
 
 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. PENYAJIAN DATA 

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil 

Muttaqien Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus 

Berawal dari kelompok pengajian Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Gisting. Para tokoh Muhammadiyah pada saat itu sangat prihatin terhadap 

kelangkaan kader Muhammadiyah yang punya perhatian terhadap da‟wah 

untuk membimbing umat.  

Pada pengajian Pimpinan Cabang Muhammadiayah Gisting  pada bulan 

Mei tahun 1999 di rumah Almarhum Bpk Muhayyat (Bapak dari Pak Heri 

Nurdin Kembang Kantil, Gisting Bawah kec. Gisting, Kab. Tanggamus), salah 

satu tokoh Muhammadiyah (Bpk. Maryono, S.Ag, sekarang sebagai kepala 

sekolah SD Muhammadiyah 1 Gisting) menyampaikan perlunya 

Muhammadiyah Cabang Gisting merintis berdirinya lembaga 

pengkaderan/pondok pesantren.
1
 Ide ini di sambut positif oleh para jama‟ah. 

Bahkan Almarhum Bpk Hi. Saelan dengan ikhlas mewakafkan tanahnya 

(1720 m2). selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat lanjutan 

                                                           
1
 Ustd Harun,. Pendiri Pondok Pesantren Nutul Huda, Wawancara, tanggal 11 November 

2015 
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pendirian Pondok Pesantren Muhammadiyah Gisting di rumah Bpk. Maryono, 

Bpk H. Saelan, Bpk H. Anshar.  

Pada rapat lanjutan di rumah Bpk. H. Anshar pada bulan Januari 2001 

diputuskan berdirinya Pondok Pesantren Muhammadiyah dengan nama 

Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien Gisting.  

Untuk merealisasikan rencana itu di bentuklah 2 kepanitian. Yaitu 

kepanitian yang menyiapkan perangkat keras yang di ketuai oleh Bpk. 

Maryono, S.Ag. dan Bpk. Joko Prabowo sebagai sekretaris. Sedangkan 

kepanitian yang ke dua bertugas menyiapkan perangkat lunak sekaligus di 

tunjuk sebagai mudir pondok yang pertama yaitu Bpk. H. Ahmad Harun.  

Asset awal untuk mendirikan pondok berupa tanah wakaf dari Bpk. H.  

Saelan dan uang 5 juta sumbangan dari masyarakat belum mencukupi untuk 

mendirikan bangunan. Dan pada saat itu sudah ada 9 santri yang mendaftar 

untuk menjadi santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien. 

Sehingga panitia memutuskan untuk menyewa rumah Bpk Sumarto 

(beragama Kristen). Rumah ini di pilih karena satu-satunya rumah sewa yang 

ada dan berlokasi dekat dengan SMP Muhammadiyah 1 Gisting. Rumah ini di 

tempati sebagai pondok selama 2 tahun (2001-2002) dan santri tinggal 

bersama Bpk. Muhibbun.  

Pada tahun 2003 dua asrama baru pondok telah selesai dibangun dan pada 

saat itu pula semua santri di pindahkan ke lokal baru di lokasi tanah wakaf 

pondok pesantren. Pada tahun 2003-2006 mudir pondok diserah terimakan 
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pada Ustad Luqman Hakim (alumni Gontor) dan pada tahun 2007 sampai 

dengan sekarang mudir Pondok diserahkan pada Ustd. Fadloil (alumni 

Pondok Pesantren Khaudlul „Ulum Jawa Tengah).
2
 Sejak berdiri sampai 

dengan tahun 2010 pondok pesantren merupakan lembaga yang terpisah 

dengan SMP Muhammadiyah 1 Gisting. Para santri sekolah formal di SMP 

dan pada sore harinya mereka melanjutkan dengan belajar di pondok 

pesantren.  

Mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan jumlah 90 satri, 50 

putri dan 40 putra. Pondok telah terintegrasi dengan SMP Muhammadiyah 1 

Gisting. Bentuk integrasi tersebut adalah dengan memasukkan kurikulum 

kepesantrenan pada kurikulum SMP Muhammadiyah 1 Gisting. Pada tahun 

2012 SMP Muhammadiyah mendapat dukungan dari pemerintah melalui 

kementrian pendidikan nasional berupa program Sekolah Berbasis Pesantren 

(SBP) baik berupa Materil maupun Nonmateril. 

Melalui program SBP, integrasi kurikulum kepesantrenan dan kurikulum 

SMP makin ditingkatkan, hal ini memiliki dampak positif dengan 

meningkatnya prestasi santriwan/santriwati baik dalam bidang akademik 

maupun non akademik.
3
 

                                                           
2
 Ustd Fadloil ,. Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien, Wawancara, 

tanggal  19 November 2015 

 
3
 Ustd Harun,. Pendiri Pondok Pesantren Nutul Huda, Wawancara, tanggal 11 November 

2015 
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2. Profil Pondok Pesantren Muhammadiyah Putra dan Putri Sabilil 

Muttaqien Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus 

1. Identitas Yayasan  

 

a. Nama dan Alamat :  Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien 

     Jl. Irigasi Gisting Bawah  Kec. Gisting Kab. 

Tanggamus 

b. Status :  Terdaftar Depag Prop. Lampung  

     SK. Nomor : 365/PP/2001   

c. Nama dan Alamat :  Persyarikatan Muhammadiyah Majlis Dikdasmen  

Yayasan Pengelola : Kabupaten Tanggamus 

d. Tahun Berdiri : 27 Nopember 2000 

e. Tahun Operasional : 2000 

2. Aset Pondok Pesantren Muhammadiyah SabililMuttaqien 

1. Luas tanah (yang di tempati ) 

2. Luas tanah (pengembangan)  : ± 15.000 m2  

3. Luas bangunan     : ± 655 m² 

4. Masjid / mushola     : 2 lokal (putera dan puteri ) 

5. Asrama / kamar tidur    : putera (2 lokal) 

  Puteri (5 lokal) 
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6. Perumahan ustad     : 5 lokal  

7. Kantor dan ruang tamu    : 1 lokal  

8. Lab komputer     : 1 lokal  

9. Perputakaan    : 1 lokal   

10. Ruang belajar     : 3 lokal  

11. Ruang makan     : 1 lokal  

12. Dapur      : 1 ruang  

13. Ruang penyimpanan barang(sarpras )  : 1 lokal  

14. Gudang      :  1 lokal  

15. Kamar mandi dan toilet    : 20 lokal  

Visi Misi  

Luruskan dalam Aqidah, Benar dalam Ibadah, Berakhlakul Karimah 

Terampil membaca Qur‟an dan Berbahsa Arab.  

Misi  

1. Menanamkan Aqidah yang benar ssesuai dengan Al-Quran dan 

Sunnah 

2. Member Bimbingan  Ibadah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan 

Sunnah 

3. Membiarkan santri dengan Akhlak dan adab Islami dalam kehidupan  

sehari-hari 
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4.  Mengintensifkan  bimbingan baca Al-Qur‟an  agar dapat mewujudkan 

santri yang mampu  membaca Al-Qur‟an  yang sesuai dengan Kaidah 

Tajwid dan Makhroj yang benar 

5. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Resmi dilingkungan  pondok 

pesantren.
4
 

3. Stuktur Kurikurum, Deskripsi Mata  Pelajaran dan Jadwal Kegiatan 

Santri 

a. Berikut disajikan Struktur Kurikulum Kelas Pondok Pesantre Moderen 

No Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

VII VIII IX 

A Mata Pelajaran    

 1. Al Islam        

 a. Aqidah Akhlaq 2*) 2*) 2*) 

 b. Syariah (fiqih) 2*) 2*) 2*) 

 c. Al Qur‟an Hadist 2*) 2*) 2*) 

 2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

 3. Bahasa Indonesia 4  4 4 

 4. Bahasa Inggris 4 + 1 *) 4 + 1 *) 4 + 1 *) 

 5. Matematika 4 + 2 *) 4 + 2 *) 4 + 2 *) 

 6. Ilmu Pengetahuan Alam  4 + 1 *) 4 + 1 *) 4 + 1 *) 

                                                           
4
  Dokumentasi Pondok Pesantren Muhammadiyah   
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 7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

 8. Seni Budaya 2 2 2 

 9. Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga dan Kesehatan  
2 2 2 

 10. Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 
2 2 2 

B Muatan Lokal     

 1. Bahasa Arab    

 a. Nahwu   2*) 2*) 

 b. Shorof  2*) 2*) 

 c. Durusul Lughoh al Arobiah 2*) 2*) 2*) 

 d. Muthola‟ah 2*) 2*) 2*) 

 2. Tahfiz & Tahsin  2*) 2*) 2*) 

 3. Imla & khot  2*) 2*)  

 4. Kemuhammadiyahan 1*) 1*) 1*) 

 5. Menjahit 2 2 2 

 6. Bahasa Lampung 1*) 1*) 1*) 

C Pengembangan Diri 2 2 2 

 Jumlah 28+24*) 28+24*) 28+22*) 

 *)  Tambahan alokasi jam pelajaran 

**)  Ekuivalen 2 jam pembelajaran 

b. Deskripsi Mata Pelajaran Pondok Pesantren 

1. Nahwu Shorof (3 jam pelajaran) 
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Shorof Tujuan: Siswa hafal tasrif lughowi dan istilahi, mampu memahami bentuk 

(shighot) dan fungsi masing-masing kalimat dalam tasrif, mamahami faedah-

faedah wazan tasrif. 

Nahwu Tujuan: siswa mengenal istilah-istilah serta qowaid-qowaid dasar nahwu 

serta mampu membedakan macam-macam kalimat dan memberi makna, mampu 

mempraktikan qowaid-qowaid dasar nahwu dalam tulisan dan ucapan. 

2. Aqidah Akhlaq (2 jam pelajaran) 

Tujuan: Memberikan pemahaman tentang aqidah yang benar serta mengajarkan 

akan bahaya kesyirikan, khurofat dan bid‟ah, serta terbiasa untuk melakukan 

prilaku – prilaku, tabiat, watak positif seperti hormat kepada orang tua, guru, 

teman, amanah, sabar, pemaaf, rendah hati, ikhlas dan lain – lain 

3. Durusul Lughoh al Arobiah (3 jam pelajaran) 

Tujuan: Siswa mampu melakukan percakapan sehari-hari dengan menggunakan 

bahasa Arab.  

4. Syariah/ fiqih  (2 jam pelajaran) 

Tujuan: Siswa mampu memahami dalil ibadah, muamalah dan akhlaq sesuai 

dengan al-Qu‟an dan sunnah al-Maqbulah. 

5. Al Qur‟an Hadist (2 jam pelajaran) 

Tujuan : Siswa mampu  
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a. Memahami serta meyakini Alqur,an dan Alhadist  sebagai pedoman hidup  

b. Mangaplikasikan nilai – nilai Alqur,an dan Hadist dalam kehidupan pribadi, 

keluarga, masyarakatat  

6. Mutholaah / reading  (2 jam pelajaran). 

Tujuan: Siswa mampu memahami isi tulisan, karangan, atau bahan bacaan 

berbahasa Arab serta mengembangkan kosa kata baru dalam bahasa Arab dari 

bahan bacaan yang dipelajari. 

7. Tahsin dan tahfiz  

Tujuan :  

a. Tahsin  : Siswa mampu membaca Al-Qur,an sesuai kaedah ilmu tajwid. 

b. Tahfiz  : Siswa mampu mengahafalkan 2 juz Al-Qur,an (juz 29 30) 

8. Tujuan imla‟ dan khot  

a. Imla‟   : Siswa mampu  

b. Khot   : Siswa mampu menulis indah (kaligrafi)  

9. Kemuhammadiyahan (1 jam pelajaran) 

Tujuan: Siswa mampu memahami sejarah didirikannya Muhammadiyah, maksud 

dan tujuan, serta cita-cita dan kepribadian Muhammadiyah sehingga diharapkan 

siswa menjadi kader Muhammadiyah. 
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10. PKn (2 jam pelajaran) 

Tujuan : Siswa mampu berfikir secara kritis, kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan dan  berpartisipasi, bertanggung jawab dengan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mampu 

berinteraksi dengan bangsa – bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung 

maupun tidak langsung dengan memanfaatkan tekhnologi informatika dan 

komunikasi. 

11. Bahasa Indonesia (4 jam pelajaran) 

Tujuan : Siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi 

sesuai tahapan perkembangan siswa/santri. Materi bahasa Indonesia di 

kembangkan agar siswa/santri mampunyai : 

a. Kemampuan berbahasa yang meliputi aspek : mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis  

b. Kemampuan sastra sebagai sarana kreatifitas 

12. Bahasa Inggris (5 jam pelajaran) 

Tujuan: Siswa mampu menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi 

sesuai tahapan perkembangan siswa/santri. Materi bahasa Inggris dikembangkan agar 

siswa/santri mempunyai:  

a. Ketrampilan reseptif (receptive skills) yang meliputi: keterampilan menyimak 

(listening skill) dan keterampilan membaca (reading skill).  
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b. Keterampilan produktif (productive skills) yang meliputi: keterampilan 

berbicara (speaking skill) dan keterampilan menulis (writing skill). 

13. Matematika (6 jam pelajaran) 

Tujuan: Siswa mampu melakukan kegiatan penemuan dan penyelidikan pola-pola 

untuk menentukan hubungan, melakukan percobaan dengan berbagai cara, 

mampu berfikir refleksif, mendorong rasa ingin tahu, serta mampu memahami 

pokok persoalan dan memecahkannya dengan mengggunakan caranya sendiri.    

14. IPA (5 jam pelajaran) 

Tujuan: siswa mampu mengkaji berbagai persoalan yang terkait dengan berbagai 

fenomena kehidupan dari aspek biologis fisis dan kimia, sehingga mengahasilkan 

konsep yang utuh dalam bidang kajian IPA. 

15. IPS (4 jam pelajaran) 

Tujuan: Siswa memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan 

masyarakat, mampu memecahkan masalah-masalah sosial dan mengambil 

tindakan yang tepat serta bertanggung jawab membangun masyarakat. 

16. Seni Budaya (2 jam pelajaran) 

Tujuan: Siswa mampu mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri secara 

kreatif dangan berbagai cara dan media, seperti: bahasa rupa, bunyi, dan gerak 

peran serta berbagai perpaduannya. Siswa mampu mengembangkan beragam 
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kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi) 

apresiasi dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, 

logika, kenestetika dan etika.  

17. Penjaskes (2 jam pelajaran) 

Tujuan: Siswa mampu melakukan aktifitas untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani, mengembangakan keterampilan motorik, pengetahuan dan prilaku hidup 

sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. 

18. Tinkom (2 jam pelajaran) 

Tujuan : Siswa mampu menggunakan komputer meliputi perangkat keras dan 

perangkat lunak untuk mengakses Informasi – informasi essensial, aktual serta 

global yang berkembang dalam kemajuan tekhnologi pada masa kini. 

19. Menjahit (2 jam pelajaran) 

Tujuan : Siswa mempunyai keterampilan (life skill) menjahit untuk dapat hidup 

mandiri mengembangkan keterampilannya di masa yang akan datang. 

20. Bahasa Lampung (1 jam pelajaran)  

Tujuan : : Siswa mampu menggunakan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi 

sesuai tahapan perkembangan siswa/santri. Materi bahasa Lampung di 

kembangkan agar siswa/santri mampunyai :   

a. Kemampuan berbahasa yang meliputi aspek : mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis  
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b. Kemampuan sastra lampung. 

Kurikulum di Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien tidak 

hanya berupa mata pelajaran yang diajarkan di kelas, tetapi mencakup seluruh 

aktivitas santri, baik ketika di kelas, di asrama, di masjid, di lapangan olahrga dan 

sebagainya.  Seluruh kegiatan yang dapat  mengantarkan pesantren untuk 

mencapai tujuan pendidikannya, termasuk kurikulum pesantren. Oleh karena itu, 

seluruh aktivitas yang diikuti, dilihat, dan didengar oleh santri semuanya 

dimaksudkan untuk pendidikan. Prinsip ini diabadikan dalam motto: 

 

“Semua yang kamu lihat, yang kamu lakukan, dan yang kamu dengar 

adalah untuk pendidikan”.      

Kurikulum yang digunakan di Pondok Pesantren Muhammadiyah 

Sabilil Muttaqien merupakan syntese dari beberapa kurikulum ; yaitu 

kurikulum Depag, kurikulm Depdiknas, kurikulum pondok modern, dan 

kurikulum pesantren tradisional. Pelajaran umum, seperti matematika, fisika, 

kimia, biologi, sejarah, ekonomi dan sebagainya, diambil dari kurikulum 

Depdiknas. Mata pelajaran agama dan bahasa Arab, seperti hadits, aqidah, 

fiqh, nahwu, sharaf dan sebagainya, diambil dari kurikulum Pondok Moderen 

dan Depag, sedangkan pengajian kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning) 

diambil dari kurikulum pesantren tradisional. Selain itu, dilengkapi dengan 

berbagai kegiatan ekstra kurikuler dalam beberapa bidang, antara lain: 
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Menjahit, IT (informasi dan  teknologi), ketrampilan, life skill, kesenian, 

organisasi, olahraga dan lain-lain. 

c. Jadwal Kegiatan Santri  

NO WAKTU URAIAN KEGIATAN 

1 04.30 Bangun tidur dan persiapan solat subuh berjamaah 

2 04. 45 Sholat subuh berjamaah 

3 05.15 Vocabulary dan Morning conversation 

4 05.45 Mandi pagi dan persiapan sarapan pagi 

5 06.00 Sarapan pagi dan persiapn berangkat sekolah  

6 06.45 Berangkat sekolah  

7 07.00 Belajar di sekolah  

8 12.45 Pulang sekolah dan persipan solat zuhur berjamaah  

9 13.00 Makan siang  

10 14.00 s.d 15.00 Istirahat  

11 15.00 Persiapan solat „asar berjamaah 

12 15.40 Belajar tutorial  

13 17.00 Mandi sore dan persiapan sholat maghrib 

14 17.30 Berangkat ke masjid untuk solat maghrib 

15 18.00 Sholat maghrib berjamaah  

16 18.15 Baca Qur,an, tahsin qur,an 

17 19.15 Solat „isa 

18 19.45 Makan malam  

19 20.00 Bimbingan belajr malam di asrama 

20 21.30 Persipan tidur malam  

21 22.00 Istirahat (tidur malam) 
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B. ANALISIS DATA 

1. Fungsi Dakwah Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil 

Muttaqien 

Adapun tujuan khusus pesantren adalah :  

1. Tempat Mendidik santri dan anggota masyarakat untuk menjadi seorang 

muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia,memiliki 

kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara 

yang berpancasila. 

2. Tempat Pengkaderan  untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-

kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, 

wiraswasta dalam mengamalkan sejarah islam secara utuh dan dinamis. 

santri dan Masyarakat agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam 

berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-

spiritual. 

3. Tempat Pembinaan Masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-

manusia pembangunan dirinya dan bertanggung jawab kepada 

pembangunan bangsa dan negara. 

4. Tempat tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan 

regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya). 
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5. Tempat Mendidik Masyarakat dan Mendidik santri untuk membantu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan dalam rangka usaha 

pembangunan masyarakat bangsa 

6. Tempat kegiatan Dakwah dan agen berinteraksi soaial pembinaan 

masnyarakat .
5
 

2. Bentuk Pengembangan Masyarakat Melalui Kegiatan Dakwah 

Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien 

Pengembangan masyarakat di lingkungan pondok pesantren 

diselenggarakan mengingat potensi dan pengaruh pondok pesantren yang luas 

dan berada dalam masyarakat. Pengembangan Masyarakat adalah evolusi 

terencana dari aspek Agama, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ada dalam 

masyarakat. Dia adalah sebuah proses dimana anggota masyarakat melakukan 

aksi bersama dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pondok pesantren sangat baik 

dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat sekitar pesantren 

diantaranya: 

1. Aspek Agama  

Pengembangan Masyarakat melalui pembinaan mental Spritual Pondok 

pesantren adalah lembaga dakwah Islam, sekaligus pendidikan serta lembaga 

pelayanan masyarakat yang unik, serta berbeda dengan lembaga pendidikan 

                                                           
55

 Ustd fadloil, wawancara tanggal  25 mei 2016 
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lainya . sejarah dan pertumbuhan pondok pesantren menunjukkan bahwa ia 

memiliki basis yang kuat pada masyarakat muslim. Ini terjadikarena ia 

merupakan lembaga indigenous Nusantara yang mengakar kuat dalam 

masyarakat yang mengelilinginya. 

Dibidang dakwah, pondok pesantren memiliki peranan dan adil yang 

sangat signifikasi dengan memberikan kontribusi penting terhadap upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama bidang keagamaan dengan 

bertafaqquh fiddin dipondok pesantren. Dibidang lainya pondok pesantren 

kerap membuat decak kagum para pemerhatiannya dengan berbagi upaya 

untuk menjadikan pondok pesantren sebagai pusat pengembangan potensi 

umat, pada pelayanan masyarakat diberbagai bidang, selain bidang 

keagamaan dan pendidikan.  

Pusat pelayanan dalam bidang Ta‟lim, Ubudhiyah dan Muamalah 

yang diaplikasikan dengan kegiatan keagamaan, social serta ekonomi dan 

lainnya adalah bidang dimana pondok pesantren berperan sebagai lembaga 

yang menyelenggarakan tafaqquh fiddinnya. Diantara upaya Perkembangan 

Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien Gisting adalah 
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a) Pelayaan Pondok Pesantren terhadap Profesi Khatib 

1) Visi 

Menjadikan khotib sebagai juru dakwah yang berkualitas dan berwibawa 

ditengah-tengah masyarakat. 

2) Misi 

1. Menyadarkan masyarakat dalam pelaksanaan amar ma‟ruf dan nahi 

mungkar  

2. Menjadikan khatib sebagai sosok uswatun hasanah 

3. Menjadikan khatib sebagai perekat ukhuwah Islamiyah 

4. Melaksanakan kaderisasi/generasi 

5. Menyampaiakn dakwah secara himkah dan muizatul hasanah, 

3) Tujuan 

Melahirkan para khatib yang terampil, cakap, dan propesi. 

4)  Standar  

a. Memiliki pengetahuan dasar tentang berbagai aspek keilmuan  

b. Menguasai situasi/kondisi serta budaya masyarakat 

c. Mampu mencermati berbagaihal yang mendampak terhadap dekadensi 

moral serta membentengi umat terhadap pengasuh arus globalisasi. 

d. Memiliki keseimbangan antara ilmu dan amal 

5) Program Kegiatan : 

a. Melakukan pelatihan khatib secara terpogram 

b. Mengutus para khatib ke masjid-masjid sekitar 
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6) Prinsip 

Mengangkat harkat dan martabat para khatib sebagai penyuluh masyarakat 

dalam melaksanakan amar ma;ruf nahi mungkar. 

7) Jangka Waktu 

Sepanjang waktu.6  

b) Pelayanan pondok pesantren terhadap pengurusan jenazah 

Visi : menjadikan lembaga pesantrensebagai wadah pembelajaran dan 

pelayannan terhadap pengurusan jenazah menurut syar‟i pada masyarakat 

Islam. 

Misi : melaksanakan pengajaran dan sosialisasi pengurusan jenazah 

yang menurut syar‟i, mempersiapkan tenaga santri pada khususnya dan 

msyarakat Islam pada umumnya, untuk mengetahui dan memahami 

pengurusan jenazah, menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup khususnya 

kaum duafa. 

Tujuan : sebagai upaya meringankan beban keluarga mayat yang 

sementara berduaka cita, menumbuhkan kebanggaan usaha tolong –menolong 

dan mempererat hubungan tali silaturrahim antara sesame ummat Islam.  

Standar Kompetisi : menyiapkan tenaga khusus dan propesional serta 

melibatkan masuyarakat serta umumnya untuk mensholatkan dan 

menguburkan mayat. 

                                                           
6
 Dokumentasi Pondok pesantren 2002 
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Program Kegiatan : melaksanankan pelatihan pengurusan jenazah, 

secara bertahap dan secara teroganisir 

Pesertanya : terdiri dari santri, para ustd dan ustdzah dan masyarakat 

ummum yang terdidik. 

c) Pondok pesantren muhammadiyah mengadakan kajian Islam  satu 

minggu sekali pada hari Sabtu sore bagi ibu-ibu  

2. Aspek Pemberdayaan ekonomi Masyarakat  

Program pembinaan dan pengembangan koprasi dikalangan pondok 

pesantren merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi 

para santri dan masyarakat dilingkungan pondok pesantren, dan menjadikan 

Pondok Pesantren melalui wadah koperasi sebagai salah satu pusat 

pertumbuhan ekonomi dilingkungannya.   

Pengertian koprasi sesuai dengan undang-undang number 25 tahun 1992 

tentang perkoprasian. Dapat dijelaskan bahwa koprasi adalah badan usaha 

yang beranggotakan  orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan 

melandaskan perinsip koperasi. Sekaligus sebagai gerakan ekonimi rakyat 

yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Diantara Koperasi Pondok 

Pesantren (KOPPONTREN) Sabilil Muttaqien adalah  

a. Unit Home Industri  

Unit Usaha Home Industri menyediakan makanan ringan yang memenuhi 

standar kesehatan. Dengan mentargetkan 5 program pokok yaitu:  
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i. peningkatan omzet usaha 

ii. pendirian tempat yang layak untuk produksi,  

iii. mengkoordinir unit usaha dalam pengadaan makanan ringan khususnya di 

dalam pondok. 

iv. memperluas jangkauan pasar, menjaga mutu dan kualitas makanan ringan 

sesuai standar kesehatan. 

v. Unit ini memiliki prospek yang cukup bagus dan pangsa pasar yang 

menjanjikan, sebab racikan bahan-bahan membuat makanan ringan juga 

pangsa pasar yang sangat signifikan sebab produk ini sangat digandrungi 

oleh santri, guru dan masyarakat sekitar pondok. Diantara makanan ringan 

yaitu pembuatan Rempeyek aneka rasa (Peyek rasa cabe, peyek kacang, 

peyek rebob), Keripk Pisang, Stik Matal, Piya akar kelapa, Kue Smprong, 

Emping Empe-Empe Puding Sule(susu kedele) Es The, Es Kucir, Burja 

(bubur jagung), Jasuke, Purlur, Omlet Donat, Senwic Kubis, Somay, Cilok 

dan Spagety Kelapa, dan Spagety Kedelai. 

b. Kangen water (Air Kangen) 

Kangen water bukan berarti air rindu. Kangen berasal dari bahasa Jepang 

yang berarti era baru. Pada 1965, ketika ekonomi Jepang sedang meroket dan 

penduduknya tergila-gila pada kesehatan, pemerintah negeri itu memulai 

penelitian untuk mencari air berkhasiat. Pada 1980-an, Departemen Kesehatan 

Jepang mengumumkan hasil penelitian bahwa air dengan ion atau air alkali 

memberikan manfaat begitu besar pada kesehatan.  
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Air kangen dihasilkan melalui mesin ionisasi tekhnologi tinggi dari 

jepang yang sudah terbukti sejak tahun 1974 dan mendapatkan sertifikat dari 

kementrian kesehatan serta ikatan dokter yang beranggotakan lebih dari 6500 

Dokter dijepang sebagai Medical Device (Alat Kedokteran).  

Dimana dari mesin itu menghasilkan 5 manfaat Air kangen diantaranya 

i. Air Kangen  

Yaitu air sehat, fanfaatnya adalah menetralkan asam ditubuh, 

meningktkan imunitas, Detoksifikasi racun, menghindari tubuh lebuh optimal, 

dan Air minum sehari-hari untuk memasak nasi, sop, membuat the dan lain-

lain dengan PH antara 8,5-9,5 

ii. Strong Kangen 

Yaitu air ramah lingkungan, manfaatnya adalah menstrerilkan bahan  

sayuran, daging, ikan, buah dan beras, mencuci pakaina dan mengurai 

pengurangan deterjen menghilangkan kotoran dan noda dilantai dengan PH 

diatas 11,0  

iii. Clean Water  

  Yaitu air netral  dengan PH 7,0 manfaatnya untuk membuat susu 

formula, untuk minum obat dan untuk minuman food supplement. 

iv. Biuty Water  

Yaitu air kecantikan dengan PH 4,0-6,0 manfaatnya melembabkan dan 

mengencangkan kulit, mengatasi kulit  kering dan berminyak.  
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v. Strong Acidic Water  

Yaitu air untuk santisasi dengan PH dibawah 2,7. Manfaatnya sebagai 

antiseptic, Desinfektan, anti flek dan jerawat, obat kumur, hand clean dan 

mensterilkan sikat gigi, alat-alat masak dan lain-lain. 

Dengan sifat yang sudah menjadi basa, air kangen dengan perlahan 

menggantikan cairan tubuh yang terlalu asam. Tubuh bersifat asam karena pola 

makan dan gaya hidup. Nah, air kangen sendiri dapat memperlambat proses 

penuaan sel tubuh, mencegah terjadinya kerusakan gigi dan tulang. Air alkali juga 

diklaim akan menetralkan tingkat keasaman (pH) darah sehingga menormalkan 

aliran darah, lebih efektif untuk masuk ke dalam sel tubuh dan lebih cepat 

menghidrasi tubuh. 

Untuk sehat secara alami Air sangat penting bagi kehidupan, tetapi sering 

diabagikan. Tidak hanya minum air, tetapi Minum air tetap. Air kangen adalah 

air yang sangat baik untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Karena 

kemampuanya untuk menghidrasi tubuh lebih optimal, membuang racun tubuh, 

meremajakan sel tubuh serta dapat menangkal radikal bebas yang dapat merusak 

tubuh. Air kangen sangat baik digunakan untuk membantu proses penyembuhan 

berbagai masalah kesehatan diantaranya : Bau mulut, Bau Badan Asam 

lambung, Maag, Radang Usus, Sembelit, Diare, Bronchitis, Autisme, Tifus, DBD, 

Batu Ginjal, Sakit Pinggang, Asam Urat, Jantung, Diabetes, Kangker, Liver, 

Darah Tinggi, dan  Radang Tenggorokan. Air kangen ini diminum sebagai 
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normalnya untuk membanu proses penyembuhan, namun bukan sebagai penganti 

Obat. 

Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien sebagai Distributor 

cabangnya dari Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Diantara kangen water itu 

adalah :  

i. Air kangen 

ii. Beauty  Kangen 

iii. Strong water 

Dengan kisaran harga jual :  

JENIS PRODUK HARGA RESELLER HARGA JUAL 

KANGEN WATER 

 

  

19 lt  Rp           70.000   Rp           90.000  

5 lt  Rp           30.000   Rp           40.000  

5 lt (dirigen)  Rp           25.000   Rp           35.000  

ISI ULANG     

19 lt  Rp           50.000   Rp           65.000  

5 lt  Rp           20.000   Rp           25.000  

STRONG KANGEN  Rp           70.000   Rp        100.000  

BEAUTY WATER  Rp           35.000   Rp           50.000  

STRONG ACID  Rp           35.000   Rp           50.000  

 

c. Menyediakan bahan pokok diantaranya Minyak, terigu, kecap kerupuk, 

garam, menyediakan alat sekolah. Menyediakan busana muslim, buku islami 

dan keperluan santri yang lainya. 
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Dengan adanya koprasi pondok masyarakat sekitar pondok merasa 

terpenuhi kebutuhan pokok7. 

3. Aspek  Sosial  

i. Gotong  Royong 

ii. Panitian Pengaten dan Pengsisi khutbah Nikah  

iii. Santunan anak yatim setahun sekali8 

Berangkat dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka akan diuraikan 

tentang Fungsi Dakwah Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien 

Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus,  

Ustd Fadloil sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil 

Muttaqien menyatakan bahwa keberadaan pondok Pesantren Muhammadiyah 

Sabilil Muttaqien selain mengajarkan ilmu agama Islam kepada para santri, juga 

berorientasi dalam Pembinaan  santri dan masyarakat di lingkungan sekitarnya, 

yakni lingkungan gisting bawah kabupaten tanggamus.9 

Metode yang digunakan dalam kegiatan Dakwah ini dengan metode Bi 

al- Hikmah dan Mau‟izatul Hasanah. Metode Bi al- Hikmah yaitu metode 

dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran pembinaan dakwah dengan 

menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan 

ajaran-ajaran Islam selanjutnya, mereka tidak lagi terpaksa atau keberatan. 

                                                           
7
 Ibu okty masyarakat sekitar pondok, wawancara tanggal  25 Desember 2015 

8
 Dokumentasi Pondok pesantren 2006 

9
 Ustd Fadloil, Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien, Wawancara, 

tangga 29 November 2015 
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Sedangakan Mau‟izatul Hasanah, yaitu metode dengan memberikan nasihat-

nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, 

sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati 

mereka.
10

 

Ibu Pinah salah seorang Ibu rumah tangga yang tinggal di luar 

lingkungan  pesantren mengatakan “bahwasannya nasehat yang disampaikan Ust 

Fadoil dalam kegiatan Dakwah, sangatlah menyentuh hatinya sehingga yang 

dulunya ia tidak memakai busana muslimah sekarang mulai sadar dan memakai 

busana muslimah, dulu ia jarang melakukan sholat lima waktu setelah mengikuti 

kegiatan Taklim, sholat lima waktu tidak ditinggalkannya lagi”
11

 

  

 

 

                                                           
10

 M.Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, Jakarta, Prenada Media, 2006, h.34 
 

11
 Ibu Pinah, salah  seorang Rumah Tangga yang tinggal di luar paesantren, Wawancara 

tanggal  20 November 2015 




