
ABSTRAK 

 

Pesantren merupakan suatu lembaga dakwah Islam yang melembaga di Indonesia, 

dimana kyai dan santri hidup bersama dalam suatu asrama yang memiliki bilik-bilik 

kamar sebagai ciri-ciri esensialnya dengan berdasarkan nilai-nilai agama Islam. 

Pondok pesantren mempunyai 5 elemen dasar yaitu pondok, mesjid, pengajaran 

kitab-kitab klasik Islam, santri dan kyai. 

 

Kelima elemen di atas merupakan elemen dasar yang dimiliki sebuah pesantren. 

Pesantren dikatakan lengkap apabila telah memiliki kelima elemen di atas dan 

masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dalam pembinaan santri melalui 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik dalam bidang fisik maupun mental 

santri di pondok pesantren. 

 

Dimensi fungsi pondok pesantren tidak bias dilepaskan dari hakekat dasarnya 

baghwa pondok pesantren tumbuh berawal dari masyarakat sebagai lembaga informal 

desa dalam bentuk yang sangat sederhana.  

 

Penelitian ini  mengkaji tentang Fungsi Dakwah Pondok Pesantren 

Muhammadiyah Sabilil Muttaqien Terhadap Pengembangan Masyarakat Islam 

gisting Bawah Kabupaten Tanggamus. Untuk memudahkan dalam penelitian ini 

digunakan rumusan masalah yaitu; Bagaimana Fungsi Dakwah Pondok Pesantren 

Muhammadiyah Terhadap Pengembangan Masyarakat Islam Gisting Bawah 

Kabupaten Tanggamus. Sejauh mana keberhasilannya dan apa saja faktor pendukung 

dan penghambat. Adapun Tujuannya untuk mengetahui  Fungsi dakwah Pondok 

Pesantren Dalam Perkembangan Masyarakat Islam, keberhasilan, serta faktor-faktor 

pendukung dan penghambat  dalam pengembangan masyarakat islam.  

 

Penelitian ini termasuk dalam jenis field research atau penelitian lapangan 

sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif , yakni penelitian yang digunakan 

untuk mencari data yang berasal dari data lapangan, juga data hasil wawancara, 

angket, dokumentasi dan observasi yang diperoleh melaui proses pencatatan apa 

adanya tentang kondisi obyektif yakni metode yang digunakan untuk membuat 

generalisasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan,  dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut;  

Pertama; Fungsi Dakwah pondok Pesantren terhadap pengembangan Masyarakat 

telah melaksananakan dengan Cukup. Kedua: Fungsi Dakwah Pondok Pesantren 

terhadap Masyarakat Gisting Bawah dalam Pengembanaga Masyarakatnya  dengan 

Cukup. Ketiga ; Perbandingan : secara umum Fungsi Dakwah Pondok pesantren 

Muhammadiyah berjalan dengan baik, akan tetapi Pengembangan Pondok pesantren  

harus ditingkatkan, dirancang ,dikonsep dan pondok pesantren harus mengkualitaskan 

Visi dan Misi agar Pengembangan Masyarakat berjalan dengan baik.  




