan mendirikan Madrasah pada 

masa kepemimpinan KH. Moh. Hasyim sistem pendidikan dipondok 

pesantren menggunakan sistem klasikal dan dalam pembelajaran belum 
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dibuat model kelas. Metode dan kitab yang digunakan tetap sama seperti 

pendahulunya.
80

 

  

Penjelasan beliau juga selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh 

ustadz Moh. Rifa‟i.
81

 Setelah meninggalnya KH. Moh. Hasyim, pada tahun 2005 

pemimpin pondok pesantren ini dilanjutkan oleh adik kandung beliau yaitu KH. 

Ibnu Hajar Syahudi. Dalam mewujudkan harapan KH Moh. Hasyim untuk 

mendirikan madrasah diniyah, maka pada tahun 2007 didirikanlah madrasah 

diniyah Hidayatul Mubtadi‟in yang menjadi pusat pelaksanaan pembelajaran serta 

menjadi pusat pengembangan pendidikan dipondok pesantren Al Waridin. 

Berdirinya madrasah diniyah Hidayatul mubtadi‟in di latar belakangi adanya 

permintaan dari masyarakat, para wali santri, serta pengurus pondok dan para 

ustadz untuk mengadakan madrasah diniyah tingkat Tsanawiyah dan tingkat 

Aliyah untuk menindak lanjuti madrasah diniyah tingkat Ibtida‟. Hal ini 

merupakan suatu upaya didalam meningkatkan mutu pembelajaran di pondok 

pesantren. Seperti penuturan Ustadz Ahmad Mukafi sebagai berikut ini: 

Pada tahun 2005 Kyai Hasyim meninggal, dan kemudian diteruskan oleh 

K.H Ibnu Hajar Syahudi sampai sekarang ini.Pada tahun 2007 berdirilah 

Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi‟in yang menjadi pusat pelaksanaan 

pembelajaran dan sekaligus pusat pelaksanaan pengembangan pendidikan 

di pondok pesantren Al Waridin.
82

 

 

Hal tersebut diperkuat sebagaimana dengan hasil wawancara dengan 

ustadz Mahfudz Yudi Qomaruddin
83

 dan ustadz Saiful Amri.
84

 Selain telah 

menggunakan sistem klasikal dalam kegiatan belajar mengajarnya, yang telah 
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dianggap sebagai sistem pendidikan yang telah modern, terbukti dengan adanya 

upaya-upaya yang telah dilakukan seperti, meningkatnya sarana dan prasarana, 

mengkombinasikan kurikulum tradisional dan modern, berdirinya madrasah 

Diniyah Hidayatul Mubtadiin serta ijasah yang telah diakui oleh Kementrian 

Agama, meningkatkan SDM tenaga pendidik, adanya perencanaan, penyusunan, 

pelaksanaan dan evaluasi kurikulum pembelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh 

ustadz Ahmad Fathur Rohman sebagai berikut: 

Agar pembelajaran tetap berjalan sesuai perkembangan zaman dan 

tuntutan zaman modern seperti saat ini maka upaya-upaya yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan sarana dan prasarana 

pembelajaran yang memadai; 2. Mengkombinasikan kurikulum tradisional 

dan moderen, Santri yang dulunya hanya mengaji di pesantren tanpa 

mengikuti pendidikan formal, sekarang sangat di sarankan untuk 

mengikuti pendidikan formal yang ada di sekitar pondok pesantren bahkan 

sampai jenjang perguruan tinggi; 3. Di dirikanya Madrasah Diniyah 

sebagai pusat pembelajaran dan pemberian ijazah yang di akui oleh 

Kementrian Agama; 4. Meningkatkan SDM tenaga pendidik. 5. Adanya 

Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum 

pembelajaran.
85

 

 

Pembangunan asrama putra maupun putri, koperasi, serta meningkatkan 

manajemen pendidikan dan mutu guru, mulai banyaknya dewan guru yang telah 

mendapat gelar sarjana, tidak terlepas dari sosok pembaharuan ini. Pada periode 

ini adalah adanya keterbukaan manajemen sehingga masa ini dapat disebut 

sebagai masa kebangkitan. 

Adapun santri yang belajar di pondok Pesantren Al Waridin alam periode 

ini mayoritas berasal dari sekitar Kabupaten Ponorogo dan Madiun. Bahkan ada 
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juga santri yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Palembang, 

Jambi, Riau dan pulau Papua.
86

 

Kitab-kitab yang diajarkan juga semakin berkembang, seperti: Cabang 

Ilmu Fiqh: Mabadi‟ Al Fiqhiyah, Sullam At Taufiq, Fathu Al Qortib, Fathu Al 

Mu‟in, Al-Waroqot, Al-Faro‟idul Bahiyah, „Uddatul Farid ; Cabang Ilmu Tauhid: 

„Aqidatul „Awam, Matnu Qotru Al Ghoits, Khoridatul Bahiyah, Matnu As-

Sanusiyah, Kifayatul „Awam, Fajar Shodiq; Cabang Ilmu Hadits: Al Arba‟in An 

Nawawiyah, Bulughul Marom, Al Baiquniyah, Riyadlus Sholihin; Cabang Ilmu 

Nahwu-Sharaf: Al Ajurumiyah, Al „Imrithi, Alfiyah Ibnu Malik, Al Amtsilah At 

Tasrifiyah, Al Qowa‟id As Shorofiyah; Cabang Ilmu Akhlak: Nadhmul Alala, 

Washoya, Taisiru Al Khollaq, Ta‟limu Al Muta‟allim, Minahu As Saniyah, 

Bidayatu Al Hidayah; Cabang Ilmu Tajwid: Syifaul Jinan, Tuhfatul Athfal, 

Hidayatu As Shibyan, Al Jazariyah; Cabang Ilmu Tafsir: Tafsiru Al Jalalain, 

Itmamu ad-Diroyah; Cabang Ilmu Sejarah Islam: Tarikh Nabi, Kholashotu Nurul 

Yaqin.
87

 

Tidak hanya materi saja yang bertambah banyak namun, metode yang 

diterapkan juga semakin banyak seperti tanya jawab, diskusi, praktik, mudzakarah 

dan majlis taklim.
88

 

Jenis-jenis pendidikan di pondok pesantren Al Waridin meliputi: 

a. Madrasah Diniyah 

Para pelajar atau dapat disebut juga sebagai santri di pondok Pesantren Al 

Waridin ini terdiri dari dua kelompok, yaitu santri Kalong dan santri Mukim. 
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Sedangkan menurut pendidikannya santri digolongkan menjadi dua golongan 

yaitu santri salaf dan santri kholaf.
89

 

Nama Hidayatul Mubtadiin dipakai untuk nama Madrasah Diniyah di 

pondok pesantren Al Waridin. Nama tersebut diambil dari nama sebuah lembaga 

pendidikan Agama di Lirboyo. Yang pada dasarnya KH. Ibnu Hajar Syahudi juga 

merupakan santri lulusan di pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Diberi nama 

Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin dengan maksud agar kegiatan yang ada di 

Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin untuk mendukung keberadaan pendidikan 

Pondok Pesantren Al Waridin dengan tujuan membentuk pesaerta didik yang 

bertaqwa, membentuk peserta didik yang berilmu dan beramal, membentuk 

peserta didik yang berakhlaq mulia sesuai dengan ajaran Islam, membekali peserta 

didik dengan iilmu agama dan mengaplikasikan dalam kehidupan pribadi dan 

sosial dengan berpedoman Al-qur‟an dan Hadits.
90

 

Perkembangan dan kemajuan Pondok Pesantren Al Waridin, berdampak 

terhadap perkembangan dan kemajuan pada pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran di Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin, karena Madrasah Diniyah 

Hidayatul Mubtadiin tidak hanya milik pengasuh pondok dan masyarakat desa 

Pagotan, akan tetapi milik semua orang Islam. Karena santrinya tidak hanya dari 

masyarakat desa Pagotan saja, akan tetapi sudah banyak santri dari luar kota atau 

luar daerah Madiun di daerah lain di Indonesia. 
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Pendidikan Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin di pondok pesantren 

Al Waridin ini menggunakan sistem klasikal, dengan pembagian kelas sebagai 

berikut: 

1. Kurikulum Madrasah Diniyah Ula dengan masa belajar 2 tahun dengan 

jumlah jam belajar 12 jam pelajaran dalam seminggu. Dengan mata 

pelajaran sebagai berikut: Al-qur‟an, Hadits, Ilmu Tauhid, Fiqh, Ilmu 

Nahwu, Ilmu Sharaf, Ilmu Tajwid, Tarikh dan Ilmu Akhlak. 

2. Kurikulum Madrasah Diniyah Wustha dengan masa belajar 3 tahun 

dengan jumlah jam belajar 12 jam pelajaran dalam seminggu. Dengan 

mata pelajaran sebagai berikut: Al-qur‟an, Hadits, Ilmu Hadits, Ilmu 

Tauhid, Fiqh, Ilmu Nahwu, Ilmu Sharaf, Ilmu Tajwid, Tarikh dan Ilmu 

Akhlak. 

3. Kurikulum Madrasah Diniyah Ulya dengan masa belajar 3 tahun dengan 

jumlah jam belajar 12 jam pelajaran dalam seminggu. Dengan mata 

pelajaran sebagai berikut: Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadits, Ilmu Tauhid, Fiqh, 

Ushul Fiqh, Qawa‟idul Fiqhiyyah, Fiqh Mawarits, Ilmu Nahwu, Ilmu 

Balaghoh dan Ilmu Akhlak.
91

 

b. Tahassus  

Program tahassus ini merupakan ciri khas sistem pembelajaran di pondok 

pesantren, program ini dikembangkan untuk memberikan pengetahuan tentang 

kitab-kitab klasik (kitab kuning) sehingga para santri tetap mampu mengkaji kitab 
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selain mendapatkan pengetahuan umum. Jenjang dan materi pendidikan dibagi 

menurut tingkatan masing-masing kelas.
92

 

Demi kelancaran dalam penyampaian materi, maka pondok pesantren Al 

Waridin telah menyediakan berbagai macam fasilitas antara lain:
93

 

a) Ustadz dan Ustadzah yang memiliki kualifikasi pondok pesantren 

b) Asrama putra dan putri berlantai dua 

c) Masjid berlantai dua 

d) Pengawasan 24 jam dari pengasuh, ustadz dan pengurus pondok 

e) Pengembangan minat dan bakat melalui kegiatan Qiro‟ah, Muhadlarah 

dan Khutbah. 

f) Keterampilan santri 

Sebagaimana penjelasan dari ustadz Moh. Rifa‟i bahwa adapun kegiatan 

dalam mengembangkan keterampilan seperti pembelajaran tahlil, bilal dan 

khutbah, muhadloroh, qiroah, pembelajaran koprasi, industri, mekanik dan 

pertanian.
94

 Jadi pendidikan di pondok tidak hanya terfokus pada pembelajaran 

dari kitab kuning saja namun, juga terdapat pembelajaran keterampilan. 

Pembelajaran keterampilan tersebut bertujuan untuk mencetak generasi muda 

yang siap dalam menghadapi kehidupan dimasyarakat. 
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c. Pengabdian masyarakat 

Pondok pesantren Al Waridin memang tidak dapat begitu saja terlepas dari 

lingkungan masyarakat sekitar, maka untuk menjalin suatu hubungan yang erat 

dengan masyarakat, pondok melakukan kegiatan sebagai berikut:
95

 

1. Majelis Ta‟lim 

Majelis ta‟lim ini dilakukan secara kondisional, dimana pada waktu acara-

acara tertentu masyarakat sekitar di undang dengan tujuan agar terjalin suatu 

hubungan silaturrahim antara masyarakat dan keluarga besar pondok. Kegiatan ini 

terwujud dalam rutinan diba‟, berzanji, sholawatan dan lain-lain. Bahkan sering 

pula masyarakat  sekitar mengundang para santri untuk mengikuti kegiatan yang 

diadakan oleh masyarakat seperti tahlilan, yasinan, hadrah dan lain-lain. 

2. Pengajian Akbar 

Kegiatan pengajian akbar diselenggarakan sebagai bentuk pengabdian 

masyarakat dimana kegiatan ini diagendakan satu tahun sekali dan dirangkai 

dengan kegiatan lainnya seperti haflah akhirussanah, wisuda dan khatmul qur‟an 

bi ghaib. 

3. Ziaroh wali songo 

Kegiatan ini juga diselenggarakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat 

dimana kegiatan ini diagendakan satu tahun sekali. 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transformasi Kurikulum 

Pendidikan Pondok Pesantren Al Waridin Dalam Aspek Metode dan 

Materi  

Islam bukan hanya semata-mata agama dalam pengertian terbatas, akan 

tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa 

Islam menolak pemisahan antara agama dan aspek-aspek kehidupan lainnya. 

Berangkat dari paradigma Islam tentang ilmu pengetahuan ini para pemimpin dan 

umat Islam menyelenggarakan serta mengembangkan pendidikan Islam di 

Indonesia agar tetap relevan di era globalisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pentingnya peran seorang pemimpin dalam pembaharuan serta penyelenggaraan 

pendidikan Islam, begitu pula dalam pendidikan Islam di pondok pesantren.  

Pondok pesantren yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam 

yang didalamnya terdapat komponen-komponen penting guna terlaksananya suatu 

tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Peran seorang Kyai sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan pendidikan Islam di pondok pesantren. Maju dan 

mundurnya pendidikan di pondok pesantren tergantung bagaimana cara seorang 

Kyai tersebut di dalam menentukan metode yang tepat dan efektif. 

Kecenderungan Kyai di dalam menentukan metode yang diterapkan dan materi 

yang diajarkan yaitu dengan melihat keadaan lingkungan sekitar. Adapun upaya 

didalam mengadakan perubahan metode maupun materi yang diajarkan 

disebabkan karena inisiatif dari Kyai itu sendiri dalam melihat situasi dan kondisi 

pada masa kepemimpinannya serta adanya tuntutan dari masyarakat dan santri. 

Seperti halnya ungkapan dari Ustadz Ahmad Mukafi sebagai berikut ini: 
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Jelas ada, mulai dari berdirinya, terus pada masa pertumbuhan, terus 

sampai pada masa perkembangan. Semua perubahan tersebut di karnakan 

kecenderungan seorang Kyai dalam melihat situasi dan kondisi pada masa 

kepemimpinannya. Bahkan ada pula perubahan tersebut karena tuntutan 

dari masyarakat dan jumlah santri yang semakin banyak.
96

   

 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama ustadz 

Mahfudz Yudi Qomaruddin sebagai berikut: 

Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi dari masa awal berdiri sampai 

sekarang perubahan metode terjadi dikarenakan inisiatif dari Kyai sebab 

melihat keadaan yang terjadi pada setiap masa kepemimpinannya. Terus 

adanya tuntutan santri akan kebutuhan ilmu sendiri, banyaknya santri yang 

belajar dipondok. Dan yang terakhir adanya tuntutan dari masyarakat yang 

menginginkan pendidikan yang lebih dipondok pesantren ini. Seperti 

didirikannya madrasah diniyah, madrasah umum, serta pendidikan 

keterampilan sebagai modal santri dalam menambah wawasan.
97

 

 

Selain kecenderungan Kyai yang menjadi faktor utama dalam 

pembaharuan dan perubahan kurikulum pendidikan pondok pesantren Al Waridin, 

terdapat pula tuntutan para santri kepada Kyai terhadap kebutuhan ilmu atau 

keinginan santri untuk mempelajari berbagai ilmu agama. Hal ini dikarenakan 

santri mengetahui akan kebutuhanya terhadap ilmu itu sendiri dan sebagai modal 

hidup di masyarakat nanti. Selain itu terdapat pula tuntutan dari masyarakat yang 

menjadi faktor perubahan kurikulum pendidikan pondok pesantren Al Waridin. 

Tuntutan tersebut dikarenakan masyarakat menginginkan adanya suatu 

pendidikan yang lebih. Seperti didirikannya madrasah diniyah yang bertujuan 

untuk membekali peserta didik dengan Ilmu agama dan mengaplikasikan dalam 

kehidupan pribadi dan sosial dengan berpedoman al-Qur‟an dan Hadits., 

madrasah umum yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan 
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pengetahuan umum yang dianggap sebagai kebutuhan nyata bagi masyarakat, 

serta pendidikan keterampilan yang bertujuan untuk modal atau bekal bagi santri 

kelak hidup di masyarakat. 

Secara garis besar, perubahan metode dan materi yang diajarkan di pondok 

pesantren Al Waridin terdapat dua faktor yang mempengaruhinya. Yaitu, faktor 

internal dan faktor eksternal.  

1. Faktor internal 

Dalam faktor internal terdapat para pengasuh atau Kyai, para ustadz dan 

para pengurus pondok yang mana telah menyadari bahwa adanya berbagai 

perkembangan dalam dunia pendidikan Islam. Hal ini menjadi faktor utama, yang 

mana kecenderungan Kyai dalam menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi di 

sekitarnya. Terdapat pula tuntutan santri yang mana para santri telah menyadari 

bahwa kebutuhan ilmu agama yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Faktor eksternal 

Dalam faktor eksternal yaitu adanya pengaruh serta dari masyarakat 

sekitar dan tuntutan para alumni. Yang mana tuntutan ini ditujukan agar 

diadakannya pendidikan yang lebih dipondok pesantren. Hal ini dikarenakan 

masyarakat serta alumni pondok menyadari adanya persaingan dalam dunia 

pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. 

Seiring dengan tuntutan zaman yang ditandai dengan era globalisasi dan 

percepatan IPTEK khususnya teknologi informasi maka pondok pesantren Al 

Waridin mengubah arah kompas pendidikan dan pengajarannya dengan 

memasukkan disiplin keilmuan umum dan sosial kedalam kurikulum utamanya. 
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Namun tidak meninggalkan atau menghapus tradisi terdahulu dan sistem 

pendidikannya sebagai ciri khas pondok pesantren pada umumnya. Pondok 

pesantren Al Waridin berpedoman pada “al-Muhafadoh ala-Qodimi ash-Sholih 

Wa al-Akhdzu Bi al-Jadiidi al-Ashlah” yang maksudnya tetap menjaga tradisi 

terdahulu yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Sebagaimana 

penuturan dari ustadz saiful amri sebagai berikut: 

Dalam pengembangan sistem pembelajaran dengan mengikuti arus 

perkembangan zaman tetap konsisten memepertahankan ciri khas  sistem 

pendidikan pesantren salafi (Sorogan, Wektonan, Bandongan Dan 

Hafalan) namun tetap mengikuti arus perkembangan zaman dan dengan 

berpedoman pada “al-Muhafadoh ala-Qodimi ash-Sholih Wa al-Akhdzu Bi 

al-Jadiidi al-Ashlah” yakni tetap menjaga tradsisi terdahulu yang baik dan 

mengambil tradisi baru yang lebih baik.
98

 

 

Selain itu, dalam perkembangan pembelajaran pondok pesantren Al 

Waridin juga tetap konsisten mempertahankan ciri khas sistem pendidikan 

pesantren tradisional. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pondok 

pesantren juga mengikuti perkembangan zaman dalam dunia pendidikan. sebagai 

institut pendidikan yang berciri keagamaan, salah satu peran penting yang 

diemban oleh pondok pesantren Al Waridin adalah memelihara tradisi 

keagamaan. Pemeliharaan tradisi keagamaan ini dilakukan secara formal maupun 

informal. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Tahapan Transformasi Metode dan Materi Pembelajaran Di Pondok 

Pesantren Al Waridin 

Perubahan sistem pendidikan pesantren melahirkan perubahan pada 

metode dan materi pengajarannya. Metode pengajaran telah banyak menempuh 

kurikulum campuran antara yang agama dan umum. Kurikulum campuran ini 

timbul dari tuntunan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum yang 

merupakan kebutuhan kebutuhan nyata yang harus dipenuhi para lulusan 

pesantren. Demikian juga, sistem pengajaran yang berpusat pada kyai mulai 

ditinggalkan.
99

 

Seiring dengan pengaruh era globalisasi terhadap perkembangan sistem 

pendidikan yang dilihat dari beberapa komponen seperti kurikulum maka 

menyebabkan perubahan metode dan materi yang diajarkan pula. Perubahan ini 

tidak hanya terjadi di sekolahan atau madrasah umum saja, namun juga terjadi di 

pondok pesantren. Perubahan-perubahan ini merupakan suatu tantangan yang 

harus dihadapi bagi suatu lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren Al 

Waridin melakukan perubahan kurikulum dalam aspek metode dan materi 

pembelajarannya agar tetap bisa bersaing dalam mencapai tujuan dari pendidikan.  

Kategori pesantren tradisional dan modern ternyata mengakibatkan 

perubahan metode. Pada mulanya, semua pesantren menggunakan metode-metode 
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yang bersifat tradisional. Bahkan beberapa pesantren tradisional meskipun hidup 

pada kurun sekarang, juga masih menggunakan metode-metode tradisional yaitu 

metode wetonan dan sorogan.
100

 

Sesuai dengan keterangan diatas, terkait dengan metode yang diterapkan 

dipondok pesantren Al Waridin pada awal berdirinya juga menerapkan metode 

tradisional seperti ceramah, sorogan dan wetonan. Metode tradisional ini 

diterapkan mulai masa kepemimpinan kyai Waridin tahun 1763, kyai Muhammad 

Asro tahun 1790, kyai Utsman tahun 1849, kyai Muhammad Rowi tahun 1873 

dan kyai Hasan Rofi‟i tahun 1902. Tidak adanya perubahan metode pada setiap 

kepemimpinan ini dikarenakan metode tradisional tersebut dianggap efektif dalam 

pembelajaran pada masa tersebut.  

Ketika masih berlangsung di langgar (surau) atau masjid, kurikulum 

pengajian masih dalam bentuk yang sederhana, yakni berupa inti ajaran Islam 

yang mendasar. Rangkaian trio komponen ajaran Islam yang berupa iman, Islam 

dan ihsan atau doktrin, ritual, dan mistik telah menjadi perhatian kiai perintis 

pesantren sebagai isi kurikulum yang diajarkan kepada santrinya. Penyampaian 

tiga komponen ajaran Islam tersebut dalam bentuk yang mendasar, sebab 

disesuaikan dengan tingkat intelektual dengan masyarakat (santri) dan kualitas 

keagamaannya pada waktu itu. Aya Sofia et al., melaporkan bahwa isi pengajian 

itu berkisar pada soal rukun iman, rukun Islam, akhlak, dan ilmu hikmah/tasawuf.  

Peralihan dari langgar (surau) atau masjid lalu berkembang menjadi 

pondok pesantren ternyata membawa perubahan materi pengajaran. Adapun 
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perkembangan kitab-kitab yang mendominasi pendidikan  di pesantren mulai abad 

ke 15 hingga abad ke 18 yaitu pengajaran tasawuf. Dalam beberapa abad awal 

pertumbuhan pesantren memang sangat membutuhkan panduan kitab-kitab 

tasawuf sebab masyarakat memiliki ketergantungan yang kuat pada alam, juga 

kondisi politik terutama dalam menghadapi raja-raja Hindu/Budha yang memiliki 

perhatian besar terhadap kekuatan-kekuatan magic.
101

 

Materi pembelajaran yang diajarkan di pondok pesantren Al Waridin dari 

awal berdirinya ada kesesuaian dengan teori yang ada. Pada awal berdirinya 

pondok pesantren Al Waridin pada masa kepemimpinan kyai Waridin tahun 1763 

materi yang diajarkan yaitu ilmu dasar tauhid seperti rukun iman, rukun Islam dan 

ilmu dasar al-Qur‟an. Selanjutnya pada masa kepemimpinan kyai Muhammad 

Asro tahun 1790 materi yang diajarkan tentang rukun iman, rukun Islam dan ilmu 

dasar al-Qur‟an, ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan ilmu fiqih dasar. Materi yang 

diajarkan tersebut juga diajarkan pada masa kyai Utsman, kyai Muhammad Rowi. 

Pada tahun 1902 ada penambahan materi yang diajarkan pada masa 

kepemimpinan kyai Hasan Rofi‟i yaitu materi ilmu alat yaitu nahwu dan shorof 

serta ilmu fiqih yang pada masa kepemimpinan sebelumnya diajarkan materi fiqih 

dasar maka bergati dengan ilmu fiqih perkembangan. 

Dari penjabaran diatas, maka didapatkan keterangan bahwa Pada awal 

berdirinya pondok pesantren Al Waridin, sistem pendidikan yang diterapkan 

masih sangat sederhana sekali, karena berbagai aspek penting dalam sistem 

pendidikan masih menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Metode dan 
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materi yang diajarkan sesuai dengan keadaan pada masa setiap kepemimpinannya 

masing-masing. Perubahan materi pada setiap Kyai terjadi karena inisiatif dari 

Kyai itu sendiri dan tuntutan dari santri. Meskipun terjadi perubahan dan 

penambahan dalam segi materi yang diajarkan namun materi yang diajarkan tetap 

terfokus pada pembelajaran ilmu tauhid. Tidak adanya perubahan dalam metode 

yang diterapkan dari awal berdirinya pondok sampai pada masa Kyai Hasan 

Rofi‟i dikarenakan metode yang diterapkan dianggap sangat efektif dalam 

pembelajaran dipondok. 

Perubahan selanjutnya yaitu pada masa kepemimpinan kyai Musta‟in 

tahun 1930. Kuntowijoyo dan Mukti Ali melaporkan bahwa pada abad ke 20 

banyak pesantren banyak mengembangkan metode pengajaran dengan sistem 

madrasi (sistem klasikal). Dari segi sistem pendidikan yang dianut, pesantren 

tidak banyak mengalami perubahan sampai awal abad ke 20, ketika sistem 

klasikal yang disebut madrasah mulai diperkenalkan di Indonesia. Mulai sekitar 

1901 hingga 1945 memang beberapa pesantren telah mengadakan pembaharuan 

metode, tetapi sebagian lainnya masih mempertahankan gaya tradisionalnya. 

Artinya, belum ada kesepakatan pesantren dalam mengadakan perubahan metode. 

Penelitian Karel A. Steenbrink mengungkapkan bahwa sejumlah pesantren tidak 

mengadakan perubahan sebelum 1945, namun sebagian besar lainnya makin lama 

makin berkembang dengan mengubah metode dengan memasukkan sistem 

klasikal.
102
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Pada abad ke 19, ke 20, dan ke 21 dominasi tasawuf telah diganti bahasa 

dan fiqih. Penggantian dominasi ini merubah wajah pesantren yang cukup 

membedakan dengan wajahnya yang lama walaupun memiliki esensi yang sama 

sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Perubahan ini terletak pada pusat 

perhatian kiai dan santri serta kesan yang muncul dikalangan masyarakat 

sekitar.
103

 Sebagian kitab abad ke 19 itu masih dipertahankan oleh pesantren 

untuk diterapkan dalam abad ke 20. Bahkan ditambah lagi dengan kitab-kitab di 

bidang hadits, tarikh, ushul fiqh, mantek dan falak karena tuntutan masyarakat 

lebih kompleks.
104

 

Pondok pesantren Al Waridin mulai mengadakan perubahan metode pada 

masa kepemimpinan kyai Musta‟in. Yang pada mulanya menggunakan metode 

tradisional maka ditambah dengan metode hafalan didalam pembelajaran. Selain 

itu juga telah diterapkan sistem klasikal meskipun dalam pembelajarannya belum 

adanya jenjang-jenjang pendidikan atau model perjenjangan pendidikan. Terkait 

dengan perubahan materi pada masa kepemimpinan kyai Musta‟in tetap sama 

dengan materi yang diajarkan oleh kyai Hasan Rofi‟i. Hanya saja pada masa kyai 

Musta‟in materi sudah mulai tersusun kedalam beberapa cabangan ilmu. Dari 

cabang  ilmu fiqih seperti:Mabadi‟ Fiqih, Fathu al Qarib, Fathu al Mu‟in , dari 

cabang ilmu Tafsir seperti: tafsiru aj Jalalain, dari cabang ilmu Nahwu Shorof 

seperti: Al Jurumiyyah, Al „Imrithi, Al fiyyah Ibnu Malik, dari cabang ilmu Tauhid 

seperti Aqidatul „Awam, Khoridatul Bahiyah, sedangkan cabang dari ilmu Tajwid 

tingkat dasar seperti: Syifaul Jinan, Tuhfatul Athfal. Tidak ada perubahan yang 
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dilakukan kyai Syahudi baik dalam segi metode dan materi pembelajaran. 

Artinya, pada masa kepemimpinan kyai Syahudi metode yang diterapkan dan 

materi yang di ajarkan sama dengan metode dan materi pada masa kyai Musta‟in. 

Perkembangan selanjutnya, masa kepemimpinan KH. Moh. Hasyim 

Syahudi tahun 1990 pondok pesantren Al Waridin mengadakan perubahan yang 

sangat signifikan di dalam perubahan metode dan materi pembelajaran. Terkait 

dengan metode, KH. Moh. Hasyim menerapkan metode campuran yaitu metode 

tradisional dan metode modern. Artinya, tetap menggunakan metode yang ada 

serta menyesuaikan dengan metode yang ada pada lembaga pendidikan formal. 

Penerapan metode tersebut juga diterapkan masa kepemimpinan KH. Ibnu Hajar 

Syahudi sampai sekarang. 

Kitab yang di ajarkan pada masa KH. Moh. Hasyim sampai sekarang juga 

semakin berkembang, seperti: Cabang Ilmu Fiqh: Mabadi‟ Al Fiqhiyah, Sullam At 

Taufiq, Fathu Al Qortib, Fathu Al Mu‟in, Al-Waroqot, Al-Faro‟idul Bahiyah, 

„Uddatul Farid ; Cabang Ilmu Tauhid: „Aqidatul „Awam, Matnu Qotru Al Ghoits, 

Khoridatul Bahiyah, Matnu As-Sanusiyah, Kifayatul „Awam, Fajar Shodiq; 

Cabang Ilmu Hadits: Al Arba‟in An Nawawiyah, Bulughul Marom, Al Baiquniyah, 

Riyadlus Sholihin; Cabang Ilmu Nahwu-Sharaf: Al Ajurumiyah, Al „Imrithi, 

Alfiyah Ibnu Malik, Al Amtsilah At Tasrifiyah, Al Qowa‟id As Shorofiyah; Cabang 

Ilmu Akhlak: Nadhmul Alala, Washoya, Taisiru Al Khollaq, Ta‟limu Al 

Muta‟allim, Minahu As Saniyah, Bidayatu Al Hidayah; Cabang Ilmu Tajwid: 

Syifaul Jinan, Tuhfatul Athfal, Hidayatu As Shibyan, Al Jazariyah; Cabang Ilmu 
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Tafsir: Tafsiru Al Jalalain, Itmamu ad-Diroyah; Cabang Ilmu Sejarah Islam: 

Tarikh Nabi, Kholashotu Nurul Yaqin. 

Terkait dengan transformasi metode dan materi yang diajarkan di pondok 

pesantren Al Waridin terdapat tiga tahapan yang telah di laluinya yakni: 

1. Tahapan tradisional, menyesuaikan kebutuhan pada waktu itu serta 

diterapkan sistem pendidikan tradisional 

2. Tahapan transisional, masih tradisional (salafi) serta masa Pra-modern 

3. Tahapan modern, perpaduan antara sistem tradisional dan modern yang 

disebut dengan khalafi 

Tahapan tradisional, ini belumlah dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga 

pendidikan, karena dalam prakteknya hanya sebagai sebuah lembaga pengajian 

ilmu agama. Diterapkannya sistem pendidikan klasik atau tradisional yang masih 

sangat sederhana sekali, karena berbagai aspek penting dalam kurikulum 

pendidikan seperti metode dan materi masih menyesuaikan dengan kebutuhan 

pada saat itu. Meskipun terjadi perubahan materi pada setiap pemimpin atau kyai 

namun materi pada saat itu lebih memfokuskan pada ilmu tauhid.  

Tahapan transisional, atau masa pertumbuhan merupakan awal mula 

perubahan dalam kurikulum pendidikan di pondok pesantren Al Waridin atau 

disebut juga Pra-perkembangan. Yang mana pondok mempunyai independensi 

dalam menentukan materi yang diajarkan beserta penjenjangannya meskipun 

dalam pelaksanaan pembelajaran belum dibuat sistem pembelajaran dikelas. Juga 

terdapat penambahan metode hafalan dalam aktifitas pendidikannya. 
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Tahapan modern, perpaduan tradisional dan modern. Pada tahapan ini 

bukan berarti menghapus atau mengurangi nilai-nilai maupun metode pengajaran 

salafi yang telah berjalan, akan tetapi pondok masih mempertahankan nilai-nilai 

salafi dalam setiap aktifitas pendidikannya. Metode yang telah berjalan 

dikembangkan dan mengikuti metode baru yang lebih baik. Selain itu, di pondok 

juga diadakan pembelajaran keterampilan. Pembelajaran keterampilan tersebut 

bertujuan untuk mencetak generasi muda yang siap dalam menghadapi kehidupan 

dimasyarakat. Sampai saat ini santri tidak hanya menempuh jenjang pendidikan 

yang diadakan oleh pondok semata, akan tetapi mewajibkan bagi setiap santri 

untuk mengikuti pendidikan formal yang dibina oleh pemerintah. Maka para 

santri tidak kesulitan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi baik yang dikelola 

oleh pemerintah maupun swasta, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kader-

kader muslim yang amar ma‟ruf nahi munkar. 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Kurikulum 

Pendidikan Dalam Aspek Metode Dan Materi Di Pondok Pesantren 

Al Waridin  

Kapasitas dan kecenderungan kiai merupakan faktor yang menentukan 

pengembangan kurikulum. Ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren pada mulanya 

haruslah ilmu-ilmu yang telah dikuasai kiai dan telah menjadi kecenderungannya 

seperti ilmu tasawuf.
105

 Serta penjelasan dari Yasmadi bahwa perkembangan 

selanjutnya, seiring dengan perkembangan jumlah santri maka pelajaran 

berlangsung di bangku, tempat khusus, dan ruang-ruang khusus untuk halaqah-
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halaqah. Perkembangan terakhir menunjukkan adanya ruangan kelas-kelas 

sebagaimana terdapat pada madrasah-madrasah.
106

 

Pengembangan pendidikan pesantren diorientasikan kepada perkembangan 

kemajuan kurikulum pesantren dan profesionalitas para ustaz di pesantren 

sehingga pelaksanaan kurikulum dengan kompetensi dan profesionalitas para 

ustaz atau pendidik yang saling mendukung. Orientasi ini sebagai bagian 

pengembangan sistem pendidikan di pesantren yang didasarkan kepada prinsip 

mencari ilmu hukumnya wajib dan berlaku seumur hidup karena ilmu Allah tidak 

terbatas dan Maha Luas.
107

  

Faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum pendidikan dalam aspek 

metode dan materi di pondok pesantren Al Waridin Pagotan Geger Madiun, 

terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal, yang mana faktor-

faktor tersebut antara lain sebagai berikut:  

1. Faktor internal terdapat para pengasuh atau kyai, para ustadz dan para 

pengurus pondok yang mana telah menyadari bahwa adanya berbagai 

perkembangan dalam dunia pendidikan Islam. Hal ini menjadi faktor utama, yang 

mana kecenderungan kyai dalam menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi di 

sekitarnya. Terdapat pula tuntutan santri yang mana para santri telah menyadari 

bahwa kebutuhan ilmu agama yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Faktor eksternal yaitu adanya pengaruh serta dari masyarakat sekitar dan 

tuntutan para alumni. Yang mana tuntutan ini ditujukan agar diadakannya 
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pendidikan yang lebih dipondok pesantren. Hal ini dikarenakan masyarakat serta 

alumni pondok menyadari adanya persaingan dalam dunia pendidikan baik 

pendidikan agama maupun pendidikan umum. 

Perkembangan kurikulum juga akibat tuntutan zaman dan kebutuhan 

masyarakat di samping kemajuan dan perkembangan pendidikan ditanah air, 

sebagian pesantren menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan pada lembaga 

pendidikan formal, sedangkan sebagian lagi masih tetap bertahan pada metode 

pengajaran yang lama.
108

 Mastuhu juga berpendapat bahwa dewasa ini beberapa 

pondok pesantren hanya disediakan pendidikan pesantren lengkap dengan asrama 

dan kiainya, tetapi santrinya belajar secara formal di madrasah-madrasah, sekolah-

sekolah umum, dan perguruan tinggi di luar pesantren.
109

Adapun lahirnya jenis 

pendidikan formal madrasah dan sekolah umum adalah untuk memenuhi 

ketentuan pembangunan dan kemajuan ilmu teknologi atau dengan kata lain untuk 

memenuhi tantangan zaman. Kedua jenis pendidikan ini ternyata menjadi 

jembatan bagi pesantren yang menghubungkannya dengan sistem pendidikan 

nasional, dan sebaliknya kedua jenis pendidikan formal tersebut juga mendapat 

penyempurnaan dari jenis pendidikan non formal, yaitu pesantren, terutama 

mengenai moral yang tidak dapat didikan secara formal di madrasah dan sekolah 

umum.
110

 

3. Seiring dengan tuntutan zaman yang ditandai dengan era globalisasi dan 

percepatan IPTEK khususnya teknologi informasi maka pondok pesantren Al 
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Waridin mengubah arah kompas pendidikan dan pengajarannya dengan 

memasukkan disiplin keilmuan umum dan sosial kedalam kurikulum utamanya. 

Selain itu, dalam perkembangan pembelajaran pondok pesantren Al Waridin juga 

tetap konsisten mempertahankan ciri khas sistem pendidikan pesantren 

tradisional. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pondok pesantren juga 

mengikuti perkembangan zaman dalam dunia pendidikan. sebagai institut 

pendidikan yang berciri keagamaan, salah satu peran penting yang diemban oleh 

pondok pesantren Al Waridin adalah memelihara tradisi keagamaan. 

Pemeliharaan tradisi keagamaan ini dilakukan secara formal maupun informal. 

Secara garis besar transformasi kurikulum pendidikan pondok pesantren 

Al Waridin dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal, dimana para pengasuh, para ustadz dan juga para pengurus 

pondok telah menyadari bahwa adanya berbagai perkembangan dalam dunia 

pendidikan di Indonesia, yang mana perkembangan tersebut membawa pengaruh 

dan dampak pada sikap dan perilaku masyarakat dan juga santri. Adapun faktor 

eksternal, dimana adanya pengaruh dari masyarakat sekitar, para alumni serta 

desakan dari pemerintah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

C. Kesimpulan 

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam kaitannya dengan tahapan transformasi metode dan materi yang 

diajarkan di pondok pesantren Al Waridin terdapat tiga tahapan yang telah 

di laluinya yakni: a. Tahapan tradisional, metode yang diterapkan masih 

sangat sederhana atau tradisonal, seperti ceramah, sorogan dan wetonan. 

Terjadi perubahan materi pada setiap pemimpin namun pada periode ini 

materi yang diajarkan lebih terfokus pada ilmu tauhid; b. Tahapan 

transisional, metode yang diterapkan masih tradisional serta adanya 

metode hafalan dalam aktifitas pendidikannya. materi yang diajarkan 

dicabangkan dalam beberapa cabang ilmu serta materi yang pada mulanya 

didominasi ilmu tasawuf atau ilmu ketuhanan maka pada masa ini materi 

didominasi ilmu bahasa dan imu fiqih; c. Tahapan Modern, perpaduan 

antara sistem tradisional dan modern yang disebut dengan khalafi; metode 

yang diterapkan diambil dari metode yang ada pada pendidikan umum 

namun juga tetap menggunakan metode lama. Materi yang diajarkan 

semakin bertambah pada setiap cabang ilmu. Juga terdapat materi 

pembelajan keterampilan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum pendidikan 

pondok pesantren Al Waridin Pagotan Geger Madiun dalam aspek metode 
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dan materi pembelajaran, di karenakan untuk mengikuti perkembangan 

zaman agar tetap eksis dalam dunia pendidikan, selain itu terdapat pula 

dua faktor yang memperaruhi perubahan tersebut, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal, dimana para pengasuh, para ustadz dan 

juga para pengurus pondok telah menyadari bahwa adanya berbagai 

perkembangan dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang mana 

perkembangan tersebut membawa pengaruh dan dampak pada sikap dan 

perilaku masyarakat dan juga santri. Adapun faktor eksternal, dimana 

adanya pengaruh dari masyarakat sekitar, para alumni serta desakan dari 

pemerintah. 

  

D. Saran  

1. Kepada semua pihak yang terkait hendaknya memikirkan dalam 

meningkatkan dan memajukan sistem pendidikan di pondok pesantren, 

agar menambah semangat, ketekunan para santri di dalam mengikuti 

pembelajaran. 

2. Kepada segenap guru atau ustadz hendaknya lebih bisa meningkatkan 

keberhasilan dalam mendidik santri serta memberikan dorongan atau 

motivasi dan membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. 

3. Kepada semua santri hendaknya menyadari akan betapa pentingnya ilmu, 

bail iti ilmu umum maupun ilmu agama Islam. 
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