
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

Pondok Pesantren Muhammadiyah adalah lembaga dakwah Islam 

yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal 

ini Majelis Pesantren, yang mempunyai minimal lima unsur, yaitu : adanya 

kyai (ustadz), adanya santri, adanya pembelajaran kitab yang mu’tabar, 

adanya dirosah islamiyah, adanya masjid sebagai pusat aktivitas 

peribadahan, dan adanya asrama sebagai tempat mukim bersama. 

Pondok pesantren melaksanakan pendidikan keagamaan yang 

bersumber dari karya-karya Islam klasik.Pondok pesantren sebagai pusat 

pedalaman ilmu-ilmu agama Islam, pondok pesantren masih tetap diakui 
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oleh masyarakat karena beranggapan bahwa pendidikan keperibadian 

pesantren lebih unggul dibandingkan pendidikan sekolah atau madrasah.  

Pesantren adalah lembaga dakwah Islam yang didirikan untuk 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan 

menekankan pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup 

bermasyarakat sehari-hari.Istilah pesantren telah akrab pemakaiannya di 

kalangan masyarakat untuk membedakan antara pendidikan Islam dan 

pendidikan umum. 

Kata pondok pesantren terdiri dari dua kata, “pondok” dan 

“pesantren”.Jika ditelusuri, kata ini tidak seutuhnya berasal dari bahasa 

Indonesia.Akar kata pondok disinyalir terambil dari bahasa Arab, 

“funduk” yang berarti hotel atau asrama
1
. Menurut Manfred Dalam 

Ziemek kata pesantren berasal dari kata “santri” yang diimbuhi awalan pe- 

dan akhiran –an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah 

tempat para santri  

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai 

kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan 

lainnya.Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, 

pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lainnya yang sejenis.Para 

peserta didik pada pesantren disebut santri yang umumnya menetap di 

pesantren.Tempat dimana para santri menetap, di lingkungan pesantren, 

                                                           
1
Hasbullah, Kapita Selekta Islam, (Jakarta : Rajawali Pers, 1999), h. 40 
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disebut dengan istilah pondok. Dari sinilah timbul istilah pondok 

pesantren. 

M. Arifin memberikan defenisi pondok pesantren sebagai berikut : 

“Suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui 

masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) di mana santri-santri 

menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang 

sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari Leadership seorang atau 

beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta 

independent dalam segala hal”
2
 

Lembaga Research Islam (pesantren luhur), sebagaimana dikutip 

oleh Mujamil Qamar, mendefenisikan pesantren sebagai “suatu tempat 

yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran-pelajaran agama 

Islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggalnya”.Dalam 

penelitian ini, Mujamil Qamar memberikan defenisi pesantren yang lebih 

singkat, yaitu “suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan 

pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri 

yang bersifat permanent.
3
 

Jadi, yang dimaksud dengan pondok pesantren adalah suatu 

lembaga pendidikan Islam dengan menetap dalam asrama (pondok) 

dengan seorang kyai, tuan guru sebagai tokoh utama dan masjid sebagai 

                                                           
2
Mujamil Qamar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, (Jakarta : Erlangga, 2005), h. 2 

3
 Ibid 50 
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pusat lembaga dan menampung peserta didik (santri), yang belajar untuk 

memperdalami suatu ilmu agama Islam.  

Pondok pesantren juga mengajarkan materi tentang Islam, 

mencakup tata bahasa Arab, membaca Al-Qur’an, Tafsir, Etika, Sejarah 

dan ilmu kebatinan Islam. Pondok pesantren tidak membedakan tingkat 

sosial ekonomi orang tua peserta didik (santri), pendidikan orang tua 

peserta didik (santri), dengan menekankan pentingnya moral agama 

sebagai pedoman perilaku peserta didik (santri) sehari-hari, serta 

menekankan pentingnya moral keagamaan tersebut dalam menjalani 

kehidupan bermasyarakat. 

Untuk melihat pergeseran bentuk pondok pesantren pada zaman 

dahulu hingga sekarang, dapat diklafikasikan dari tiga tipologi pondok 

pesantren yang pernah berkembang, yaitu : 

a)  Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, 

yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan 

cara non klasikal (sistem bandungan dan sorongan), dimana seorang kyai 

mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa 

Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedangkan para 

santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama dalam pesantren 

tersebut. 

b)   Pesantren adalah lembaga dakwah  dan pengajaran agama Islam yang pada 

dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut di atas, tetapi para 

santrinya tidak disediakan pondokan di komplek pesantren, namun tinggal 
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tersebar di sekitar penjuru desa sekeliling pesantren tersebut (santri 

kalong) dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam 

diberikan dengan sistem weton, yaitu para santri dating berduyun-duyun 

pada waktu-waktu tertentu. 

c)  Pondok pesantren dewasa ini merupakan lembaga gabungan antara sistem 

pondok  dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama 

Islam dengan sistem bandungan, sorongan ataupun wetonan, dengan para 

santri disediakan pondokan ataupun merupakan santri kalong yang dalam 

istilah pendidikan pondok pesantren modern memenuhi kriteria pendidikan 

nonformal serta menyelenggarakan juga pendidikan formal berbentuk 

madrasah dan bahkan sekolah umum dalam berbagai bentuk tingkatan dan 

aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat masing-masing
4
 

Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa pondok pesantren memiliki 

program pendidikan yang disusun sendiri (mandiri) di mana program ini 

mengandung proses pendidikan formal, non formal maupun informal yang 

berlangsung sepanjang hari dalam satu pengkondisian di asrama. Sehingga 

dari sini dapat dipahami bahwa pondok pesantren secara institusi atau 

kelembagaan dikembangkan untuk mengefektifkan dampaknya, pondok 

pesantren bukan saja sebagai tempat belajar melainkan merupakan  proses 

hidup itu sendiri, pembentukan watak dan pengembangan sumber daya 

Perubahan dan perkembangan sistem  pendidikan pondok pesantren 

dipengaruhi beberapa faktor selain tuntutan zaman, seperti; tuntutan kesiapan 

                                                           
4
Hasbullah, loc, cit, h. 45-46 
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pondok pesantren mengimbangi lembaga pendidikan lain yang dianggap siap 

pakai. Di samping itu ada hal lain yang menyebabkan sistem pondok 

pesantren mengalami pergeseran, seperti; modernisasi sistem pendidikan, 

faktor penjajahan dan sebagainya. Kendatipun terdapat pergeseran dan 

perubahan, sistem yang dikembangkan pondok pesantren, subtansinya tidak 

mengalami perubahan.Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan 

keagamaan masih tetap dipertahankan, sementara beberapa pondok pesantren 

berjalan dengan segala tradisi yang mewarisinya, secara turun temurun tanpa 

variasi. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan kepribadian muslim yaitu 

kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia 

bermanfaat bagi masyarakat atau berhikmat kepada masyarakat dengan jalan 

menjadi kawula atau menjadi abdi masyarakat mampu berdiri sendiri, bebas dan 

teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan 

kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam 

rangka mengembangkan kepribadian. Adapun fokus masalahnya adalah pada 

fungsi Dakwah pondok pesantren muhammadiyah sabilil muttaqen gisting bawah 

dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat islam. Untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan tersebut akan dirumuskan dalam rumusan masalah. 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan-permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah  
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1. Bagaimana Fungsi Dakwah Pondok Pesantren Muhammadiyah 

Sabilil Muttaqien Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Gisting Bawah 

Kabupaten Tanggamus ?  

2. Bagaimana Bentuk  Pengembangan Masyarakat Islam Melalui 

Kegiatan Dakwah Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien? 

D. Tujuan dan Kegunan Penelitian 

1. Tujuan peneltian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

secara mendalam bagaimana fungsi Lembaga Pesantren Muhammadiyah 

terhadap pengembangan masyarakat islam dikecamatan Gisting Bawah . 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Dari Segi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

dan  sumbangan pemikiran mengenai fungsi lembaga pesantren terhadap  

pengembangan masyarakat khususnya bagi jurusan Dakwah sebagai 

bahan pertimbangan dan mengembangkan ilmu dakwah konsentrasi 

pengembangan masyarakat islam. 

b. Dari Segi Praktis 

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

dan bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan fungsi pesantren 

sebagai alat atau sarana dakwah  islamiyah bagi para kaum muslimin. 
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E. Kerangka Pikir 

1. Pengertian Pesantren  

Istilah pesantren bisa disebut pondok saja atau kata ini 

digabungkan menjadi pondok pesantren, secara esensial, semua istilah 

ini menggabungkan makna yang sama. Sesuai dengan namanya, pondok 

berarti tempat tinggal/menginap (asrama), dan pesantren berarti tempat 

para santri mengkaji agama islam dan sekaligus di asramakan. 

Menurut M.Arifin (1991) dikutip oleh Mujamil Qomar. Pondok 

pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh 

serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) 

dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem 

pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan 

dari leader ship seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas 

yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal. 

Penggunaan gabungan kedua istilah antara pondok dengan pesantren 

menjadi pondok pesantren, sebenarnya lebih mengakomodasikan 

karakter keduanya. Namun penyebutan pondok pesantren kurang jami’ 

ma’ni (singkat padat). 

2. Fungsi Pesantren 

Menurut keputusan hasil musyawarah/lokakarya intensifikasi 

pengembangan pondok pesantren yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 

2 s/d 6 mei 1978, tujuan umum pesantren yaitu membina warga negara 



9 
 

agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam 

dan menanamkan rasa keagamaan tersebut. Pada segi kehidupannnya 

serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, 

masyarakat dan negara. 

Adapun tujuan khusus pesantren adalah : 

1. Mendidik siswa/santri 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. Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim selaku 

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

tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah islam secara utuh 

dan dinamis. 

3. Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan 

manusia-manusia pembangunan dirinya dan bertanggung jawab 

kepada pembangunan bangsa dan negara. 

4. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) 

dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya). 

5. Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam 

berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-

spiritual. 
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6. Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan 

masyarakat bangsa. 

Semua tujuan yang telah disebutkan diatas semuanya dirumuskan 

melalui pemikiran(asumsi), wawancara yang dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya maupun keputusan musyawarah/loka 

karyaFungsi-fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan 

operasional yang sejalan dengan program pembangunan.  

3. Pengertian Pengembangan Masyarakat Islam  

Secara umum pengembangan masyarakat (community 

development) adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang 

dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk 

memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, 

dan kualaitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan 

kegiatan pembangunan sebelumnya.
5
 

Selain itu, pengertian pengembangan masyarakat juga terdapat 

beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain: 

1. Menurut Yayasan Indonesia Sejahtera, Pengembangan Masyarakat 

adalah usaha-usaha yang menyadarkan dan menanamkan pengertian 

kepada masyarakat agar dapat menggunakan dengan lebih baik 

semua kemampuan yang dimiliki, baik alam maupun tenaga, serta 

                                                           
5
Arif Budimanta dan Bambang Rudito, Metode dan Teknik Pengelolaan Community 

Development, cet. Ke II (Jakarta: CSD, 2008), hal. 33. 
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menggali inisiatif setempat untuk lebih banyak melakukan kegiatan 

investasi dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
6
 

2. Menurut Com.Dev. Handbook, Pengembangan Masyarakat adalah 

evolusi terencana dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya 

yang ada dalam masyarakat. Dia adalah sebuah proses dimana 

anggota masyarakat melakukan aksi bersama dan menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi bersama. 

3. Menurut Sudjana, Pengembangan Masyarakat mengandung arti 

sebagai upaya yang terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, 

untuk dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup 

penduduk dalam semua aspek kehidupannya dalam suatu kesatuan 

wilayah.
7
 Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan 

dalam suatu kesatuan wilayah ini mengandung makna bahwa 

pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan berwawasan 

lingkungan, sumberdaya manusia, sosial maupun budaya, sehingga 

terwujudnya pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. 

Manusia adalah makluk sosial yang hidup dalam kebersamaan 

sejak kelahiranya hingga kematianya tidak pernah hidup sendiri tetapi 

selalu dalam suatu lingkungan sosial yang saling membutuhkan dan saling 

melengkapi satu sama lain yang kemudian disebut masyarakat. 

                                                           
6
Anninymous,:http://vivaldivena.wordpress.com/2008/08/21/pengembanganpengorganisa

sian-masyarakat/,diakses tanggal 20 Desember 2015 pukul 22.15 WIB. 

7
Abu Suhu, dkk., Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial, (Fakultas Dakwah UIN Sunan 

kalijaga, Yogyakarta: 2005), h. 27 

http://vivaldivena.wordpress.com/2008/08/21/pengembanganpengorganisasian-masyarakat/
http://vivaldivena.wordpress.com/2008/08/21/pengembanganpengorganisasian-masyarakat/
http://vivaldivena.wordpress.com/2008/08/21/pengembanganpengorganisasian-masyarakat/
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Masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang 

terkaiT dengan adat, ritus atau ras yang hisup bersama untuk mencapai tujuan 

(qurais sihab,1996) dalam setiap masyarakat jumlah setiap kelompok dan 

kesatuan sosial  tida untuk menunjukan hanya satu, hingga seorang warga 

masyarakat dapat menjadi anggota dari berbagai kesatuan atau kelompok sosial. 

(parsudi, 1986). 

Dalam Al-Qur’an masyarakat digunakan kata al-mala, al-mustaqbirrin, 

muatadh’afin dan lain– lain. Apapun namanya,  manusia yang tergabung dalan 

kesatuan sosial di dalam usaha memenuhi kebutukan kehidupanya selalu 

mengalami perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik, lebih maju, 

tentunya melaliu sebuah proses . 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa tujuan 

perkembangan masyarakat islam yaitu memiliki akidah yang kuat, akhlak yang 

muliya dan istiqomah serta memiliki keahlian (skill) yang memadai. Secara 

sistematis arah tujuan perkembangan masyarakat islam tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis problem sosial secara umum dan keagamaan secara khusus 

yang muncul dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat adanya 

perubahan sosial. 

2. Merancang kegiatan perkembangan masyarakat berdasarkan problem yang 

ada, berdasarkan skala prioritas. 
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3. Mengelola dan melaksanakan perkembangan masyarakat berdasarkan 

rencana yang disepakati kemampuan menjadi pendamping)  

4. Mengevaluasi seluruh kegiatan perkembangan masyarakat (evaluasi 

pendampingan) 

5. Melatih masyarakat dalam menganalisis problem yang   mereka hadapi, 

merancang, mengelola dan mengeveluasi kegiatan perkembangan 

masyarakat (pelatihan- pelatihan pendampingan) 

KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Pada umumnya, suatu pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu 

bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang jelas, 

terarah, logis, dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab berikutnya. 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bagian. 

PONPES MUHAMMADIYAH 

SABIILIL MUTTAQIEN 

FUNGSI DAKWAH 

1. TEMPAT PEMBINAAN  

SANTRI 

2. KADERISASI DA’I ATAU 

ULAM 

3. TEMPAT KEGIATAN DAKWAH 

4. AGEN BERINTERAKSI SOSIAL 

5. PEMBINAAN MASYARAKAT 

 

PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT ISLAM 

1. PENGEMBANGAN 

EKONOMI  (BAITUL 

TANWIL) 

2. PEMBERDAYAAN 

YATIM PIYATU (PANTI 

ASUHAN) 

3. PENDIDIKAN  
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Bagian pertama merupakan landasan umum penelitian dari tesis ini. 

Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini. Isinya terdiri 

dari pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah mengapa judul ini 

menjadi menarik perhatian peneliti, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian sebelumnya,kerangka 

fikir dan sistematika penulisan. Yang semua itu terangkum dalam BAB I. 

Bagian kedua, merupakan kajian teori mengenai konsep dakwah secara 

umum dan juga konsep dakwah. yang diawali dengan pengertian konsep dakwah, 

konsep dakwah, definisi dawah, kemudian   prinsip-prinsip dakwah, karakteristik 

dakwah, sasaran dakwah,metode-metode dakwah, tujuan dakwah. Bagian ketiga, 

bagian ini membicarakan tentang metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian, sehianga dititik beratkan pada beberapa alat penelitian, mulai dari 

jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data 

yang digunakan. 

Bagian keempat, bagian ini merupakan hasil riset yang diperoleh dari 

kondisi riel lapangan, mengenai aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Pondok 

Pesantren Muhammadiyah Sabilil muttaqien dalam upayanya pengembangan 

Masyarakat Islam dengan berisikan gambaran umum Pondok Pesantren  

Muhammadiyah Sabilil Muttaqien, latar belakang sejarah berdirinya, struktur 

kepengurusannya, amal usaha yang dimilikinya, program kerjanya,agenda 

kegiatan rutin dalam bidang dakwah.  
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Sebagaimana lazimnya dalam sebuah laporan penelitian, dalam bagian 

kelima dikemukakan beberapa kesimpulan yang di dasarkan atas pembahasan 

sebelumnya. Kemudian tesis ini diakhiri dengan beberapa saran dan penutup. 

 

 

 

 

 

 

 




