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ABSTRAK 

Pondok Pesantren Al Hidayah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada di desa 

Ketegan Tanggulangin Sidoarjo, yang didirikan sejak tahun 1975 oleh KH. Ma‟shum Ahmad,beliau 

dikenal sebagai Kyai kharismatik di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.Hingga dalam waktu yang 

singkat jumlah santri beliau datang dari berbagai daerah di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. 

Seiring dengan semakin banyaknya jumlah santri diresmikanlah Madrasah Diniyah Al Hidayah 

pada tanggal 2 Dzulqo'dah 1410. KH. Ma‟shum Ahmad meninggal dunia pada tahun 1996, 

berhubung beliau tidak memiliki putra, akhirnya pondok pesantren Al Hidayah diteruskan oleh KH. 

M. syafi‟ Misbah yang notabennya adalah keponakan beliau (putra KH. Misbah Ahmad) Beliau 

merupakan alumni pondok pesantren Al Anwar Sarang Jawa Tengah. Kemajuan yang dicapai oleh 

Kyai M. Syafi‟ Misbah dalam memimpin pondok pesantren diantaranya mendirikan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) tahun 2002.Tahun 2006 beliau mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

(KBIH) As-Syumais, tahun 2010 mulai dibuka Perguruan tinggi cabang UNDAR Jombang.Mulai 

tahun 1975 sampai sekarang Pondok Pesantren Al Hidayah tetap mempertahankan eksistensinya. 

Kata kunci : Sistem pendidikan agama Islam yang tua,Tradisional 

 

                                        ABSTRACT 

Pondok Pesantren Al Hidayah is one of the Islamic education institution in Ketegan Tanggulangin 

Sidoarjo, that exsist in 1975 by KH. Ma‟shum Ahmad,he was wise Kyai in Sidoarjo and aroud in 

the mean time the amount of their student came form another region from Sidoarjo. With the 

following time the amount of student became bigger then they make Madrasah Diniyah Alhidayah 

on Dzulqo‟dah 2
nd 

1410. KH. Ma‟shum Ahmad was died in 1996, he hasn‟t son, and finally Pondok 

Pesantren Al Hidayah continued by KH. M. Syafi‟ Misbah he was his nephew (KH. Misbah 

Ahmad‟s son) he was graduated from Pondok Pesantren Al Anwas Sorong, the centre of java. The 

Improvement that can be reach by Kyai M. Syafi‟ Misbah to lead the Pondok Pesantren Such as 

Madrasah Tsanawiyah in 2002. Then in 2006 he make a group of Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 

As-Syumais. And  in 2010 was open a colledge as a branch of  UNDAR Jombang. Since 1975 till 

now Pondok Pesantren Al Hidayah keept their existance. 

Keywords : Islamic education system as old,Traditional 

 

 

 

 

1. Pendahuluan 

Pondok Pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang tertua sekaligus merupakan 

ciri khas yang mewakili Islam „tradisional‟ Indonesia dan eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan 

berlangsung hingga kini. Pada mulanya pesantren merupakan bagian dari peradaban masyarakat Islam 

di Indonesia. Munculnya masyarakat Islam di Indonesia berkaitan dengan proses Islamisasi, dimana 

proses Islamisasi terjadi melalui pendekatan dan penyesuaian dengan unsur-unsur kepercayaan yang 

sudah ada sebelumnya, sehingga terjadi percampuran atau akulturasi. Saluran Islamisasi terdiri dari 
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berbagai cara antara lain melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pondok pesantren dan kebudayan 

atau kesenian. 

Islamisasi dilakukan oleh para pedagang yang di Jawa terkenal dengan sebutan Walisongo.
1
 

Walisongo adalah tokoh– tokoh penyebar agama Islam di Jawa abad XV-XVI M. Tokoh –tokoh 

Walisongo terdiri dari Sunan Maghribi, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan 

Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati.
2
  

Secara difinisi pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran–ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral 

agama sebagai pedoman hidup sehari-sehari dalam masyarakat.
3 

Lembaga pendidikan pesantren 

berbentuk asrama dibawah pimpinan kyai dibantu seorang atau beberapa orang ulama atau ustadz yang 

hidup bersama ditengah–tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat kegiatan. Pusat–

pusat pendidikan pesantren di Jawa dikenal dengan nama “pondok pesantren”.
4 

Perjalanan lembaga pesantren selalu mengalami dinamika yang tidak pernah berhenti sejalan 

dengan perubahan sosial yang terjadi. Dalam perkembangan pondok pesantren mengalami perubahan 

yang pesat, bahkan sebagian pesantren telah megembangkan kelembagaanya dengan dengan membuka 

sistem madrasah. Dewasa ini pesantren dihadapkan pada banyak tantangan didalam modernisasi 

Islam.
5
 Pesantren harus mampu mempertahankan ciri khas pesantren dalam eksestensinya ditengah–

tengah masyarakat. Kurikulum merupakan salah satu instrument dari suatu lembaga pendidikan 

termasuk pendidikan pesantren dalam mencapai tujuan pendidikan.
6 

Pondok pesantren dapat diartikan sebagai suatu yang sistem ditopang oleh beberapa komponen 

baik softwere dan hardwere. Sarana untuk mendukung keberadaan pesantren seperti; kyai, santri, 

tradisi pengajian kitab, masjid atau mushola, ruangan pembelajaran, rumah pengasuh dan pondok tingal 

para santri. Pesantren mempuyai fungsi meyiarkan, mengembangkan, memelihara, melestarikan ajaran 

agama Islam dan mecetak tenaga pengembangan agama.
7 

Sementara itu, alokasi waktu yang dipilih oleh peneliti tahun 1975-2010 karena pada tahun 

1975 pondok pesantren Al Hidayah mulai dirintis oleh K.H Ma‟shum Ahmad dan diresmikannya 

Madrasah Aliyah Salafiyah pada tanggal 18 Juli 1994, pada tahun 2002 mendirikan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) kemudian di tahun 2006 mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) As-

Syumais dan tahun 2010 mulai dibuka Perguruan tinggi cabang UNDAR Jombang hingga sekarang 

mengalami perkembangan baik infrastruktur/prasarana maupun struktural/gedung dan managemen. 

Tujuan penelitian mendiskripsikan latar belakang, pertumbuhan, peranan dan pengaruh terhadap 
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pondok pesantren Al Hidayah. Manfaat memberikan bahan referensi dan manfaat bagi penulis sejarah 

selanjutnya tentang pondok pesantren Al Hidayah, STKIP PGRI Sidoarjo, masyarakat yang memiliki 

minat atau perhatian terhadap pesantren bahwa pesantren mempunyai peran besar dalam kehidupan 

sehari-hari terutama dibidang keagamaan. 

Ciri-ciri umum pesantren, terutama pesantren tradisional yang di dalamnya dipaparkan pola 

umum pendidikan Islam tradisional yang dikenal dengan sorogan yaitu suatu metode dimana santri 

menghadap Kyai/Ustadz seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Istilah 

Sorogan berasal dari kata sorog (jawa) yang berarti menyodorkan kitab kepada Kyai/Ustadz, dan 

bandongan adalah metode kuliah dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling 

Kyai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika perlu. 

Elemen-elemen sebuah pesantren yang terdiri dari pondok, masjid, santri, dan Kyai secara mendalam.
8  

Permasalahan pesantren yang semakin komplek, maka dalam mewujudkan pesantren yang ideal 

diperlukan suatu usaha untuk merumuskan tujuan pendidikan dalam pesantren terlebih kenyataan yang 

dihadapi pesantren mengalami kemunduran dalam menyamapaikan pesan terhadap masyarakat. Dalam 

buku ini juga dipaparkan tentang ajaran dan arti pesantren, terlepas dari pro dan kontra tentang 

pelembagaan tasawuf di dalam dinamika perkembangan masyarakat muslim itu sendiri.
9
 Metode yang 

digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode sejarah, guna mengungkap kejadian–kejadian 

yang berhubungan dengan masa lampau.
10

 

Heuristik adalah menemukan serta mengumpulkan jejak–jejak dari peristiwa sejarah yang 

sebenarnya mencerminkan berbagai aktivitas manusia diwaktu yang lampau. Pada tahap ini, peyusun 

berusaha mencari dan menggumpulkan berbagai sumber sejarah yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. Sumber sejarah dapat berupa bukti-bukti tertulis seperti dokumen berkas 

lampiran tentang pendirian sekolah. Sumber-sumbar tulisan maupun lisan dibagi atas dua jenis yaitu : 

sumber primer dan sumber sekunder 

Kritik ekstern adalah untuk membuktikan keaslian dan kebenaran sari sumber sejarah, sumber 

ini asli atau tidak. Kritik ekstern yang peneliti lakukan, adalah dengan melihat asal sumber, penulis 

sumber dan pelaku sejarah. Kritik intern dilakukan setelah melakukan keritik ekstern.  

Interpretasi adalah menghubung-menghubungkan dan mengkaitkan satu sama lain sedemikian 

rupa sehingga fakta yang sesuai dengan yang lainya ke kelihatan sebagai satu rangkaian yang masuk 

akal menunjukkan satu sama lain.  Dalam menginterpretasikan penelitian dalam bentuk karangan 

sejarah ilmiah, sejarah kritis, perlu diperhatikan sandaran karangan yang logis menurut urutan yang 

kronologis dan tema yang jelas dan mudah dimengerti. 

Historiografi merupakan langkah perumusan cerita sejarah ilmiah, yang disusun secara logis 

menurut urutan kronologis dan tematis yang jelas dan mudah dimengerti, pengaturan bab atau bagian-

bagian yang dapat menggambungkan urutan kronologis dan tematis. Hal ini disebabkan penelitian 
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sejarah sekurang kurangnya harus memenuhi empat hal yaitu, detail faktuil yang akurat, struktur yang 

logis dan penyajian yang terang dan halus.
 

Pondok Pesantren Al Hidayah Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode wawancara kepada Dewan Guru 

MA Salafiyah, Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah, Santri & Petugas KBIH, staf pengajar Ponpes Al 

Hidayah, Abdi Ndalem Ponpes Al Hidayah. 

2. Hasil dan Pembahasan 

A. Perubahan Desa Ketegan Pada Tahun 2005-2010 

Pondok pesantren Al Hidayah terletak di Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten 

Sidoarjo,  Kabupaten Sidoarjo yang tergabung dalam wilayah propinsi Jawa Timur. Letaknya kurang 

lebih 25 km dari pusat Ibu  kota Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah 

penyangga (buffer zone) Kota Surabaya yang terletak antara 1125
‟
 dan 1129‟ bujur timur dan antara 

73‟ dan 75‟ Lintang Selatan.  Bagian utara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, bagian selatan 

Kabupaten Pasuruan, bagian barat Kabupaten Mojokerto, bagian timur  Selat Madura. 

Tanggulangin adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Tanggulangin berada di sebelah selatan, hanya berjarak 9 km dari pusat Kabupaten Sidoarjo. Sebelah 

barat berbatasan dengan Kecamatan Tulangan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Porong, 

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Candi, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Candi dan Porong. 

Desa Ketegan terletak di sebelah timur, berjarak 2 km  dari pusat Kecamatan Tanggulangin. 

Bagian utara Desa Karang Tanjung Kecamatan Candi, bagian selatan  Desa Candi Pari Kecamatan 

Porong, bagian barat Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin, bagian timur desa Kedensari 

Kecamatan Tanggulangin. Ketinggian dari permukaan laut 0 – 3 meter merupakan daerah pantai dan 

pertambakan yang berair asin/payau berada di belahan timur seluas 15.539 Ha atau 29,99 %, 4 – 10 

meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar seluas 25.889 Ha atau 

40,81 %, 10 – 25 meter terletak di belahan barat seluas 18.524 Ha atau 29,20 %. Struktur tanahnya 

terdiri atas tanah alluvial kelabu seluas 6.236 Ha, Assosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat seluas 

4.970 Ha,  alluvial hidromart seluas 29.346 Ha, dan Gromosol kelabu tua seluas 870 Ha.
 

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Propinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan pemetaan tahun 2005 luas wilayah Kabupaten Sidoarjo 71.424,25 Ha. Desa Ketegan 

Kecamatan Tanggulangin terletak di Wilayah Sidoarjo merupakan daerah Delta yang subur, karena 

diapit kali Surabaya dan Kali Porong serta lokasinya cukup strategis karena dilalui jalan arteri primer 

Surabaya - Malang, jalan Surabaya - Banyuwangi dan Surabaya Madiun. Pondok Pesantren Al Hidayah 

terletak di pinggir jalan utama Tulangan - Tanggulangin. 

Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim 

penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai September dan musim penghujan di 

Bulan Oktober sampai April. Suhu Udara berkisar antara 20 – 35 derajat Celcius. Sidoarjo memiliki 18 

Kecamatan, 353 Kelurahan, 1.851 RW dan 6.896 RT.
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Karakter yang tercipta dalam masyarakat ditentukan oleh kondisi yang ada dalam masyarakat 

itu sendiri, karena seorang individu dalam masyarakat dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan 

kondisi masyarakat yang dialaminya. Sedangkan proses penyesuian diri ini akan menyangkut bidang 

sosial budaya, ekonomi seta keagamaan. Masyarakat yang hidup di dearah pesisir sifat dan karakternya 

akan berbeda dengan kehidupan masyarakat daerah pedalaman Masyarakat pesisir dalam bidang 

ekonomi akan lebih cenderung berfokus dalam bidang perdagangan, sedangkan masyarakat pedalaman 

akan cenderung di bidang pertanian. 

Sebagai pengemban kekuasaan birokrasi dan abdi masyarakat, hasil kinerja aparatur pemerintah 

harus berupa pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Di samping itu unit-unit 

organisasi pemerintahan harus tersusun secara efektif dan efisien dengan didukung oleh aparat yang 

amanah dan profesional guna dapat mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. 

Meskipun masyarakat desa Ketegan Tanggulangin Sidoarjo mayoritas beragama islam (95,6%), 

fanatisme terhadap agama tidak mempengaruhi gejolak politik, gangguan  keamanan yang berbau 

agama ataupun lainnya. Tidak adanya catatan bahwa fanatisme yang berlebihan atas kelompok baik 

berdasarkan agama atau lainnya menjadi persoalan di Kabupaten Sidoarjo, hal ini menunjukkan bahwa 

kondisi sosial dan politik di kabupaten di Sidoarjo tergolong baik bagi iklim investasi bahkan terdapat 

kecenderungan bahwa situasi yang kondusif  ini justru mendorong dan membantu mempercepat 

pulihnya kondisi ekonomi dan moneter di Kabupaten Sidoarjo. 

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Sidoarjo pada umumnya dan desa Ketegan pada 

khususnya akan jelas terlihat pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada hubunganya dengan 

ajaran agama Islam. Pengajian dan belajar membaca Al-Quran dalam masyarakat Sidoarjo merupakan 

hal yang dominan sekali. Keberadaan pondok pesantren yang mengajarkan ajaran –ajaran agama Islam  

dengan aktivitas santri-santrinya tercermin dalam tindakanya melalui kehidupan sehari- sehari. Hal ini 

menunjukan bahwa besar sekali pengaruh agama Islam yang dianut masyarakat Desa Ketegan dalam 

memberikan sumbangan bagi kehidupan sosial keagamaan. 

 

 

B. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al Hidayah 

Pondok Pesantren Al Hidayah yang terletak di Jl. KH. Ma‟shum Desa Ketegan Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dirintis oleh KH. Ma‟shum Ahmad pada tahun 1975. KH. Ma‟shum 

Ahmad lahir di Desa Kludan kecamatan Tanggulangin oleh putra dari pasangan KH. Ahmad Marzuqi 

dan Nyai Hj. Fatihah. Disamping mengajarkan ilmu Agama Islam melaluhi jalur pendidikan pesantren 

beliau juga merupakan mubaligh yang masyhur di daerah Sidoarjo. Sehingga tidak heran jika banyak 

orang yang ingin belajar sama beliau. Santrinya tidak hanya dari warga sekitar Sidoarjo tetapi juga 

banyak yang dari luar Kabupaten Sidoarjo. Bahkan di luar Jawa Timur, seperti Jambi, Jakarta, 

Banjarnegara dll.
11
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KH. Ma‟shum Ahmad meninggal dunia pada tahun 1996, berhubung beliau tidak memiliki 

putra, akhirnya pondok pesantren Al Hidayah diteruskan oleh KH. M. syafi‟ Misbah yang notabennya 

adalah keponakan beliau (putra KH. Misbah Ahmad) Beliau merupakan alumni pondok pesantren Al 

Anwar Sarang Jawa Tengah. Kemajuan yang dicapai oleh Kyai M. Syafi‟ Misbah dalam memimpin 

pondok pesantren diantaranya mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada tahun 2002, kemudian 

pada tahun  2006 beliau mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) As – Syumais, dengan 

tujuan memberikan pembelajaran bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji dan umroh.
12

 

 

C. Elemen pondok pesantren Al Hidayah. 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki elemen dasar, keberadaanya adalah saling kait 

mengkait antara satu dengan yang lain. Unsur unsur dasarnya sebagai berikut : (1)Pondok, (2)Masjid 

atau Mushola, (3) Kitab kitab Klasik, (4)Santri, (5)Kyai, kelima elemen tersebut keberadaanya saling 

menunjang dan kerjasama untuk mencapai tujuan. 

Asrama merupakan tempat tinggal para santri yang berbentuk bangunan dan di dalamnya 

dipisahkan bilik-bilik sebagai tempat tinggal para santri. Ditempat ini para santri tinggal bersama dan 

dibawah pengawasan Pengurus dan beberapa guru pembimbing yang dikenal dengan sebutan “Ustadz”. 

Asrama untuk para santri tersebut berada dalam lingkungan pesantren.
13 

 

Masjid bagi lembaga pendidikan pesantren merupakan bangunan tempat pusat kegiatan. Para 

kyai sebelum membangun pesantren lebih dulu membangun masjid. Pengajaran kitab-kitab Islam 

klasik diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calon-calon 

ulama yang setia kepada faham Islam. Keseluruhan kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan pesantren 

dapat digolongkan kedalam delapan kelompok, yaitu Nahwu dan Sharof, Fiqh, Akhlak, Hadist, Tafsir, 

Tauhid, Tasawuf dan cabang-cabang lain.
14

 

Kitab-kitab klasik biasanya dikenal dengan istilah kitab kuning, dimana kitab-kitab tersebut 

ditulis oleh para ulama zaman dulu. Santri merupakan elemen penting dalam pesantren. Menurut tradisi 

pesantren, santri dapat di golongkan menjadi dua yaitu: Santri mukim merupakan murid yang berasal 

luar daerah yang sengaja menetap di pesantren. Santri mukim yang telah lama tinggal di pesantren, 

biasanya di beri tugas untuk mengurusi kepentingan pesantren sehari-sehari. Disamping itu juga 

ditugasi untuk mengajar para santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah. Santri kalong 

merupakan santri yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap di 

pesantren untuk mengikuti pelajaran di pesantren, mereka cukup bolak-balik dari rumahnya sendiri. 

Dengan demikian santri kalong dapat dikatakan sebagai murid pesantren yang keberadaanya masih 

dalam lingkungan pesantren.
15
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D. Kedudukan di Pesantren 

Kyai merupakan salah satu elemen yang paling sesuai dalam sebuah pesantren. Dialah yang 

menjadi penggerak utama sebuah pesantren. Keberadaanya sebagai seorang ahli agama Islam, yang 

mengajarkan ilmunya kepada santri dan biasanya merupakan pemilik dan sekaligus pemimpin 

pesantren. Sumber pokok dari segala wewenang dan kebijakan pesantren ada di tangan beliau. Sudah 

sewajarnya apabila pertumbuhan dan perkembangan suatu pesantren sangat tergantung pada 

kemampuan kyai yang memimpin pondok pesantren tersebut.
16

 

 

E. Kedudukan di Masyarakat 

Pada umumnya seseorang yang pandai ilmu agama Islam dikalangan umat Islam di sebut 

Ulama, tetapi ada beberapa daerah yang menyebut ulama dengan sapaan yang berbeda-beda misalnya 

Jawa Barat mereka menyebutnya “Ajengan‟ dan Jawa Tengah dan Jawa Timur mereka meyebut 

“Kyai”. Sedang sinonim kyai adalah ulama, merupakan istilah yang ditransfer dari dua sumber Al 

Quran dan Hadits serta digunakan secara nasional, Kyai dan ulama berbeda dalam pengambilan 

bahasanya, tetapi memiliki esensikualitas relatif masih sama. Kata ulama berasal dari bahasa Arab 

bentuk jamak dari alim yang orang yang mengetahui (pandai). Sehingga dikonotasikan bahwa ulama 

adalah orang yang cerdik pandai dalam ilmu pengetahuan agama khususnya dan pengetahuan pada 

umumnya.Jika seorang memiliki kepandaian yang lebih tinggi disebut al-allmah. Kedua sebutan itu 

memiliki karakter fundamental yang berkualitas tinggi dalam hal iman, taqwa dan ilmu sebagai ciri 

khas.
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F. Perkembangan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah 

Pondok Pesantren Al Hidayah dirintis di desa Ketegan oleh Kyai Ma‟shum Ahmad pada tahun 

1975. Beliau adalah seorang kyai yang berasal dari desa Kludan dan telah menimba ilmu Agama Islam 

di beberapa Pondok Pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah, setelah beliau pulang beliau menikah 

dan membuat rumah di desa Ketegan, tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin yang didirikan oleh ayah 

beliau KH. Ahmad Marzuqi, sebelumnya masjid ini hanya digunakan untuk tempat peribadatan 

penduduk setempat, setelah Kyai Ma‟shum berdomisilin di desa Ketegan beliau menggunakan masjid 

tersebut tidak hanya sebagai tempat peribadatan semata tetapi digunakan juga sebagai tempat dakwah 

melaluhi pengajian-pengajian kitab kuning.
 

Setelah Madrasah Diniyah berdiri, beliau mulai terfikir tentang mendirikan pembelajaran 

formal, hingga akhinya pada tahun 1994 beliau mendirikan Madrasah Aliyah Salafiyah.
18

 Pada tahun 

1996 beliau wafat, hingga akhirnya Pondok Pesantren Al Hidayah diteruskan oleh KH. M. Syafi‟ 

Misbah (keponakan beliau). setelah beberapa tahun pemimpin terfikir di benak beliau mendirikan 

Madrasah Tsanawiyah Salafiyah, sebelumnya santri jenjang MTs bersekolah di Madrasah umum yang 

bukan termasuk naungan Pondok Pesantren Al Hidayah, pada tahun 2002 beliau mendirikan Madrasah 
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Tsanawiyah Salafiyah, pada tahap awal berdiri Madrasah Salafiyah hanya memiliki 2 kelas, yakni kelas 

VII Putri dan Kelas VII Putra, sedangkan kelas VIII dan kelas IX tetap di Madrasah umum, karena 

terbengkalai oleh kepindahan. Ujian dan Lulusan pertama Madrasah Tsanawiyah Salafiyah pada Tahun 

Ajaran 2004-2005. Setelah  Madrasah Tsanawiyah Salafiyah berdiri, pada tahun 2006 beliau 

mengembangkan kembali media dakwa pendidikan dengan mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah 

Haji dan Umroh (KBIH) As-Syumais, KBIH ini berisikan bimbingan keilmuan tentang haliyah 

pelaksanaan ibadah Haji/Umroh. Pada tahap awal jamaah didominasi warga sekitar Tanggulangin, 

beberapa tahun berselang KBIH mendapat kepercayaan dari masyarakat hingga akhirnya KBIH ini 

menjadi besar dan terkenal, hingga tidak sedikit jamaah yang datang dari luar Sidoarjo.  

Pada tahun 2010 beliau menyediakan jenjang Pendidikan Formal yang lebih tinggi, yakni 

kampus jauh yang menginduk pada Universitas Darul Ulum (UNDAR) Jombang, Hal tersebut dilatar 

belakangi oleh mulai berkurangnya santri tamatan Aliyah pada santri lulusan tahun 2009 karena hendak 

menempu pendidikan selanjutnya (Perguruan Tinggi) di kampung halaman masing-masing, hingga 

akhirnya setelah UNDAR resmi di buka di Pondok Pesantren Al Hidayah, santri tamatan 2010 banyak 

yang masuk perguruan tinggi tersebut.
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Pondok pesantren Al Hidayah yang dipimpin oleh KH. M. Syafi‟  Misbah dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Alliyah telah menggunakan sistem 

pendidikan modern atau klasikal. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah :
 
metode ceramah, tanya 

jawab
 
dan musyawarah atau diskusi. Adapun kegiatan berupa pendidikan ketrampilan yaitu:

 

1. Qiro‟ah Bit Taghonni (Qori‟) 

2. Komputer 

3. Bahasa Inggris (Public English Fasility) 

4. Karate  

5. Koperasi pondok pesantren dengan dikelola oleh para santri 

 

G. Peranan Pondok Pesantren Al Hidayah Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Ketegan 

Pondok pesantren Al Hidayah yang dirintis dan dibina oleh KH. Ma‟shum Ahmad sejak tahun 

1975 di kelurahan Ketegan bertujuan untuk membentuk generasi Islam yang menganut faham 

Ahlissunah Waljama'ah dan menganut salah satu empat madzhab serta mengusai ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Keberadaan pondok pesantren dan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak dapat 

dipisahkan hal ini disebabkan karena keduanya saling rnempengaruhi satu sama lain. Muncul dan 

berdirinya pondok pesantren merupakan inisiatif masyarakat baik secara individual maupun kolektif, 

demikian pula perubahan sosial dalam masyarakat merupakan dinamika kegiatan pondok pesantren 

tersebut dalam kegiatan pendidikan pengajaran dan kemasyarakatan. 

Pesantren menjadi cerminan pemikiran masyarakat dalam mendidik dan melakukan perubahan 

sosial terhadap masyarakat. Dampak yang jelas adalah terjadinya perubahan orientasi kegiatan 
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pesantren sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pondok pesantren Al Hidayah sebagai lembaga 

pendidikan Islam yang mengalami    perkembangan    bentuk    sesuai    dengan    perubahan    zaman 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi perubahan tersebut bukan berarti sebagai pondok 

pesantren yang hilang kekhasannya. Secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang 

berkembang dalam masyarakat yaitu pondok pesantren tradisional, pondok pesantren modern dan 

pondok pesantren komprehensif. 

Kegiatan sistem pondok pesantren yang dilakukan oleh pondok pesantren Al Hidayah 

bermuara pada suatu sasaran utama yaitu perubahan baik individual maupun kolektif. Oleh karena 

itu pondok pesantren dapat dikatakan sebagai agen perubaban artinya pesantren sebagai lembaga 

pendidikan agama yang mampu melakukan perubahan terhadap masyarakat baik itu berupa 

pemahaman mengenahi agama, ilmu pengetahuan dan  teknologi. 

Pondok pesantren Al hidayah yang tumbuh dan berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam 

mempunyai peranan turut memajukan dan mencerdaskan masyarakat dalam masa pembangunan. 

Nama pondok pesantren Al Hidayah yang semakin terkenal membuat masyarakat   banyak  yang   

memasukkan   anaknya  ke   pondok   pesantren tersebut. Masyarakat dapat merasakan kehidupan 

beragama sebagai anggota masyarakat. Dari kegiatan ceramah/dakwah/fatwa oleh para 

kyai/ulama masyarakat menjadi sadar akan pentingnya beragama, semangat bekerja, 

memperbaiki kehidupan, bersatu bergotong royong agar mendapat berkah dan ridho dari Allah 

SWT. 

Demikian pula pondok pesantren Al Hidayah sebagai media pembaharuan mempunyai 

peranan dalam berbagai bidang yaitu : peranan sebagai lembaga da'wah/agama dan  pendidikan, 

peranan dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi 

 

3. Simpulan 

Pondok pesantren Al Hidayah sebagai lembaga pendidikan Islam yang dirintis pada 

tahun 1975 oleh KH Ma‟shum Ahmad    penduduk asli Ketegan , beliau mampu   menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat  sekitarnya dengan dukungan dan bantuan masyarakat sekitarnya baik moral 

maupun material, pondok pesantren Al Hidayah  tumbuh   dan  berkembang  pesat. Hal   ini  

terlihat  dari   adanya pendirian  madrasah-madrasah  seperti  Madrasah  Tsanawiyah, Madrasah 

Aliyah,   Madrasah   Diniyah, Perguruan Tinggi cabang UNDAR Jombang, Dan KBIH As Syumais. 

Pondok pesantren Al Hidayah mempunyai peranan dan pengaruh besar terhadap pengembangan 

dan peningkatan mutu SDM (sumber daya manusia) masyarakat desa Ketegan dan sekitarnya. 

Dibawah asuhan dan pimpinan KH. M. Syafi‟ Misbah yang berpandangan luas dan bersikap 

terbuka terhadap pembaharuan sistem pendidikan mempunyai dampak positif dalam bidang 

pendidikan, agama dan sosial budaya serta ekonomi. Hal ini terlihat dari kemauan masyarakat 

untuk memasukkan anaknya di bangku sekolah, makin maraknya perkumpulan pengajian di 

masyarakat kelurahan Ketegan baik pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja. 
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