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Abstrak 

STRATEGI PONDOK PESANTREN WALISONGO 

DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA BANDAR KAGUNGAN 

RAYA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

Oleh 

Ahmad Syarkati Azan 

 Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya untuk 
menyebarkan dan mengembangkan Islam kepada umat manusia, sebagai rahmat bagi 
seluruh alam. Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan 
umat manusia, bilamana agama Islam yang mencakup segenap kehidupan itu 
dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Para 
juru dakwah tersebut sangat menentukan dalam menjalankan tanggung jawabnya 
dalam membina keagamaan masyarakat, karena perlu di sadari bahwa agama 
merupakan komponen penting dalam jiwa manusia terutama manusia di zaman 
modersn sekarang ini. 

 Pentingnya Pembinaan Masyarakat Desa melalui pembinaan Ukhuwah 
Islamiyah guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang agama Islam, 
sehingga masyarakat dapat lebih mengerti dan lebih memahami tentang ajaran Islam. 

 Pondok Pesantren merupakan bangunan asrama tempat para santri tinggal 
bersama dan belajar bersama dan mendalami Islam secara Integral dari Al Qur’an – 
Hadits kitab – kitab salaf ( Kitab Kuning ) di bawah bimbingan seorang alim yang 
disebut Kyai. Adapun metode yang dipakai oleh Ponpes Walisongo yaitu Pebinaan 
Masyarakat Desa Melalui Ukhuwah Islamiyah. 

 Sehubungan dengan hal diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian, yang dirumuskan dalam masalah yaitu, “Bagaimana strategi Pondok 
Pesantren Walisongo Dalam Pembinaan Masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya 
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara”. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pondok Pesantren 
Walisongo Dalam Pembinaan Masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan 
Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan objek penelitian utamanya adalah 
pembinaan Ukhuwah Islamiyah, dalam hal ini menggunakan teori Pembinaan 
Masyarakat Desa melalui Pembinaan Ukhuwah Islamiyah yang dapat dikembangkan 
melalui pengajian-pengajian Desa, Pengajian Fiqih, Pengajian Tafsir Al-Qur’an, dan 
Pengajian Tartil Al-Qur’an. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendasar dengan 
mengangkat data-data yang terdapat di Pondok Pesantren Walisongo melalui 



Pembinaan Masyarakat Desa. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif (Deskriptif 
Research), yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan objek 
penelitian. Analisa data yang penulis gunakan adalah analisa kualitatif maka dalam 
menggunakan metode berfikir deduktif. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengurus 
Ponpes Walisongo, observasi dan pengamatan dilakukan dengan melihat dan 
mengamati langsung bagaimana proses melalui pembinaan masyarakat desa yang 
diterapkan melalui Pembinaan Masyarakat Desa melalui Pembinaan Ukhuwah 
Islamiyah yang dapat dikembangkan melalui pengajian-pengajian Desa, Pengajian 
Fiqih, Pengajian Tafsir Al-Qur’an, dan Pengajian Tartil Al-Qur’an, sedangkan 
dokumentasi diambil sebagai data penunjang, dalam hal penulis mendapatkan, brosur, 
majalah Ponpes Walisongo dan melihat data Masyarakat. 

Temuan-temuan dalam penelitian ini, ado beberapa usaha yang dilakukan 
Ponpes Walisongo melalui pembinaan masyarakat desa dala pembinaan Ukhuwah 
Islamiyah, pembinaan ini menggunakan strategi pemibinaan masyarakat desa seperti 
mengerjakan shalat Fardhu, Shalat Jumat, menyambut bulan suci ramadhan, 
pengajian Ibu-Ibu, dan peringatan hari besar Islam. Upaya yang dilakukan dengan 
cara pengajian-pengajian Desa, Pengajian Fiqih, Pengajian Tafsir Al-Qur’an, dan 
Pengajian Tartil Al-Qur’an. 

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan 
strategi pembinaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Ponpes Walisongo terhadap 
masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 
Lampung Utara melalui pembinaan Ukhuwah Islamiyah sudah cukup baik, karena 
sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tersebut 
seperti pengajian-pengajian Desa, Pengajian Fiqih, Pengajian Tafsir Al-Qur’an, dan 
Pengajian Tartil Al-Qur’an. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul proposal ini, 

maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah-istilah 

utama. Skripsi ini berjudul :“STRATEGI PONDOK PESANTREN WALISONGO 

DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA BANDAR KAGUNGAN 

RAYA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG 

UTARA”.  

Strategi merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan menggunakan berbagai 

cara atau upaya (berdasarkan ilmu atau seni) agar apa yang direncanakan dapat 

dicapai dengan efektif serta efisien. 1 Sementara menurut Arifin, strategi dapat 

dipahami sebagai cara untuk menghadapi sasaran tertentu agar memperoleh hasil 

yang di harapkan secara maksimal.2 Strategi yang di maksud dalam penulisan ini 

adalah metode atau cara untuk menghasilkan pencapaian hasil yang sesuai dengan 

yang diharapkan yang dilakukan Ponpes Walisongo dalam pembinaan masyarakat 

desa. 

Pondok berasal dari bahasa Jawa yang artinya tempat tinggal yang amat 

sederhana. Pondok merupakan bangunan asrama tempat para santri tinggal bersama 

dan belajar bersama dan mendalami Islam secara Integral dari Al Qur’an – Hadits 

kitab – kitab salaf ( Kitab Kuning ) di bawah bimbingan seorang alim yang disebut 

                                                           
1 Ali Moertopo, Strategi Kebudayaan, (Jakarta: Yayasan Proklamasi), h. 7 

2 Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Aksara, 2003), h. 39.  



Kyai. Pondok pesantren walisongo yaitu sebuah nama pondok pesantren yang terletak 

di Jl. Ridho No. 03  Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, 

Kabupaten Lampung Utara.3 

“Strategi Ponpes dapat diartikan sebagai proses menentukan cara dan daya upaya 

untuk menghadapi sasaran dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan 

yang diinginkan secara optimal.” 4  Menurut penulis Strategi ponpes  merupakan 

sebuah aplikasi taktikataupun siasat yang matang agar effektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan ponpes tercapai sehingga tujuan ponpes dapat tercapai dengan baik. 

“Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah 

dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu 

orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan 

kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk 

mencapai tujuan hidup dan kerja, yang dijalani secara lebih efektif.”5 Pembinaan 

yang dimaksud adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadiaan yang mandiri dan 

sempurna serta dapat bertanggungjawab. 

“Masyarakat adalah kumpulan orang yang didalamnya hidup bersama dalam 

waktu yang cukup lama. Dalam kebersamaanyang lama terjadi interaksi 

sosial.Selanjutnya orang-orang yang membentukmasyarakat harus memiliki 

kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan”. 6 adapun masyarakat yang 

                                                           
3Dokumentasi Ponpes Walisongo, 2016 
4
http://rib4.blogsport.co.id/2011/09/strategi-pondok-pesanteren.html. 

5
A. Mangunhardjana, Pembinaan: Arti dan Metodenya, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 12 

6eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 3, h. 228 



dimaksud penulis adalah sekelompok orang yang hidup secara berdampingan dan 

bersamaan di tempat yang sama. 

“Pembinaan Masyarakat Desa, secara teoritis paling kurang dapat dikategorikan 

menjadi tiga macam pendekatan, yaitu: mobilisasi, partisipasi dan 

akulturasi.” 7 Pembinaan masyarakat desa yang penulis teliti yaitu pembinaan 

masyarakat desa melalui pendekatan partispatif.Partisipasi merupakan suatu 

keterlibatan mental masyarakat dan emosi masyarakat terhadap pencapaian tujuan 

dan ikut bertanggung jawab di dalamnya melalui pembinaan ukhuwah Islamiyah 

yakni pengajian-pengajian yang di ikuti oleh masyarakat desa Bandar Kagungan 

Raya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul diatas adalah cara-

cara yang ditempuh oleh Ponpes Walisongo untuk pembinaan masyarakat desa yang 

dimiliki oleh masyarakat desa Bandar Kagungan Raya, sehingga masyarakat desa 

dapat bereksistensi menjadi manusia yang mendekati kesempurnaan. 

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pondok pesantren merupakan lembaga dakwah untuk memperlajari, 

memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan 

menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-

hari. Strategi yang dilakukan oleh ponpes walisongo tersebut yakni seorang 

                                                           
7Sjafri Sairin, "Pembinaan Masyarakat Desa: Beberapa Alternatif Pendekatan", 

makalah,(Yogyakarta: PanitiaLokakarya Pelaksanaan Pengembangan Pola Dasar Pengabdian 
PadaMasyarakat IAIN Seluruh Indonesia, 1992), h. 4 

 



ustad (Kyai) yang mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk lebih 

memahami ajaran Islam baik secara lahiriyah dan batiniyah. 

2. Strategi pembinaan masyarakat meruapakan suatu usaha untuk mendidik dan 

membina sebuah masyarakat untuk mnejadi masyarakat yang ideal yang 

sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, oleh karena itu secara ilmiah penelitian ini 

cocok dilakukan untuk mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. 

3. Penulis berkeyakinan penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu, hal ini di 

dukung oleh tersedianya data primer dan ditunjang dengan data sekunder 

berupa literatur-literatur, data lokasi penelitian yang mudah dijangkau dan 

transportasi yang lancar. 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara yang besar dengan jumlah total populasi sekitar 

250 juta penduduk, dan terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan agama, 

Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut hasil sensus 

tahun 2015 sebanyak 87,18% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, 

6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Budha dan 0,05% Khong Hu 

Cu.8Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya untuk 

menyebarkan dan mengembangkan Islam kepada umat manusia, sebagai rahmat bagi 

seluruh alam. Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan 
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umat manusia, bilamana agama Islam yang mencakup segenap kehidupan itu 

dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.9 

Umat manusia mempunyai peran yang sangat penting sebagai pelaku yang harus 

menyebarkan dan menumbuhan benih-benih amal makruf itu ditengah-tengah 

pergaulan hidup masyarakat.Usaha untuk menyebarluaskan Islam, serta 

merealisasikan ajarannya di tengah-tengah kehidupan manusia adalah sebagian dari 

usaha dakwah yang dilaksanakan dalam keadaan aapun dan bagaimanapun harus 

dilaksanakan oleh umat manusia. 

Kewajiban dakwah merupakan kewajiban personal muslim bukan kewajiban 

isntansi muslim dalam mewujudkan masyarakat muslim yang madani (berperadaban), 

hal tersebut tercermin dari rasa saling membina dan meningkatkan sesame muslim 

dalam rangka merealisasikan ajaran dakwah. 

Fenomena dakwah di masyarakat sekarang ini sangatlah kompleks sekali, hal 

tersebut di picu karena pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong 

semakin kritisnya pemikiran masyarakat dan semakin beratlah tugas para juru 

dakwah dalam menghadapi masyarakat.Namun demikian, kesadaran dan kesabaran 

para juru dakwah tersebut sangat menentukan dalam menjalankan tanggung jawabnya 

dalam membina keagamaan masyarakat, karena perlu di sadari bahwa agama 

merupakan komponen penting dalam jiwa manusia terutama manusia di zaman 

modersn sekarang ini. 
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Sebagai suatu cara yang efektif untuk dapat menjalankan kewajiban dakwah 

yang baik adalah dengan cara mempersiapkan para generasi muslim pada sebuah 

lembaga pendidikan Islam yang popular dengan sebutan sebuah pesantren. 

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang mempumyai 

budaya tersendiri, berperan penting di bidang sosial keagamaan. 10 Ziemek 

memandang bahwa pesantren merupakan pusat perubahan di bidang pendidikan, 

politik, budaya, sosial, dan keagamaan, bahkan pada perkembangan selanjutnya 

pesantren juga dapat menjadi salah satu pusat pembinaan masyarakat desa di bidang 

ukhuwah Islamiyah. 

Pesantren membawa misi dakwah, karena di dalamnya banyak santri yang dating 

untuk mendalami ilmu pengetahuan agama yang kemudian mereka akan 

menyebarkan keseluruh pelosok masyarakat untuk menyebarkan ajaran agama Islam 

dengan binaan aqidah dan spirit amal serta bermoral baik hingga tercipta kondisi 

yang stabil, aman dan nyaman, sejahtera dunia akhirat. 

Walaupun demikian pesantren tetaplah pesantren, semodern apapun ia tetap 

tumbuh dan berkembang dengan khas cita agama. Ia sebuah lembaga pembinaan 

generasi muslim yang mempunyai lingkungan dan tata nilai tersendiri, berbeda 

dengan kehidupan masyarakat umum. 

Kebanyakan pesantren sebagai komunitas belajar agama sangat erat behubungan 

dengan lingkungan sekitar yang seiring menjadi wadah pelaksanaannya.Meskipun 
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pada mulanya banyak pesantren dibangun sebagai pusat reproduksi spiritual, yakni 

tumbuh berdasarkan system-sistem nilai yang bersifat Jawa, tapi para pendukungnya 

tidak hanya semata-mata menanggulangi isi pendidikan agama saja. Pesantren 

bersama-sama dengan para muridnya atau dengan kelompoknya yang akrab mencoba 

melaksanakan gaya hidup yang menghubungkan kerja dan pendidikan serta membina 

lingkungan sekitarna berdasarkan struktur budaya dan sosial. Karena itu pesantren 

mampu menyesuaikan diri dengan bentuk masyarakat yang amat berbeda mampu 

menyesuaikan diri dengan bentuk masyarakat yang amat berbeda maupun dengan 

kegiatan-kegiatan individu yang beraneka ragam. 

Berdasarkan hasil penelitian Wiranto (2011) strategi pembinaan masyarakat 

merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga mampu menghasilkan apa 

yang diinginkan. Penelitian yang dilakukan Dadang (2011) strategi pembinaan 

masyarakat adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pembinaan masyarakat 

di dalam lingkungan kehidupan masyarakta. Sebagai tujuan maka pembinaan 

masyarakat menunjukan pada pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai.Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan Bahri (2014) strategi pembinaan masyarakat yaitu proses 

dampak positif terhadap masyarakat, baik dalam arti kata pemahaman keagamaannya 

sekaligus juga peningkataran taraf hidupnya. 

Begitu pula dengan Pondok Pesantren Walisongo yang berada di Desa Bandar 

Kagungan Raya yang dimana selain mengembangkan dan membina akhlak santri 

Ponpes Walisongo mereka pun ikut aktif dalam membina masyarakat 



sekitar.Masyarakat Desa Bandar Kagungan Rayadan  sekitarnya sebagian besar beragama 

Islam. Sedangkan mata pencaharian masyarakatnya sekitarLima Puluh Dua Persenbekerja 

sebagai petani, Tiga Puluh Dua Persen bekerja sebagai Buruh, dan Enam Belas Persen Bekerja 

sebagai Pegawai Negeri. Pada sisi lain pola kebersamaan, kesetiakawanan, kegotong-royongan, 

dan tolong-menolong di antara sesama warga masyarakat betul-betul dijunjung tinggi bahkan 

dalam hal keagamaan sekalipun, meskipun demikian pada kenyataannya masih ada dari 

oknum-oknum masyarakat Desa Bandar Kagungan Rayamelakukan perbuatan-perbuatan 

maksiat seperti judi, minum minuman keras dan lain-lain, juga masih minimnya pengamalan 

keagamaan pada masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya bahkan seringkali mereka lalai 

dalam melaksanakan kewajibannya sebagai muslimdikarenakan kesibukan mereka dalam 

mencari nafkah serta masih minimnya da’i dan da’iyah. Pembinaan pada masyarakat Desa 

Bandar Kagungan Rayadilakukan oleh paraustadzPondok Pesantren Walisongo merupakan 

sebuah keniscayaan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat.Hasil itu dilakukan 

guna memenuhi kewajiban dakwah, mencoba memberikan pembinaan keagamaan pada 

masyarakat sekitarnya dan tentu untuk mencapai tujuan tersebut. 

D. Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi Pondok Pesantren Walisongo dalam pembinaan masyarakat 

desa Bandar Kagungan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara? 

 

 

 



E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui strategi Pondok Pesantren Walisongo dalam pembinaan 

masyarakat desa Bandar Kagungan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung 

Utara. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan akan memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan khasanah keilmuan dalam bidang 

pembinaan masyarakat desa, khususnya pembinaan masyarakat desa oleh 

Ponpes kemasyarakatan dengan berbagai program pemberdayaan yang  di 

dalamnya. 

2. Secara praktis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

Ponpes sosial kemasyarakatan, khususnya pengelola Ponpes Walisongo 

dalam membina masyarakat desa. Juga, untuk mensosialisasikan pentingnya 

memahami dan memperdalam ajaran Islam agar lebih mengerti dan menjauhi 

segala yang dilarang Allah. 

G. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan 

pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan Penelitian adalah 

pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya 



memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.11Agar penyusunan proposal ini 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka diperlukan metode yang sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas dan relevan dengan tehnik penulisan karya ilmiah. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian lapangan yang 

dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.12Menurut Hadari Nawawi 

penelitian lapangan atau field research adalah kegiatan penelitan yang dilakukan 

di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi-

organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.13 

Dilihat dari jenisnya maka dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan strategi 

dalam pembinaan masyarakat desa di Pondok Pesantren Walisongo. 

b. Sifat Penelitian 

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research).Menurut 

Sumadi Penelitian Deskriptif adalah menggambarkan mengenai situasi atau 

kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu denan mencari informasi 

factual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi, sehingga diperoleh gambaran yang 
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jelas.” 14 penelitian yang bersifat Deskriptif bertujuan “menggambarkan secara 

tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala-gejala, atau kelompok tertentu untuk 

melakukan hubunga frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala yang 

ada di masyarakat.”15 

Penelitian deskriptif ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan 

sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, 

proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang 

kecendrungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya 

hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh 

karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan 

penelitian-penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat lebih sistematis, 

faktual dan  akurat mengenai fakta-fakta dan populasi daerah tertentu.16 

Penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 

bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan 

objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-

unsur yang ada atau fenomena tertentu.17Dalam hal ini, penulis menggambarkan 

tentang strategi pembinaan masyarakat desa melalui aktivitas-aktivitas   Pondok 

Pesantren Walisongo sebagai Jamaah sesuai dengan pembinaan spiritual yang 

dimiliki. 
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2. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek 

penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala dan 

nilai-nilai karakteristik tertentu dalam penelitian yang merupkan wilayah 

generalisasi yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk depelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya 18. 

Menurut Masri Singarimbun dalam bukunya yang berjudul “Metode 

Penelitian Survai”, Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit 

analisa yang ciri-cirinya akan diduga.19Dalam setiap penelitian, populasi yang 

dipilih erat hubungannya dengan masalah yang ingin dipelajari. 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu yang merupakan sasaran 

penelitian.Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota yang lengkap dan jelas serta dapat 

dipelajari sifat-sifatnya.20  Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh Pengasuh (Ustad)Ponpes5 orang, masyarakat desa  Perempuan 

43orang dan Laki-laki 35 orang jadi jumlah masyarakat 78 orang. Jadi jumlah 

populasi penelitian berjumlah 83 orang. 
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b. Sampel  

Sample adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang di anggap 

dapat menggambarkan populasinya.21 Menurut Nana Sudjana sampel adalah “wakil 

dari populasi”. 22 Namun menurut Sutrisno Hadi sampel adalah sebagian dari 

individu yang diselidiki dari keseluruhan objek penelitian.23 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik non random sampling yaitu 

tidak semua anggota populasi di beri kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. 

Untuk lebih jelasnya teknik non radom sampling yang penulis gunakan adalah jenis 

Porposive Sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri 

atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-

ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

Berdasarkan pendapat diatas ditetapkan kriteria atau ciri-ciri dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Pengurus Pondok Pesantren 

a) Pengurus yang terlibat aktif dalam Ponpes dan telah bekerja minimal 3 

tahun. 

b) Pengurus yang aktif dalam kegiatan pembinaan masyarakat desa. 

2) Masyarakat desa 
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a) Masyarakat desa yang aktif mengikuti pembinaan minimal 2 tahun. 

b) Masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan tersebut. 

c) Masyarakat yang masuk dalam kepengurusan. 

Berdasarkan kriteria atau ciri-ciri diatas, yang sudah penulis tentukan maka 

yang mewakili sampel dalam penelitian ini adalah dari Ponpes baik yang bergerak 

secara langsung dalam Pembinaan masyarakat desa sebanyak 3 orang, kemudian 

dari 7 orang yang masing-masing terdiri dari 4 orang jamaah (masyarakat) laki-laki 

dan 3 orang jamaah perempuan. Jadi jumlah keseluruhan yang dijadikan sampel 

adalah 10 orang. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan dalam pengambikan data lapangan penulis 

mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Interview (Wawancara) 

Metode interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Pada prinsipnya sama dengan 

metode angket. Perbedaannya pada angket, pertanyaan diajukan secara tertulis, 

sedangkan pada wawancara, pertanyaan diajukan secara lisan.Dalam wawancara, 

alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Sutau pedoman 



wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpulan data, 

sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada reponden.24 

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada masalah 

tertentu. Kegiatan ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dari dua orang 

atau saling berhadapan secara fisik (langsung). Oleh karena itu kualitas hasil 

wawancara ditentukan oleh pewawancara, responden, pertanyaan dan situasi 

wawancara.25 

Menurut buku Masri Singarimbun wawancara merupakan sutau proses interaksi 

dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor 

yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah : 

pewawancara, responden, topic penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan 

dan situasi wawancara.26 

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis Interview (Wawancara) bebas 

terpimpin yaitu pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan harus 

menggunakan acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data yang 

diperoleh sesuai dengan harapan. Interview bebas terpimpin yaitu wawancara 

dilakukan dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci juga bebas 

                                                           
24 Nasution, Metode research Penelitian Ilmiah, ( Jakarta : Bumu Aksara, 2006), Cet-VII, h. 

128 

25 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset, (Bandung : Mundur Maju, 1996), h. 32  

26 Masri Singarimbun, Op. Cit. H. 192. 



menanyakan apa saja dan pertanyaan masih dapat berkembang sesuai dengan 

jawaban yang diberikan responden.27 

Pedoman interview hanya berfungsi sebagai pengendali agar jangan sampai 

proses wawancara kehilangan arah dalam interview. Metode ini adalah metode 

pokok yang penulis gunakan dalam penelitian ini. 

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara perorangan.Hal ini dimaksudkan 

agar data yang dibutuhkan lebih intensif.Selain itu wawancara juga dilakukan 

dengan menggunakan media berupa telephone dan internet karena alasan kesibukan 

subyek yang diwawancarai dan untuk keefektif-efasienan waktu, khususnya untuk 

mempertanyakan materi tambahan yang belum sempat digali dan untuk konfirmasi. 

Adapun data yang penulis butuhkan adalah latar belakang Ponpes Walisongo,  

visi misi, struktur pengurus, materi pembinaan masyarakat desa, dan strategi 

pembinaan. 

b. Metode observasi 

Observasu adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. 28 Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan pancaindra, jadi tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata, 

mendengar, mencium, mengecap, dan meraba termask salah satu bentuk dari 
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observasi.Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah paduan pengamatan 

dan lembaran pengamatan.29 

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau 

peninjauan secara cermat dan langsung.Dalam hal ini peneliti dengan berpedoman 

kepada desain penelitian perlu mengujungi lokasi penelitian untuk mengamati 

secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. 30 Penulis 

menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu observasi yang tidak di turut 

ambil bagian melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan pengamatan 

dilapangan. 

Observasi yang penulis lakukan dengan mengamati kinerja dan aktivitas yang 

dilakukan oleh Pondok Pesantren Walisongo, mengamati program Pondok 

Pesantren Walisongoapa saja dengan aplikasi yang diterapkan dilapangan, 

mengamati strategi praktis Ponpes Walisongo dalam pembinaan msayarakat desa 

dan mengamati pengaruh terjadinya bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan 

tersebut. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan ke objek penelitian. 31  Penelitian lapangan yang akan dilaksanakan, 
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informasi yang berbentuk dokumen sangat relevan karena tipe informasi ini bisa 

menggunakan berbagai bentuk dan dijadikan sebagai sumber data yang eksplisit.32 

Dalam melengkapi data-data yang diperoleh, penulis memerlukan data-data 

penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa 

dokumen-dokumen, laporan-laporan, surat-surat resmi, leaflet dan jika diperlukan 

foto-foto juga dapat menunjang. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagiannya.33 

Dokumen penelitian ini berupa dokumen-dokumen, brosur-brosur, buku-buku, 

informasi dimajalahPonpes Walisongo, Surat Kabar, data penerima kegiatan, 

struktur lembaga, data pengurus dan laporan kegiatan. 

H. Analisis Data 

Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang 

dikumpulkan dalam aneka dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari 

dokumen, pita rekaman), yang diproses sebelum siap digunakan melalui pencatatan, 

penyuntingan, atau alih-tulis, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, 

yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas. Dalam analisa ini terdiri dari tiga 
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alur kegiatan yang menjadi secara bersama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verivikasi.34 

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, 

maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut.Dalam menganalisa 

data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu 

dan perilaku yang dapat diamati.35 

Adapun teknik yang digunakan dalam analsa kualitatif adalah tehnik komparative 

yaitu analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang satu dengan 

data yang lainnya, antara variabel yang satu dengan variabel lain untuk mendapatkan 

kesamaan suatu metode yang gunannya untuk membandingkan antara data lapangan 

dengan teori dari perpustakaan yang kemudian diambil kesimpulan.36 

Maksud dari analisis komparatif diatas adalah membandingkan data yang satu 

dengan data yang lain dengan maksud menyusun sistematika dan memilah-milah data 

yang valid, kemudian hasil pengumpulan data lapangan tersebut dibandingkan 

dengan teori pada bab II apakah ada kesamaan ataukah ada perbedaan antara data 

lapangan dengan teori, selanjutnya setelah dianalisa kemudian ditarik suatu 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan hasil interprestasi data menempuh cara induktif 
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yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret itu 

ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.37 
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BAB II 

STRATEGI PONDOK PESANTER DAN PEMBINAAN MASYARAKAT DESA 

A. STRATEGI PONDOK PESANTREN 

1. Pengertian Strategi 

Strategi yang merupakan bagian penting dalam proses pengembangan tentunya 

menjadi pijakan atas langkah-langkah yang akan dijalani demi kelancaran program. 

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada 



tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya 

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.38 

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus 

pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya 

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

Selanjutnya ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian strategi antara 

lain : 

Menurut Stephanie K. Marrus, Strategi adalah sebagai suatu proses penentuan 

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, 

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai.39 

Kemudian menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang 

bersifat incremental (Senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan 

berdasarkan sudut pandang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.40 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa strategi merupakan sebuah 

konsep metode yang akan digunakan untuk menjalankan sebuah rencana program 

yang bersifat continue (berkelanjutan) sampai kepada tujuan yang diharapkan. 

Strategi berasal dari bahasa yunani yaitu dari kata “stragos atau “strategis” 

dengan kata jamak strategi yang berarti jenderal, tetapi dalam yunani kuno berarti 

                                                           
38http://bp-bayupradikto.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-pembinaan-dan.pengembangan.html 
39 Husein Umar, Strataegic Management in Action, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 

h. 31 
40 Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif 
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perwira Negara dengan fungsi yang luas.41Sedangkan secara epistimology strategi 

adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.42 

Strategi ponpes artinya sebagai metode, siasat, taktik, atau manuver yang 

dipergunakan dalam aktifitas atau kegiatan ponpes. Strategi ponpes yang 

dipergunakan di dalam usaha ponpes harus memperhatikan beberapa azas ponpes 

antara lain:43 

a. Azas filosofis. Azas ini terutama membicarakan masalah yang erat 

hubunganya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau 

dala aktifitas ponpes. 

b. Azas kemampuan dan keahlian dai(achievement and professional). 

c. Azas sosiologis, azas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan 

dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misal, politik pemerintahan 

setempat, mayoritas agama di daerah setempat, filosofis sasaran ponpes, 

sosiokultural, sasaran ponpes dan sebagainya. 

d. Azas psikologis, azas ini membahas masalah yang erat hubunganya 

dengan kejiwaan manusia. Seorang daiadalah manusia, begitupun sasaran 

ponpesnya yang memiliki karakter (kejiwaan) yang unik yakni berbeda 

satu sama lainya. Apalagi masalah agama, yang merupakan masalah 
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ideology atau kepercayaan (rakhaniah) tidak luput dari masalah-masalah 

psikologis sebagai azas (dasar) ponpesnya. 

e. Azas efektifitas dan efisien, maksudnya adalah di dalam aktifitas ponpes 

harus berusaha menseimbangkan antara biaya, waktu maupun tenags yang 

dikeluarkan dengan pencapaian hasilnya. Bahkan kalau bisa waktu biaya 

dan tenaga sedikit dapat memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. 

Dari pengertian strategi ponpes di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

strategi ponpes bagi lembaga dakwah merupakan sebuah aplikasi taktik ataupun 

siasat yang matang agar effektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ponpes tercapai 

sehingga tujuan ponpes dapat tercapai dengan baik.Pergerakan sendiri dalam ilmu 

manajemen adalah sebuah usaha untuk meminta para pelaksanam ponpes berkorban 

dalam melakukan kegiatan-kegiatan ponpes.44 

Selanjutnya untuk lebih memahami tentang strategi maka penulis 

menggunakan strategi analisis swot, Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 

faktor untuk merumuskan strategi masyarakat. Analisis ini didasarkan pada logika 

yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengts) dan peluang (opportunities), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman 

(threats).Keputusan strategis masyarakat perlu pertimbangan faktor internal yang 

mencakup kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang mencakup peluang 
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dan ancaman. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan-pertimbangan penting 

untuk analisis SWOT.45 

Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam suatu masyarakat, sedang 

peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh 

masyarakat yang bersangkutan.Jika dapat dikatakan bahwa analisis SWOT 

merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi, keampuhan 

tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi masyarakat untuk 

memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga 

berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh 

masyarakat dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. 

2. Pengertian Pondok Pesantren 

a) Menurut Bahasa 

Pondok berasal dari bahasa Jawa yang artinya tempat tinggal yang amat sederhana. Pondok 

merupakan bangunan asrama tempat para santri tinggal bersama dan belajar bersama dan 

mendalami Islam secara Integral dari Al Qur’an – Hadits kitab – kitab salaf ( Kitab Kuning ) di bawah 

bimbingan seorang alim yang disebut Kyai.
46

Di Pondok inilah para santri menetap, memasak, 

menyuci, memupuk keterampilan, membangkitkan minat dan bergaul bersama. Pada sebagian 

Pondok Pesantren para santri ada yang mandiri dengan belajar sambil berkasab ( bekerja ) pada 

masyarakat guna untuk menopang ekonomi menyambung kelestarian dalam pendidikan.       
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Perkataan pesantren berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata 

yaitu “ SA” dan “TRA” San yang berarti orang yang berperilaku yang baik, an TRA 

berarti seseorang yang berperilaku yang baik dan tra berarti suka menolong. 47 

Selanjutnya kata pesantren berasal dari kata dasar “santri” yang mendapat awalan PE 

dan akhiran AN yang berarti tempat tinggal para santri. Begitu pula pesantren sebuah 

kompleks yang mana umumnya terpisah  dari kehidupan sekitarnya, dalam kompleks 

itu berdiri beberapa bangunan rumah kediaman pengasuh. Dapat pula dikatakan 

pesantren adalah kata santri yaitu orang yang belajar agama Islam. 

b) Menurut Istilah 

Bila mendengar makna pesantren itu sendiri, maka orientasi secara spontanitas 

tertuju kepada lembaga pendidikan Islam yang diasuh oleh para kyai atau ulama 

dengan mengutamakan pendidikan agama dibanding dengan pendidikan umum 

lainnya. Dalam hubungan dengan pondok pesantren, Drs. Abu Ahmadi memberikan 

definisi sebagai berikut:48 

“Pesantren adalah suatu sekolah bersama untuk mempelajari Ilmu agama, 

kadang-kadang lembaga demikian ini mencakup ruang gerak yang luas sekali 

dan mata pelajaran yang dapat diberikan dan meliputi hadits, ilmu kalam, fiqhi 

dan ilmu tasawuf.” 

2. UNSUR-UNSUR PONDOK  PESANTREN 

1) Kyai.  

                                                           
47Ibid., h. 76 

48Ibid, h. 77 



Kyai adalah merupakan figur sentral dalam Pondok Pesantren.Kyai bukan hanya memimpin 

spiritual tetapi juga memimpin dalam kehidupan Pondok Pesantren secara keseluruhan. Kyai 

mengajarkan kitab-kitab klasik Islam ( kitab Kuning ) dengan berbagai metode. Gelar kiyai ini 

diberikan oleh masyarakat kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan mendalam tentang 

agama Islam dan memimpin pondok pesantren, serta mengajarkan kitab-kitab klasik pada santri.
49

 

2) Santri 

Santri adalah seseorang atau sekelompok orang menuntut ilmu di Pondok Pesantren.Jumlah 

dan mutu santri umumnya menjadi tolak ukur perkembangan Pondok Pesantren tersebut.
50

Dalam 

Pondok Pesantren ada dua kelompok santri. 

a) Santri Murni (SantriMukim), adalah santri yang sehari-harinya berdomisili di Pondok 

Pesantren dengan bekal yang telah dipersiapkan oleh keluarga, kecuali santri yang yatim 

piatu atau tidak mampu maka seluruhnya dibiayai oleh Pondok Pesantren dan para 

donatur. 

b) Santri Pulang-Pergi (Santri Kalon), adalah santri yang belajar di Pondok Pesantren namun 

tidak berdomisili di dalamnya, pada umumnya santri kalong berasal dari masyarakat 

sekitar Pondok Pesantren tersebut.  

 

3) Pondok.  

Pondok berasal dari bahasa Jawa yang artinya tempat tinggal yang amat sederhana.
51

 Pondok 

merupakan bangunan asrama tempat para santri tinggal bersama dan belajar bersama dan 

mendalami Islam secara Integral dari Alqur’an-Hadits, kitab-kitab salaf (Kitab Kuning) di bawah 

bimbingan seorang alim yang disebut Kyai. Di Pondok inilah para santri menetap, memasak, menyuci, 

memupuk keterampilan, membangkitkan minat dan bergaul bersama.Pada sebagian Pondok 
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Pesantren para santri ada yang mandiri dengan belajar sambil berkasab (bekerja) pada masyarakat 

guna untuk menopang ekonomi menyambung kelestarian dalam pendidikan. 

4) Masjid.  

Sarana Ibadah dan belajar. Merupakan modal dasar dan utama tempat mendidik dan melatih 

para santri mengamalkan tata cara ibadah, pengajaran Alqur’an Hadits dan Ilmu Islamiyyah terutama 

yang tampak kental aroma Islamnya, juga tempat kegiatan spiritual rutin, juga menjadi pusat kegiatan 

para santri dan masyarakat.
52

Secara historis-fungsional, masjid di Pondok Pesantren bukan hanya 

untuk kegiatan sholat maktubah (fardlu) dan ibadah dalam pengertian yang amat sempit. Sejak 

zaman Rasulullah SAW, masjid merupakan tempat belajar kaum muslimin, terlebih lagi pada 

pesantren-pesantren tradisional yang belum terdapat kelas-kelas untuk belajar masjid merupakan 

tempat yang penting untuk belajar.
53

 

 

 

5) Kitab – kitab Klasik Islam 

Kitab-kitab klasik Islami merupakan rujukan kitab Islam orisinil dari Rasulullah Saw.
54

 Seperti 

tafsir-tafsir Alqur’an dan Mustholahul ahadits yang dikarang oleh para Intelektual Tabi’in dan para 

Ulama’ di Zamannya, juga kitab-kitab Fiqih dan Ilmu alat (Nahwu dan Shorof) kitab-kitab Tasawuf dan 

Tauhid merupakan hasil Tela’ah Ulama’ agung di zaman kekholifahan dan juga kitab-kitab tentang 

akhlaq yang mengacu pada akhlaq rasul dan para sahabat sangat diutamakan karena pembinaan 

akhlaq adalah proses pendidikan yang jauh lebih sulitdibanding bidang study lainnya. Pondok 

Pesantren Salafiyyah biasanya lebih mengutamakan pengajaran kitab-kitab klasik Islami dan 
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pendidikan formal-nonformal yang mendasar dan menyentuh langsung kepentingan umat, 

sementara perkembangan kontemporer yang bersifat duniawi dipandang sebagai Komplemen. 

4. Klasifikasi Pondok Pesantren 

Secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam 

masyarakat, yang meliputi55: 

a) Pondok Pesantren Tradisional 

Pondok Pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata 

mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dahulu dengan menggunakan bahasa Arab.56Pola 

pengajarannya dengan menerapkan sistem "halaqah" yang dilaksanakan di masjid atau 

mushola.Hakikat dari sistem pengajaran halaqoh adalah penghafalan yang titik akhirnya dari segi 

metodologi cenderung kepada terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu.Artinya itu tidak 

berkembang ke arah paripurnanya ilmu itu, melainkan hanya terbatas pada yang di berikan oleh 

kyainya.Kurikulumnya tergantung sepenuhnya kepada para kyai pengasuh pesantren.Santrinya ada 

yang menetap di dalam pondok (santri mukim), dan santri yang tidak menetap di dalam 

pondok.Pesantren tradisional juga sering di sebut dengan pondok salafiyah.Salaf ialah pendidikan 

yang berfokus khusus pada agama. Misalnya, Al Qur’an. Hadits, Fiqih, Tafsir, Nahwu,  Shorof, Theologi 

dan sejenisnya. Pendidikan salafiyyah juga berjenjang, tingkat dasar disebut ‘ula, menengah disebut 

Wustho dan tingkat atas disebut ‘ulya, pendidikan tertinggi di Pondok Pesantren disebut ma’had Ali. 

b) Pondok Pesantren Modern 

Pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasi 

belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasikal dan 
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meninggalkan sistem tradisional.57Penerapan sistem belajar modern ini terutama pada 

penggunaan kelas-kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun 

sekolah.Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang 

berlaku secara nasional.Santrinya ada yang menetap ada yang tersebar di sekitar desa 

itu. Kedudukan para kyai sebagai koordinator pelaksana proses belajar mengajar dan 

sebagai pengajar langsung di kelas. Perbedaannya dengan sekolah dan madrasah 

terletak pada porsi pendidikan agama dan bahasa Arab lebih menonjol sebagai 

kurikulum lokal. 

c) Pondok Pesantren Komprehensif 

Pondok Pesantren ini disebut komprehensif karena merupakan sistem 

pendidikan dan pengajaran gabungan yang tradisional dan yang modern.58Artinya di 

dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab salaf dengan metode sorogan, 

bandongan dan wetonan, namun secara reguler sistem persekolahan terus di 

kembangkan.Bahkan pendidikan ketrampilan pun diaplikasikan sehingga 

menjadikannya berbeda dari tipologi kesatu dan kedua, dan pendidikan masyarakat 

pun menjadi garapannya.Dalam arti yang berkiprah dalam pembangunan sosial 

kemasyarakatan. 

Ketiga tipe pondok pesantren di atas memberikan gambaran bahwa pondok 

pesantren merupakan lembaga pendidikan sekolah.Luar sekolah dan masyarakat yang 

secara langsung dikelola oleh masyarakat dan bahkan merupakan milik masyarakat 
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karena tumbuh dari dan oleh masyarakat.Lembaga pendidikan sekolah sesuai dengan 

pengertian sekolah pada umumnya.59Sebagai lembaga pendidikan baik dalam bentuk 

ketrampilan tangan, bahasa maupun pendalaman pendidikan agama Islam yang 

dilaksanakan melihat kegiatan sorogan,wetonan dan bandongan bahkan kegiatan 

pengajian yang dilaksanakan oleh para Kyai di dalam pondoknya.Sedangkan sebagai 

lembaga pendidikan masyarakat terlihat dari kegiatan kemasyarakatan yang 

dilakukan oleh pondok pesantren dalam mengikuti perkembangan masyarakat 

lingkungan. 

Sikap pesantren yang demikian telah bergerak jauh melampaui lembaga 

pendidikan lainnya.Bahkan pesantren telah nyata melaksanakan cita-cita pendidikan 

nasional tentang pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Dapat 

juga dikatakan pesantren sebagai lembaga pengembangan masyarakat muslim 

sebagaimana prediksi Sudjatmoko yang menganggap lembaga pendidikan agama 

sebagai suatu kekuatan yang mampu berfungsi penting dalam sosial yang akan 

datang. 

Pondok pesantren didirikan oleh masyarakat (ulama/kyai) dengan asas 

kemandirian dan keikhlasan.Pada era pra kemerdekaan pesantren telah berperan besar 

dalam melahirkan pejuang-pejuang yang tangguh dalam memperjuangkan 

kemerdekaan.Setelah kemerdekaan, pondok pesantren terus berperan dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa.Hingga kini lembaga ini tetap konsisten sebagai 

pusat pengajaran dan pendalaman ilmu-ilmu agama Islam (TAFAQQUH FIDDIN) 
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yang berfungsi menyiapkan tenaga-tenaga yang menguasai ilmu-ilmu keislaman, 

sebagai kader ulama, MUBALLIGH, dan guru agama yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan pondok pesantren mengalami 

perubahan khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagian pondok pesantren 

kini telah menggunakan sistem klasikal/madrasah yang kurikulumnya disusun dan 

dikembangkan dengan mengkolaborasikan materi agama dan materi umum.SK Ditjen 

bimbagais No; DJ/II/PP-01.1/AZ/9/02 telah mempersiapkan lulusan pondok 

pesantren untuk dapat menempuh studi di perguruan tinggi yang dikehendaki melalui 

program pemberian status kesetaraan.Manajemen kurikulum dan pembelajaran 

menjadi salah satu item penilaian dalam pemberian status kesetaraan/MU'ADALAH 

tersebut.60 

B. Pembinaan Masyarakat 

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah 

dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan 

membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan 

pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan 

kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang dijalani secara lebih 

efektif.61 Dalam pembinaan terjadi proses melepas hal-hal yang dimiliki, 

deleaming, berupa pengetahuan dan praktek yang sudah tidak membantu dan 
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menghambat hidup dan kerja, dan mempelajari, learning, pengetahuan dan 

praktek baru yang dapat meningkatkan hidup dan kerja. Tujuannya agar orang 

yang menjalani pembinaan mampu mencapai tujuan hidup atau kerja yang 

digumuli secara lebih efisien dan efektif dari sebelumnya. 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui unsur pokok dari pembinaan yaitu: 

mendapatkan sikap (attitude) atau kecakapan (skill).Pengertian lain tentang 

pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil,atau pernyataan menjadi lebih 

baik. Dalam hal ini menunjukan adanyakemajuan, peningkatan, pertumbuhan, 

evolusi atas berbagai kemungkinan,berkembang, atau peningkatan atas sesuatu.62 

Dalam pengertian ini adadua unsur yakni: pertama, pembinaan itu sendiri bisa 

berupa suatu tindakan,proses, atau pernyataan suatu tujuan, dan kedua, pembinaan 

itu biasmenunjukkan kepada "perbaikan" atas sesuatu.Dalam PMD menurut 

Rogers', sekurang-kurangnya terdapat tigakomponen yang selalu terlibat, yaitu 

perencana atau policy makers, agentsdan masyarakat yang dijadikan sasaran atau 

adoptes. Ketiga unsur ini salingterkait dalam program yang dirancang. Secara 

teoritis perencana dan agentsharus mengetahui dengan jelas hal-hal yang penting 

untuk dilakukan dalammenjalankan program yang telah dirancang dan hal-hal 

yang patut puladihindarkan. 

Menurut Hariyono,“Masyarakat adalah sekelompok orang yangmemiliki 

kebiasaan-kebiasaan tertentu (norma, peraturan, ketentuan, ikatan danidentitas 
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tertentu yang tinggal dikawasan tetentu). Dari kebiasaan-kebiasaan danidentitas 

tertentu, masyarakat dapat dikategorikan dalam berbagai kelompok,misalnya 

kelompok berdasarkan tempat tinggal, pekerjaan, status sosial, danekonomi”. 

Menurut Setiadi “Masyarakat adalah kumpulan orang yangdidalamnya hidup 

bersama dalam waktu yang cukup lama. Dalam kebersamaanyang lama terjadi 

interaksi sosial.Selanjutnya orang-orang yang membentukmasyarakat harus 

memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan”. 

Dalam Pembinaan Masyarakat Desa, secara teoritis paling kurang dapat 

dikategorikan menjadi tiga macam pendekatan, yaitu: mobilisasi, partisipasi dan 

akulturasi.63 Pembinaan yang menekankan pada mobilisasi pada dasarnya 

berangkat dari model pembangunan top down (masyarakat yang menjadi sasaran 

tidak mempunyai andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang 

dilakukan). Pendekatan ini telah terbukti banyakmembawa dampak negatif dalam 

masyarakat yang menjadi sasaranpembangunan.Namun demikian Syafri Sairin 

mengatakan bahwapendekatan seperti ini hanya sesuai untuk masyarakat yang 

tingkatpendidikan dan wawasannya rendah.Berbeda dengan mobilisasi, adalah 

pendekatan partisipatif, di manaperencana, agentsdan masyarakat yang dijadikan 

sasaran pembangunanbersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan 

yang diperlukanmasyarkat. Pendekatan ini dapat disebut sebagai pendekatan yang 

berakardari model bottem-up development.Pembangunan partisipatif 
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adalahpembangunan yang melihat pentingnya manusia yang dibangun 

untukdiikut sertakan dalam segala proses pembangunan mulai dari 

tahapperencanaan, pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatanhasil 

dan evaluasi.64 

Dalam pendekatan akulturatif, perencana umumnya memulai proyek 

pengembangan masyarakat dan hal-hal yang konkrit, yang berkaitan erat dengan 

kebutuhan hidup manusia pada umumnya dikedepankan. Kemudian setelah 

anggota masyarakat dapat merasakan manfaat yangdidapat dari proyek itu, lalu 

secara berangsur-angsur diperkenalkan pulahal-hal yang lebih bersifat abstrak 

seperti ajaran agama dan sistimkepercayaan.Untuk mendapatkan dampak atau 

hasil yang baik dan maksimal,upaya pembinaan masyarakat desa harus 

memegang prinsip-prinsiptertentu sebagai pedoman. Prinsip-prinsip tersebut 

adalah: pertama, harusdilakukan secara integral, meliputi kegiatan mental 

spiritual-material dalamsegala aspek hidup dan kehidupan. Kedua, harus 

merupakan swadaya dankegotong-royongan masyarakat sendiri, dengan bantuan 

minimal daii luar.Ketiga, pembangunan dilaksanakan atas dasar two-way-traffic 

(timbal balik)antara rakyat dengan pemerintah.Keempat, pembangunan 

merupakanusaha yang terus menerus (on going process) yang meningkat terus (an 

evenincreasing standard of living). Kelitna, pembangunan didasarkan atas 
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Kebutuhan terasa (felt needs) masyarakat. Keenam, 

pembangunandilaksanakan dengan kaderisasi (cader forming).Usaha 

pembangunan harusmemunculkan pemimpin-pemimpin baru yang selama ini 

laten sebagaigenerasi pewaris untuk melaksanakan pembangunan selanjutnya.' 

C. Partisipasi Masyarakat 

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenaloleh 

pemerintah sejak awal tahun 1980-an memulai istilah 

pemberdayaanmasyarakat.65Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi 

dalampembangunan serta menjaga lingkungan dimana mereka 

berada.Untukmensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut 

kemudian pemerintahmembentuk beberapa lembaga separti LKMD, PKK, Karang 

Taruna sebagaiwadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan 

menjunjungsolidaritas bersama. Mengiat pemberdayaan masyarakat kebanyakan 

adalah stafpemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah yang bekerja sebagai 

penghubungantara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus 

dilakukanoleh komunitas. 

Konsep partisipasi mencangkup kerja sama antara semua unsur terkait 

danmerupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dan sistem komunikasi di 

manakemampuan dan pendidikan mempengaruhi sikap dan cara prilaku 

seseorang.Partisipasi berarti “mengambil bagian”, atau menurut Hoofseede 
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dalamKhairuddin “the taking part in one of more phases of the 

process”(partisipasi berati ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu 

proses).Proses yang dimaksud dalam tulisan ini tentu saja proses pembangunan. 

Menurut Wahyu dalam bukunya perubahan sosial dan pembangunan partisipasi 

adalah pengikut sertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan 

pembangunan yang mencangkup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Menurut 

Patton mengemukakan bahwa “inisiatif atau prakarsadalam berpartisipasi bisa 

berasal dari bawah atau masyarakat itu sendiri (bottomup) dan berasal dari 

pemerintah (top down).66Di mana dalam pembangunan desaatau kelurahan bentuk 

swadaya yang berupa prakarsa dan inisiatif merupakan titikawal dari partisipasi 

masyarakat”. 

Menurut Rafael Raga Maran  ada beberapa bentuk partisipasi 

yang terdiri dari : 67 

1. Partisipasi dalam partai politik, yang terdiri dari partisipasi aktifdimana orangorang 

yang bersangkutan menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam suatu organisasi politik, 

memberikan dukungan keuangan atau membayar iuran keanggotaan dan partisipasi 

pasif sebaliknya. 

2. Partisipasi berupa mengikuti suatu rapat umum, demontrasi yangdiselenggarakan 

oleh suatu organisasi politik dan atau kelompok kepentingantertentu. 
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3. Partisipasi yang bersifat sebentar/singkat adalah diskusi informal, yangdilakukan 

baik dalam keluarga, tempat kerja atau tempat lainnya. 

4. Partisipasi yang tidak menuntut banyak upaya ialah ikut memberikan suaradalam 

suatu kegiatan pemunggutan suara. 

Menurut Hoofsteede dalam Khairuddin membagi partisipasimenjadi tiga tingkatan, 

antara lain :68 

1. Partisipasi inisiasi (inisiation participation) adalah partisipasi yangmengandung 

inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal,ataupun dari anggota 

masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinyaproyek tersebut merupak 

kebutuhan bagi masyarakat. 

2. Partisipasi legitimasi (lagitimation participation) adalah partisipasi padatingkat 

pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut. 

3. Partisipasi eksekusi (execution participation) adalah partisipasi pada 

tingkatpelaksanaan.Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat menurut Taliziduhu 

Ndraha sebagai berikut :69 

a.  Kesadaran, sikap dan kesediaan penduduk untuk suka mentaati peraturan 

ataupetunjuk yang berlaku. 

b. Kesadaran penduduk untuk suka mengambil bagian atau fase-fase tertentudalam 

rangka pembangunan. 
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c. Penduduk mengambil inisiatif tertentu unyuk memecahkan berbagai masalah desa 

sehari-hari seperti dibidang keamanan, kebersihan, kesehatan, pendidikan, 

pengangkutan, produksi, dan lai sebagainya. 

D. Ukhuwah Islamiyah 

Secara Bahasa Ukhuwah Islamiyah berarti Persaudaraan Islam.Adapun secara 

istilah ukhuwah islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan 

Allaah kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa yang menumbuhkan 

perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap 

saudara seakidah.70 Dengan berukhuwah akan timbul sikap saling 

menolong,saling pengertian dan tidak menzhalimi harta maupun kehormatan 

orang lain yang semua itu muncul karena Allaah semata. 

Dalil bahwa ukhuwah merupakan karunia Allaah adalah Firman-nya : 



















 

Artinya :“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allaah dan 

janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas 

kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan maka Dia (Allah) 
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menjinakkan antara hati-hati kamu  maka kamu menjadi bersaudara.” 

(QS. Ali Imran [3]: 103). 

 









 

Artinya : “Dan (Dia-lah) yang mempersatukan hati orang-orang yang 

beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada 

di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan 

tetapi Allaah telah mempersatukan hati mereka.  Sesungguhnya Dia Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS Al Anfaal : 63) 

 Kenikmatan ukhuwah karena Allaah yang berlandaskan iman dan 

takwa inilah yang akan kekal sampai hari akhir. Firman-Nya: 





 

Artinya : “Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh 

bagian yang lain, kecuali orang yang bertakwa.” (QS. Az Zukhruf 

[43]:67).  



 

Dasar Perintah UkhuwahDiantara dasar wajibnya menggalang 

ukhuwah islamiyyah adalah firman Allaah :71 







 

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara. Karena 

itu, damaikanlah kedua saudara kalian,  dan bertakwalah kalian  kepada 

Allah supaya kalian  mendapatkan rahmat.” (QS al-Hujurat [49]: 10). 

 

 

Juga sabda Rasulullaah shallallaahu 'alaihi wasallam : 

 Artinya : “Kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman dan 

belum sempurna keimanan kalian hingga  kalian saling mencintai...” 

(HR. Muslim). 

 Artinya : “Jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah 

pembicaraan yang paling dusta.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 

Kitab an-Nikah, Bab La Yakhthub ala Khithbah Akhihi, 9/198, no. 
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5143; dan Muslim, Kitab al-Birr, Bab Tahrim Zhulmi al-Muslim, 

4/1987, no. 2563 dan 2564).  

 Artinya : “Jauhilah prasangka, karena prasangka itu ucapan yang 

paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, juga 

janganlah saling mendengki, membenci, atau memusuhi. Jadilah 

kalian hamba-hamba Allaah yang bersaudara.” (HR. Bukhari : 5604).  

 Artinya :  “Sesungguhnya perumpaan seorang mukmin dengan 

mukmin lainnya laksana bangunan kokoh, yang saling menguatkan 

satu dengan lainnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

 Artinya :  “Mukmin dengan Mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, 

sebagian menguatkan sebagian lainnya.” (HR. Bukhari, At-Tirmidzi, 

An-Nasa’i dan Ahmad). 

 

 

Dalam Hadits Nukman bin Basyir disebutkan :72 

 Artinya : “Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling 

mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi adalah bagaikan 

satu jasad, jika salah satu anggotanya menderita sakit, maka seluruh 

jasad juga merasakan (penderitaannya) dengan tidak bisa tidur dan 

merasa panas.” (HR. Bukhari dan Muslim).  

Dalam Hadits Ibnu Umar radliyallaahu 'anhu : 
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 Artinya :“Barangsiapa yang melonggarkan (menghilangkan) satu 

kesukaran seorang mukmin dari kesukaran-kesukaran dunianya, maka 

Allaah akan menghilangkan satu kesukaran dari kesukaran-kesukaran 

dia pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberikan kemudahan 

pada orang yang kesulitan, maka Allaah akan memberikan 

kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa 

menutupi (aib) seorang muslim, maka Allaah akan menutupi aibnya di 

dunia maupun di akhirat. Dan Allaah senantiasamenolong seorang 

hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya.” (HR. Bukhari 

dan Muslim).  

 Artinya : “Orang muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak 

akan menganiayanya dan tidak akan menyerahkannya (kepada 

musuh). Barangsiapaada didalam keperluan saudaranyamaka Allaah 

ada didalam keperluannya. Barangsiapa menghilangkan suatu 

kesukaran dari orang muslim, maka Allaah akan menghilangkan satu 

kesukaran-kesukaran yang ada pada hari kiamat. Dan barangsiapa 

yang menutupi (aib) seorang muslim, maka Allaah akan menutupu 

(aibnya) pada hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim).  

Makna Ukhuwah Islamiyah 

Menurut Imam Hasan Al-Banna: Ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati 

dan jiwa satu sama lain dengan ikatan aqidah. 



Hakekat Ukhuwah Islamiyah: 

 

1. Nikmat Allah (QS. 3: 103) 



















 

 Artinya : “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 

ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah 

mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-

orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu 

Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” 



2. Perumpamaan tali tasbih (QS. 43: 67) 





 

Artinya : teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi 

sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. 

3. Merupakan arahan Rabbani (QS. 8: 63) 









 

Artinya :”dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). 

walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, 

niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah 

mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha 

Bijaksana. 

4. Merupakan cermin kekuatan iman (QS. 49: 10) 









 

Artinya : “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah 

terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” 

Perbedaan Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Jahiliyah 

Ukhuwah Islamiyah bersifat abadi dan universal karena berdasarkan 

aqidah dan syariat Islam. Ukhuwah Jahiliyah bersifat temporer (terbatas pada 

waktu dan tempat), yaitu ikatan selain ikatan aqidah (misal: ikatan keturunan 

[orang tua-anak], perkawinan, nasionalisme, kesukuan, kebangsaan, dan 

kepentingan pribadi).73 

Hal-hal yang menguatkan Ukhuwah Islamiyah: 

- Memberitahukan kecintaan pada yang kita cintai 

- Memohon dido’akan bila berpisah 

- Menunjukkan kegembiraan & senyuman bila berjumpa 

- Berjabat tangan bila berjumpa (kecuali non muhrim) 

- Mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilan 
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- Memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu 

- Sering bersilaturahmi (mengunjungi saudara) 

- Memperhatikan saudaranya & membantu keperluannya 

- Memenuhi hak ukhuwah saudaranya 

Buah Ukhuwah Islamiyah 

- Merasakan lezatnya iman 

- Mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat (termasuk dalam 7 

golongan yang dilindungi) 

- Mendapatkan tempat khusus di syurga (15:45-48) 













 

Artinya :  Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga 

(taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir). (Dikatakan 

kepada mereka): "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman dan Kami 

lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka 

merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. mereka tidak 



merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan 

daripadanya. 

E. Strategi Pembinaan Keagamaan Masyarakat 

Membicarakan startegi pembinaan agama tidak dapat dilepaskan dari 

pembinaan dan agama itu sendiri.Pembinaan berarti usaha tindakan dan kegiatan 

yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik.74 Sedangkan pengertian agama (yang dimaksud adalah agama 

Islam) menurut Sidi Gazalba bahwa agama dalam bahasa Indonesia umumnya 

dianggap sama dengan kata religi, bahasa inggrisnya religion dan bahasa belanda 

religie. Religi kepercayaan dan hubungan manusia dengan yang kudus dihayati 

sebagai hakekat yang ghaib, hubungan mana menyatakan diri dalam bentuk dan 

sistem kultus dan sikap agama dan hidup berdasarkan doktrin-doktrin.75 

Melihat pengertian pembinaan dari agama diatas, maka pengertian pembinaan 

agama adalah usaha tindakan dan kegiatan untuk mempertahankan dan 

menyempurnakan kepercayaan dan hubungan manusia dengan yang kudus yang 

dilaksanakan dengan sistem kultus dan dan sikap hidup berdasarkan doktrin 

tertentu. Dengan demikian pengertian pembinaan agama yang dimaksud penulis 

disini adalah usaha dan kegiatan untuk menyempurnakan mental (rohani) 
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beragama yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan 

ukuranukuran dalam agama islam, sehingga mampu menjadikan agamanya 

sebagai pedoman dalam hidupnya. 

- Dasar Pembinaan Agama 

Sebagaimana disebut diatas bahwa pembinaan agama merupakan 

usaha,tindakan dan kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan 

mental beragama yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna 

menuju terbentunya kepribadian menurut-menurut ukuran agama. Dalam al-

Qur’an disebutkan: 







 

Artinya : dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar,  merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al imron :104). 

Sabda Nabi Muhammad saw.: 

Artinya : Barangah siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran 

ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu maka dengan lidah. Jika tidak 

berdaya pula, maka ubahlah dengan hati.dan sikap ini merupakan selemah-

lemah iman(HR. Muslim). (Nawawi: 262) 



Ini memberikan pengrtian dalam hal bahwa gerak langkah harus selalu 

berpedoman pada kitab Allah swt.dan Sunnah Nabi-Nya. Lebih lanjut Omar 

Muhammad al-Taumy al-Syaibani menjelaskan pengertian kitab adalah 

sebagai berikut: 

”Al-quran yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW 

yang lafalnya mengandung Mukjizat orang yang membacanya dianggap 

beribadah, yang dipindahkan tanpa putus (mutawatir) berguna untuk 

memutuskan dan meyakinkan yang tertulis di lembaran-lembaran (musahif) 

bermula dangan surat al-fatihah dan berakhir dengan surat an-naas. 

(Nawawi : 428) 

Al-Quran merupakan petunjuk hidup yang bijaksana bagi umat 

manusia dalam meniti hidup, sehingga dengan berpegang teguh terhadapnya 

akan tercapailah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Didalamya terdapat firman 

Allah SWT dalam surat Thoha ayat 1-4: 









 

Artinya : Thaahaa, Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar 

kamu menjadi susah; tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut 



(kepada Allah), Yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan 

langit yang tinggi. (QS. Taha: 1-4). 

Di dalam al-Quran terdapat berita-berita orang-orang sebelumnya dan 

sesudah kita serta hokum dan tatanan yang menjadi pemisah yang jelas dan 

pasti antara kebenaran dan kebatilan, selain itu al-Quran merupakan tali dari 

Allah swt.yang kokoh, peringatan yang bijak, yang tidak mungkin oleh 

dibelokkan hawa nafsu dan dicampur adukkan dengan kata-kata manusia. 

Dengan demikian al-Quran sebagai dasar yang pertama telah meletakkan 

kerangka tingkah laku manusia yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan sunnah Nabi Muhammad saw. adalah dasar hukum kedua yang 

harus dijadikan pedoman dalam segala perilaku. Di dalamnya memberikan 

penegasan dan penjelasan dari al-Quran yang bersumber pula dari wahyu 

Allah SWT. Dengan berpegang teguh pada sunnah Nabi ini diharapkan 

menjadi sempurnalah keimanan guna mencapai kebahagiaan di dunia dan 

akhirat. 

- Tujuan Pembinaan Agama 

Suatu usaha yang dilakukan manusia haruslah mempunyai tujuan, karena 

dapat menentukan setiap gerak dan langkah yang akan dilakukan. Demikian 

pula upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan agama tidak bisa 

dipisahkan dari tujuan yang akan dicapainya. Berbicara tujuan pembinaan 

agama tidak bisa dipisahkan dari pembinaan kepribadian manusia yaitu 



membentuk manusia yang bertaqwa. Sebagaimana pendapat dari Zakiah 

Derajat sebagai berikut: 

Selama dan setelah proses pembinaan agama itu berlangsung, maka orang 

dengan sendirinya akan menjadikan sebagai pedoman dan pengendali 

tingkah lakunya, sikap dan gerak-gerik dalam hidup, maka dengan sendirinya 

bukan karena paksaan dari luar batinnya, merasa lega dalam mematuhi 

segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.76 

Sementara itu Hasan Langgulung menjelaskan lebih rinci lagi tentang 

tujuan pembinaan agama, yaitu sebagai berikut: 

1. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat 

2. Perwujudan dan sesuai dengan perundangan Islam 

3. Persiapan untuk menjadi warga negara yang baik 

4. Perkembangan pribadi yang menyeluruh dan terpadu.77 

Dari dua pendapat tujuan pembinaan di atas dapat dipahami bahwa 

pendapat dari Zakiah Derajat lebih dirinci oleh pendapatnya Hasan 

Langgulung.Sedangkan tujuan pembinaan agama menurut penulis yaitu 

membimbing manusia agar dapat memahami menghayati serta mengamalkan 

ajaran Agama yang dilakukan dengan penuh keikhlasan bukan karena 
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terpaksa. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas maka akan dapat dicapai 

apabila diukung oleh: 

a. Hubungan kasih sayang antara anak dan orang tua yang dicintainya. 

b. Ketekunan menjalankan syari’at Agama terutama yang dilakukan dalam 

kelompok-kelompok (jama ah). 

c. Apabila remaja maupu masyarakat mampu mengatasi kebimbangan 

terhadap sifat-sifat Tuhan sehingga berhasil pula menghindarkan dari 

kemunkinan ingkar pada Tuhan.78 

- Proses Pembinaan Agama Islam 

Pembinaan agama bukanlah suatu proses yang dapat terjadi dengan 

cepat dan dipaksakan, tapi haruslah secara berangsur-angsur wajar, sehat dan 

sesuai dengan pertumbuhan, kemampuan dan keistimewaan umur yang 

sedang dilalui. Proses pembinaan agama itu terjadi melalui dua kemungkinan: 

1. Melalui Proses Pendidikan 

Pembinaan agama melalui proses pendidikan itu harus terjadi sesuai 

dengan syarat-syarat psikologis dan pedagogis, dalam ketiga lembaga 

pendidikan, yaitu rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Hal ini berarti 

bahwa pembinaan agama itu harus dimulai sejak lahir, karena setiap jenjang 

yang dilalui anak akan menjadi bagian dari pribadinya yang akan bertumbuh 

nanti. Apabila kedua orang tuanya mengerti akan agama, maka pengalaman 

anak yang menjadi bagian pribadinya mengandung unsur-unsur agama pula. 
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Kemudian setelah pembinaan agama itu ditanamkan di dalam rumah tangga 

harus dilanjutkan di lingkungan sekolah, dimana pembinaan diteruskan dan 

pengertian sedikit diberikan sesuai dengan pertumbuhan yang 

dilaluinya.Setelah anak mulai sekolah, banyak pengaruh-pengaruh masyarakat 

dan lingkungan menimpanya, baik yang positif maupun yang negatif.Semua 

pembinaan yang diberikan dirumah dan disekolah sangat mempengaruhi 

dalam perkembangan anak tersebut. 

Agar pembinaan agama tercapai, maka ketiga lembaga pendidikan 

(rumah, sekolah dan masyarakat) harus bekerja sama dan berjalan seirama, 

tidak bertentangan satu sama lain. 

2. Melalui proses pembinaan kembali. 

Yang dimaksud poses pembinaan kembali, ialah memperbaiki moral 

yang telah rusak, atau membina moral kembali dengan cara yang berbeda dari 

pada yang pernah dilaluinya dulu. Biasanya cara ini ditunjukkan pada orang 

dewasa yang telah melewati umur 21 tahun.79 

Yaitu bagi mereka yang berumur lebih dari 21 tahun, yang belum pernah 

terbina agamanya, baik karena kurangnya pembinaan agama yang dilaluinya 

dulu, maupun karena belum pernah sama sekali mengalami pembinaan agama 

dalam segala bidang dilembaga pendidikan yang dilaluinya. 
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Orang seperti inilah yang menjadi sasaran dakwah.Bermacam-macam 

pula tingkat pendidikan dan tingkat kedudukan sosial.Untuk mengadakan 

pembinaan diperlukan kecakapan, pengalaman dan seni tertentu.Karena bagi 

masing-masing sasaran, ada keadaan dan pengalaman-pengalaman masa lalu 

yang telah mewarnai pribadinya dan telah membuat pengaruh tertentu 

terhadap moralnya.Ada yang perlu ditangani secara perorangan dan ada pula 

yang dapat ditangani secara kelompok. 

 

- Unsur-unsur Pembinaan Agama Islam 

1. Subyek Binaan 

Subyek binaan yang dimaksudkan di sini adalah pelaku pembinaan. Pelaku 

pembinaan dapat berupa : 

 Petugas khusus yang ditunjuk untuk tugas khusus tersebut (fulltimer) 

dan disingkat sebagai karyawan dengan tugas yang khusus untuk 

menangani masalah agama. 

 Petugas sambilan atau petugas rangkap yaitu petugas dari suatu 

bagian, bertugas pula selaku pembina rohani karena keahlianya. 

 Petugas tetap, tetapi berstatus honorer atau harian. 

 Ulama atau mubaligh setempat yang sewaktu-waktu mengisi 

pembinaan.80 
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Adapun syarat pelaku pembinaan adalah sebagai berikut: 

 Berpengetahuan agama yang mandiri. 

 Penuh dedikasi. 

 Patut dijadikan contoh. 

 Pantas dijadikan ikutan. 

 Mempunyai rasa tanggung jawab berbangsa dan bernegara. 

Pada dasarnya pembina sama saja dengan pendidik. Untuk 

wewujudkan pendidik yang profesional, sebaiknya mengacu pada tuntunan 

Nabi saw, karena beliau adalah satu-satunya pendidik yang paling berhasil 

sebagai uswah hasanah pengemban ajaran Islam. 

Pendidik Islam yang professional harus memiliki kompentensi-

kompentensi sebagai berikut : 

 Penguasaan materi al-Islam yang komprehensif serta wawasan dan 

bahan pengayaan, terutama pada bidang yang menjadi tugasnya. 

 Penguasaan strategi (mencakup pendekatan, metode, dan teknik) 

pendidikan Islam termasuk evaluasi. 

 Penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan. 

 Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian 

pendidikan pada umumnya guna keperluan pengembangan pendidikan 

Islam. 



 Memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung atau tidak 

langsung yang mendukung kepentingan tugasnya.81 

2. Obyek Binaan 

Obyek pembinaan ini tentunya adalah para jemaat pembinaan.Dalam 

suatu perkumpulan tentunya terdapat perbedaan, mulai dari latar belakang 

ekonomi, kondisi jiwa dan lainya.Adapun Obyek pembinaan dalam hal ini 

adalah masyarakat Sayung Demak.Dengan latar belakang dan karakter 

masyarakat Sayung Demak yang berbeda-beda diharapkan para pembina 

mampu menyampaikan Pendidikan Agama Islam dengan mengambil metode 

dan materi yang tepat agar nilai-nilai syariat Islam dapat terserap dengan baik. 

3. Materi Pembinaan Agama Islam 

Inti dari ajaran pokok agama Islam adalah meliputi : 

 Masalah keimanan (akidah): adalah bersifat i’tikad batin, berfungsi 

mengajarkan ke-Esaan Allah, Esa sebagai Tuhan yang mencipta, 

mengatur dan meniadakan alam ini. 

 Masalah keislaman (syariah): adalah berhubungan dengan amal lahir 

dalam rangka mentaati semua peraturan semua hukum Tuhan, yang 

mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan, dan mengatur 

pergaulan hidup dan kehidupan manusia 
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 Masalah ikhsan (akhlak): adalah suatu amalan yang bersifat pelengkap 

penyempurna bagi kedua amal diatas dan mengajarkan tentang tata 

cara pergaulan hidup manusia.82 

Dari ketiga inti ajaran pokok tersebut dijabarkan kedalam bentuk 

rukun iman, rukun islam, akhlak. Dan dari ketiganya lahirlah beberapa 

keilmuan agama yaitu: 

 Ilmu Tauhid. 

 Ilmu Fiqih. 

 Ilmu Akhlak. 

4. Metode Pembinaan Agama Islam 

Untuk mencapai suatu tujuan khususnya pembinaan agama Islam diperlukan 

sebuah metode. Metode adalah suatu cara yang ditempuh agar maksud suatu usaha itu 

tercapai. Allah berfirman : 
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Artinya :Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (Q.S. Ali Imron : 159) 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mendidik itu diperlukan suatu 

metode, harus dengan cara yang deduktif, metodis artinya dengan cara yang 

tepat. Allah berfirman : 











 

Artinya :Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orangorang yang mendapat petunjuk.(Q.S. An Nahl : 125) 

5. Media pembinaan Agama Islam 

Media pembinaan agama ialah perantara yang dapat digunakan dalam 

rangka pembinaan agama.83Pemakaian media dalam pembinaan dimaksudkan 

agar semua materi pembinaan dapat diterima dengan mudah oleh para 
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siswa.Dalam hal ini obyek bina adalah masyarakat Sayung, maka dengan 

media diharapkan masyarakat Sayung dapat dengan mudah menangkap 

Pendidikan Agama Islam. 

Adapun macam dari media pembinaan tersebut adalah sebagai berikut: 

 Lisan 

 Tulisan 

 Audio Visual 

f. Kriteria Keberhasilan Pembinaan 

Kriteria pembinaan dapat dikatakan berhasil apabila obyek atau 

sasaran pembinaan setelah mendapatkan pembinaan telah mengalami 

perubahan sikap dan tingkah laku. Dengan melihat perubahan sikap dan 

tingkah laku tersebut, maka akan diketahui tingkat keberhasilan dari 

pembinaan serta dapat lebih meningkatkan proses pembinaan sehingga 

pembinaan akan berhasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB III 
PONDOK PESANTREN WALISONGO DAN STRATEGI PEMBINAAN 

UKHUWAH ISLAMIYAH 
 

A. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Walisongo 

Pondok pesantren Walisongo didirikan pada pertengahan 1993 oleh seorang 

pemuda alumnus pondok pesantren Mahir Al-riyadl Ringin Agung Kediri Jawa 

Timur yang bernama Muhammad Nurullah Qomaruddin, dengan dukungan dari 

tokoh masyarakat setempat seperti H.M Ridho Dinata (mantan anggota DPRD 

Lampung utara), Drs. H. Rohimat Aslan (mantan KAKANWIL Depag dan wakil 

Bupati Lampung Utara) dan tokoh-tokoh lainnya.84 

Mulanya lembaga pendidikan di pondok pesantren Walisongo hanya Madrasah 

Diniyah dengan kajian kitab-kitab kuning sebagai materi kegiatan belajar mengajar. 

Mengingat kepentingan umat akan generasi yang tidak hanya berkompeten dalam 

keilmuan agama saja namun juga pada seorang intelek di bidang agama dan ilmu 
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2016 



umum terutama teknologi, maka pada tahun 2001 pondok pesantren Walisongo 

Lampung Utara mendirikan sebuah sekolah formal setingkat SLTP yang kemudian 

diberi nama MTs Plus Walisongo. Tiga tahun berikutnya (2004) pondok pesantren 

Walisongo Lampung Utara mendirikan Madrasah Aliyah (MA) Plus Walisongo, 

berselang tiga tahun kemudian tepatnya tahun 2007 pondok pesantren Walisongo 

mendirikan Akademi Kebidanan (AKBID) An-Nur Husada Walisongo yang 

merupakan AKBID pertama di lingkungan pesantren di Lampung. 

Disamping itu, pondok pesantren Walisongo Lampung Utara juga membuka 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Hajar Aswad dan telah mendampingi 

jama'aah haji yang tergabung dalam KBIH Hajar Aswad mulai dari Tahun 2004. 

Pondok pesantren Walisongo memiliki luas tanah 6500 m, yang terbagi kedalam 2 

wilayah.Wilayah utara berada di desa Sukamaju kecamatan Abung Semuli dan 

wilayah selatan berada di desa Bandar Kagungan Raya (Pemekaran desa 

Kalibalangan).Dengan lokasi yang strategis dan lumayan luas tersebut pondok 

pesantren Walisongo kini berkembang menjadi salah satu pondok pesantren yang 

besar di wilayah Lampung Utara. Hingga saat ini pondok pesantren Walisongo 

Lampung Utara  tercatat memiliki santri yang jumlahnya mencapai 500 orang lebih. 

1. Letak Geografis Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara 

Pondok pesantren Walisongo, berlokasi di Desa Bandar Kagungan Raya, 

Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Dengan batas-batas lokasi 

sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatas dengan Desa Sukamaju 



b. Sebelah barat berbatas dengan Desa Kelapa Gading 

c. Sebelah timur berbatas dengan Jalan Simpang Propau 

d. Sebelah selatan berbatas dengan Desa Bandar Kagungan Raya 

3. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara 

Adapun struktur organisasi yang ada di Pondok Pesantren Walisongo Lampung 

Utara secara sistematis dapat dilihat pada bagan dibawah ini : 

 

Bagan Struktur Organisasi Pondok Pesantren Walisongo 
Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Garis Komando 

Pengasuh/ 

Kiyai 
Ummat Yayasan 

Badal Kiyai 

Pengurus 
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Lurah Pondok 

Pengurus 

Pondok 

Ustadz/ 

Ustadzah 

Santri 

Kepala Madrasah 



 Garis Konsultasi 

 

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara 
 

4. Visi –Misi  Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara 

Adapun Visi, Misi, Tujuan, serta Motto Pondok Pesantren Walisongo Lampung 

Utara sebagai berikut : 

Visi : 

Mencetak kader umat yang berakhlak mulia, tawadhu, berpengetahuan luas, 

berpikiran bebas, berjiwa ikhlas, berpola hidup sederhana, berdikari dan 

menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. 

Misi : 

1.Menciptakan lembaga pendidikan yang Islami dan berkualitas 

2.Menyiapkan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan santri dan 

masyarakat 

3.Menyediakan tenaga kependidikan yang profesional dan memiliki kompetensi 

dalam bidangnya 

4.Menyelenggarakan proses pembelajaran dan pendidikan yang menghasilkan 

kader Islam yang berprestasi dan unggul 

Tujuan : 

1. Menghasilkan generasi yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan 

luas dan berpikiran bebas 



2. Mengembangkan generasi Islam yang mandiri dan siap menghadapi 

perkembangan zaman yang menguasai ilmu pengetahuan agama, ilmu 

pengetahuan umum dan teknologi. 

Motto :“Berkhidmat Untuk Ummat” 

 

 

5. Keadaan Ustadz Pondok Pesantren Walisongo 

Untuk lebih jelasnya keadaan ustadz di pondok pesantren Walisongo Lampung 

Utara dijelaskan dalam tabel berikut : 

Table 1 
Keadaan Pimpinan Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara 

Tahun 2015-2016 

NO NAMA JABATAN 

1 KH. Drs. M. Noerullah Qomaruddin AS.,MH Pengasuh 

2 H. M. Imam Khoirul Huda, M.Pd.I. Ka. MA 

3 H. M. Sholihin, M.Pd.I. Ka. MTs 

4 H. M. Abu Noer Choiri AS., M.Pd.I Ka. SMK 

5 H. Budi Utomo, M.Pd.I Ket. KBIH 

Sumber :Dokumentasi PonPes Walisongo Lampung Utara Tahun 2015-2016 

B. Strategi Pembinaan Masyarakat Desa 

Strategi Ponpes Walisongo adalah salah satu wadah untuk menuntut ilmu 

guna meningkatkan pengetahauan agama. Demikian juga ponpes walisongo dapat 

menambah ukhuwah islamiyah diantara sesama kaum muslimin, sebagaimana 

diketahui tujuan dari pada ponpes walisongo untuk membangun umat islam yang 



bertakwa. Dengan takwa dapat menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi yang 

tentunya membutuhkan proses yang panjuang, jika kegiatan yang dilakukan oleh 

ponpes walisongo bisa berjalan dengan baik, maka proses dalam mencapai tujuan 

bisa berjalan dengan baik pula. Berikut ini merupakan strategi-strategi pondok 

pesantren: 

1. Merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat diantara msayarakat 

awan dengan para muslim, dan sesame anggota jamaah ponpes tanpa dibatasi 

oleh tempat dan waktu. 

Wahana interaksi adalah tempat penghubung antara masyarakat yang 
menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi yang menghasilkan 
hubungan tetap dan pada kahirnya memungkinkan pembentukan struktur 
sosial. Interaksi positif hanya mungkin terjadi apabila terdapat suasana 
saling mempercayai, menghargai, dan saling mendukung.85 
Komunikasi sebagai proses yang didalamnya terdapat sutau gagasan yang 

dikirimkan dari sumber (ponpes walisongo) kapada penerima (masyarakat) 

dengan tujuan untuk merubah prilakunya menjadi lebih baik. 

Melalui kegiatan-kegiatan rutinitas Ponpes inilah yang menjadikan 

lingkungan Masyarakat desa Bandar Kagungan Raya sebagai wahana 

Interaksi dan komunikasi disekitarnya. 

2. Sebagai ajang berlangsungnya silahturahmi yang dapat menghidup suburkan 

da’wah dan ukhuwah Islamiyah 

Dengan berbagai cara dan aktifitas yang dilakukanPonpes inilah, Jamaah 
dan sleuruh pengurus Ponpes dapat slaing bersilahturahmi dan mempererat 
ikhuwah islamiyah serta aktif melakukan dakwah kepada masyarakat secara 
rutin.86 
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3. Sebagai sarana dialog kesinambungan anatara ulama dan umara dengan umat. 

Kegiatan-kegiatan ponpes dengan adanya acara pengajian-pengajian diikuti 
sesi Tanya jawab snatara ustadz dan jamaah.87 
 

4. Sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan 

umat dan bangsa pada umumnya. 

Ponpes sebagai tempat sarana bagi jamaah dengan saling berbagi informasi-

informasi masalah syariah islam berhubungan dengan isu-isu perkembangan 

zaman. 

Maka berbicara masalah proses tentang suatu kegiatan, maka tidak bisa lepas 

dari pembicaraan mengenai bagaimana cara aktivitas atau kegiatan tersebut bisa 

terlaksana, sehingga apa yang terjadi tujuan dapat tercapai. 

Table 2 
Jadwal Pengajian Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara 

Hari Waktu Pengajian Ustad Pengajar 
Rabu Ba’da Magrib – Ba’da 

Isya 
Pengajian Fiqih H. M. Imam Khoirul 

Huda, M.Pd.I. 
Jumat Ba’da Magrib – Ba’da 

Isya 
Pengajian Al-
Qur’an 

KH. Drs. M. Noerullah 
Qomaruddin AS.,MH 

Sabtu 14.00WIB – Ashar Pengajiann Tartil 
Qur’an 

H. M. Sholihin, M.Pd.I. 

Sumber :Dokumentasi Jadwal Pengajian Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan 
Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara 

 

Adapun aktifitas ponpes dalam meningkatkan ukhuwah islamiyah di 

Masyarakat desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara adalah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 
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1. Pengajian-pengajian di Desa Bandar Kagungan Raya 

Pada awal tahun 2008, di Desa Bandar banyak berdatangan Jamaah 

(masyarakt)  Baru. Mereka snagan aktif mengikuti aktifitas, kegiatan shalat 

lima waktu berjamaah di masjid, dan mereka sangat kompak. Memasuki 

pertengahan tahun 2008, mereka mempunyai ide-ide untuk mengadakan 

kegiatan fiqih dan tafsir Al-Qur’an. 

Ponpes Walisongo menyambut baik dengan mengadakan pengajian ini 

mengingat jamaah yang ada di desa Bandar kagungan raya masih sangat 

minim tentang pemahaman agamanya, sehingga ponpes menaruh harapan 

kepada mereka agar pemahaman secara keseluruhan dapat ditingkatkan. 

Dengan demikian agar bisa pengajian ini terlaksana semuanya, tentunya tidak 

bisa lepas dari peran seorang Tokoh Agama yaitu Kiyai atau Ustadz yang 

mempu menyampaikan Ilmu Agamanya kepada jamaah. 

Setelah adanya kemufakaan dari begabagai pihak, maka diadakanlah 

pengajian fiqih dan tafsir Al-Qur’an dengan jadwal sekali dalam satu minggu 

yaitu pada hari Rabu malam, setelah ba’da Shalat Magrib sampai dengan 

Shlat isya. Ustadz yang menyampaikan materi adalah ustadz H. Imam,  yang 

direkomendasi oleh kelomok jamaah baru di desa Bandar kagungan raya. 

2. Pengajian fiqih 

Ceramah yang disampaikan ustadz H. Imam dalam pengajian fiqih 

menyangkut tentang Syariat Islam sebagai berikut:88 
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a. Pelaksanaan syariat islam tidak dapat dijalankan begitu saja tanpa adanya 

proses pendidikan manusia. 

Pendidikan untuk meningkatkan kualitas Pengetahuan dan Keilmuan yang 
dimiliki manusia. Pendidikan juga  bertujuan agar  janji dan pengakuan 
terhadap Allah SWT yang di ucapkan oleh manusia dapat dijalankan 
dengan sempurna. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pada 
pendidik/guru, ustadz, kiayi dan ulama.Akan tetapi merupakan tanggung 
jawab semua orang, Ponpes Walisongo sebagai salah satu bentuk 
pendidikan agama yang diselenggarakan masyarakat tidak lepas dari 
peran ini, karena memang Ponpes mempunyai strategi sebagai lembaga 
pendidikan umat.89 
Kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan keislaman 
kepada jamaah, meningkatkan kualitas, nilai ibadah, meningkatkan rasa 
kesadaran dalam menunaikan kewajiban, member motivasi, dorongan 
kepada Jamaah, supaya mau berpartisipasi terhadap tugas-tugas 
keagamaan serta pentingnya menjalin dan memupuk rasa ukhuwah.90 
 

b. Tentang Syahadat 

Syahadat merupakan asas dan dasar bagi rukun islam lainnya. Syahadat 

merupakan  ruh inti dan landasan seluruh ajaran islam. Syahadat sering 

disebut dengan syahadatin karena terdiri dari 2 kalimat syahadat. 91 

Syahadat memiliki arti pernyataan kesaksian dalam islam, ikrar syahadat 

merupakan tanda bahwa seorang untuk memeluk islam. Kedua kalimat 

syhadat itu: 

Kalimat pertama : 

Asyhadu alaa Ilaaha Illallah 

Artinya : 

Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. 
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Kalimat kedua : 

Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah 

Artinya : 

Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. 

Syahadat ialah pengakuan atau penyaksian yang sebenar-benarnya yaitu 
penyaksian lahir daan batin.92 
Kalimat pertama menunjukan pengakuan Tauhid, artinya seseorang 

muslim hanya mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan, jadi 

dengan mengikrarkan kalimat syahadat, tauhid seorang muslim 

memantapkan diri untuk menjadikan Allah sebagai motivasi, tujuan dan 

jalan hidupnya. Kalimat kedua menunjukkan pengakuan bahwa Nabi 

Muhammad adalah utusan Allah. Dengan ikrar ini, seseorang 

memantapkan untuk meyakini ajaran Allah seperti yang telah dilakukan 

Nabi Muhammad SAW, serta memegang Al-Qur’an sebagai kitab 

panduan bagi seluruh umat manusia, mengambil hukum-hukum seperti 

yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW, dan meyakini hadist-hadist 

Muhammad termasuk tidak mempercayai selain kerasulan setelah Nabi 

Muhammad SAW.93 

c. Tentang Shalat 

Shalat adalah rukun islam yang kedua. 

Shalat hukumnya wajib bagi orang yang memeluk Agama Islam dengan 
melaksanakan Shalat berarti kita menjalankan perintah Allah SWT. 
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Shalat dapat mencegah perbuatan keji dna munkar, namun didalam 
menjalankakn shalat tentunya ada syarat-syarat sebagai berikut:94 
 Wajib Shalat : Islam, baligh dan berakal 

 Syahnya Shalat : Islam, Tamyiz, Berwudhu, Suci Perkataan dan 

tempat dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuknya wkatu 

shalat, menjauhi yang membatalkan wudhu dan shlat. 

 Rukun shalat yang terpenuhi. 

Dengan memahami semua syarat-syarat dan rukunnya, ibadah-ibadah 
kita akan lebih sempurna, karena shalat adalah ikrar dari semua ibadah, 
apabila amalan shlatnya baik maka amalan yang lain akan baik pula.95 

d. Tentang puasa 

Didalam menjalankan ibadah puasa, tentunya kita terlebih dahulu harus 

mengerti syarat-syarat dan rukunnya, agar nilai puasa kita bik dimata 

Allah. 

Didalam menjalani puasa wajib maupun sunah, waktu pelaksanaan puasa 
dimulai dari terbit fajar subuh dan berakhir ketika terbenam matahari.96 
 
Allah SWT menyatakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 187: 
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Artinya :Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan 

isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian 

bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, 

karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang 

campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan 

Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. 

kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah 

kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan 

Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya.Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. 

Namun banyak dijumpai, masyarakat menjalankan puasa hanya mendapatkan 

rasa lapar dan dahaga saja karena mereka tidak bisa menahan hawa nafsu untuk 

melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa (makruh). 

e. Tentang Zakat 

Zakat ada dua macam yaitu zakat yang berkaitan dengan jiwa disebut 
zakat fitrah dan yang berkaitan dengan harta disebut zakat maal.97 
 
 Syarat-syarat Zakat Fitrah 

- Beragama Islam 

- Mempunyai Banyak Persediaan makanan (mampu). 
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 Orang-orang yang berhak menerima Zakat Fitrah98 

- Fakir 

- Miskin 

- Amilin 

- Muallaf 

- Fisabilillah 

- Ibnu sabil 

Dalam mengeluarkan zakat fitrah, kita harus tau batasan kemampuan 

kita, waktu mengeluarkan dan cara berdoanya. 

 Zakat Harta (Zakat Maal) 

Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah : 

1. Mata uang 

2. Emas dan Perak 

3. Harta Perniaga 

4. Binatang dan Hewan ternak 

5. Hasil Pertanian 

6. Barang Tambang 

7. Barang Temuan 

Zakat dapat diberikan kepada siapa saja seperti yang telah disebutkan 

diatas, tapi bila amil zakat yang baik dan benar menurut hukum Islam 

maka hendaklah Zakat tersebut diserahkan seluruhnya kepada 
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Amilin.Kemudian amilin yang mendistribusikannya kepada mereka 

yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam. 

 

f. Tentang haji 

Pemerintah melkasanakan haji diwajibkan bagi orang-orang yang 
mampu, bagi orang-orang yang tidak mampu tidak diwajibkan.Hajii 
adalah rukin Islam yang kelima.99 
Pengertian Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk 

melakukan beberapa amalan seperti wakuf, tawaf, dan amalan-amalan 

lainnya.Pada masa tertentu, untuk memenuhi panggilan Allah SWT dan 

mengharap ridhonya, waktunya, dan syawalnya sampai dengan 10 

Zulhijjah. 

3. Pengajian Tafsir Al-Qur’an 

Setelah 2 tahun berjalan belajar pengajian tentang ilmu fiqih. Ponpes masih 
menganggap itu belum cukupuntuk membina jamaah, untuk lebih 
meningkatkan wawasan dan pemahaan tentang Agama, maka ponpes 
menambah lagi aktifitas atau kegiatan pengajian Tafsir Al-Qur’an dimulai 
dari Surat Al-Fatihah sampai dengan Surat Ali Imran 104.100 
 
Pengajian ini diadakan pada hari rabu malam setelah Ba’da Magrib sampai 
dengan waktu Adzan Shalat Isya. 101Untuk menggantikan pengajian Fiqih, 
masih bertempat di Desa Bandar Kagungan Raya.102 
 
Dari yang menyampaikan materi tetap Ustadz KH. Qomarudin pengajian ini 
dihadiri oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu dengan materi pokok yang 
disampaikan adalah makna yang terkandung dalam surat al-Fatihah seperti 
berikut ini :103 
 

a. Allah yang Rahman dan Rahim 
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b. Segala puji hanya milik Allah 

- Pada ucapan Rabbal Alamin (Tauhid Rububiyah) 

- Pada ucapan Alhamdulillah (Tauhid Uluhiyah) 

- Yang maha pengasih, maha penyayang 

- Yang berkuasa pada hari pembalasan 

- Iyyaka artinnya Engkau 

- Na buddu artinya kami sembah 

- Nastainu artinya tempat, dengan maknanya kami mohon 

pertolongan tunjukan jalan yang benar, jalan yang telah diberi 

nikmat bukan jalan yang sesat. 

Surat Ali-Imran ayat 104 mengandung arti dan maksud yaitu mengajak 

manusia untuk mencegah hal-hal yang munkar. 

Kemudian Pengajian Tafsir ke-2 yang diadakan pada hari jumat, waktu 
pengajian ba’da magrib sampai dengan waktu sebelum adzan isya dengan 
menyampaikan materi Ustadz H. Qomarudin104 

Pengajian dihadiri oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Materi pokok yang 

disampaikan adalah menafsirkan surat Al-Qur’an mulai dari awal sampai 

akhir jus 30 seperti surat An-Naas hingga surat An-Naba. 

Surat An-Naas memiliki arti bahwa Allah merupakan pelindung manusia dan 

kejahatan dan bisikan Syaitan maupun Manusia. 

Berikut merupakan arti Surat An-Naas : 
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1. Katakanlah : “aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan 

menguasai) manusia. 

2. Raja manusia 

3. Sembahan manusia 

4. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunya. 

5. Yang membisikkan (kejahatan)ke dalam dada manusia 

6. Dari jin dan manusia 

Surat An-Naba maknanya yaitu kekuasaan Allah menciptakan alam dan 
nikmat-nikmat yang diberikannya merupakan bukti bagi kekuasaannya 
membangkitkan manusia.105 

 Berikut ini merupakan arti surat An-Naba ayat 1-10: 

1. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? 

2. Tentang berita yang besar, 

3. Yang mereka perselisihkan tentang kami, 

4. Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui, 

5. Kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui, 

6. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? 

7. Dan gunung-gunung sebagai pasak? 

8. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, 

9. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, 

10. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. 
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Al-Qur’an dimulai dengan surat Al-fatihah yang diantara isinya ialah agar 

manusia memohon hidayah menuju jalan yang lurus dan memohon 

pertolongan dari Allah SWT dan diakhiri dengan surat An-Naas yang 

menganjurkan agar manusia memohon perlindungan kepada Allah dari 

segala kejahatan. 

Disela-sela pengajian Fiqh dan Tafsir Al-Qur’an, terkadang ustadz H. 
Imam mengkaji materi umum serta masalah-masalah yang banyak 
menjadi sumber perbedaan pendapat dikalangan jamaah. Akibat dari 
perbedaan paham maka terjadi adu argument diantara kelompok-
kelompok jamaah yang satu dengan yang lainnya.106 
Masing-masing kelompok itu memiliki dasar dalil yang menjadi 

pegangan, namun yang membat keadaan Ukhuwah Islamiyah di Desa 

Bandar Kagungan Raya terpuruk adalah adanya sifat pemaksaan dari 

kelompok jamaah pro-Ustaz H Imam Kepada kelompok jamaah yang 

berbeda paham. Mulai dari pertengahan tahun 2008 sampai September 

2016, hubungan ukhuwah jamaah di Desa Bandar Kagungan Raya 

menjadi kurang Harmonis dikarenakanperbedaan paham antar kelompok 

jamaah serta adanya paksaan untuk mengikuti paham tersebut. 

4. Pengajian Tartil Al-Qur’an 

Pengajian ini dilakukan pada awal mula jamaah membuat pengajian, 
didirikan yaitu pada setiap hari kamis, satu kali pertemuan dalam 
seminggu.Pengajian dihadiri oleh jamaah khusus ibu-ibu, dimulai pukul 
13.30 WIB- sampai dengan masuknya Ashar.Ustadz yang memimpin 
pengajian sudah berganti-ganti sejak dulu, dikarenakan pengajian ini sudah 
terlalu lama berjalan dan berbeda-beda generasi.107 
 
Ustadz yang memimpin pengajian sekarang adalah ustadz H. Sholihin hari 
pelaksanaan pengajian juga dirubah dan ditetapkan pada hari sabtu, pukul 
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14.00 WIB sampai dengan masukna waktu Ashar.Materi yang dikaji juga 
beragam. Berikut ini ragam kajian pengajiannya :108 
 
a. Seni baca Al-Qur’an. 

Menyakut tentang tajwid dan kad’ah 

b. Baca barzanji. 

c. Shalat dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan jamaah Desa Bandar 

Kagungan Raya dalam membina Ukhwah Islamiyah antar Jamaah Ibu-ibu 

agar pengajian tetap berjalan adalah : 

a. Mengadakan Iuran sebulan sekali Rp. 5000,- yang digunakan untuk 

keperluan anggota bila ada yang jatuh sakit. 

b. Mengadakan Dompet Keliling setiap dalam pertemuan, ini bertujuan 

untuk memberikan amplop dengan nominal tertentu untuk diberikan 

kepada ustadz yang diberikan materi. 

Terkait dengan teori analisis SWOT, maka dapat dianalisis sebagai berikut: 

a. Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan dalam hal ini adalah adanya penguatan ajaran Islam yang 

diberikan oleh Ponpes Walisongo kepada masyarakat Bandar kagungan 

Raya.Penguatan ajaran Islam tersebut seperti pengajian fiqih, pengajian 

Tafsir Al-Qur’an, dan pengajian Tartil Qur’an. 

b. Kelemahan (Weakness) 
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Kelemahan dalam hal ini adalah masih adanya masyarakat yang tidak mau 

ikut serta dalam kegiatan yang di lakukan oleh Ponpes Walisongo.Karena 

terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, masyarakat 

Bandar Kagungan Raya lebih memillih untuk tidak ikut serta dengan 

alasan sudah terlalu lelah bekerja. 

c. Peluang (opportunity) 

Peluang dalam hal ini adalah banyak masyarakat yang mendukung 

kegiatan tersebut.Karena masyarakat beranggapan dengan kegiatan 

tersebut selain dapat memperdalam ajaran Islam, masyarakat pun dapat 

menjalin tali silahturahmi semakin erat. 

d. Ancaman (Treats) 

Ancaman dalam hal ini adalah adanya aliran yang sangat menetang 

dengan adanya kegiatan Ponpes Walisongo.Karena ada sebagian 

masyarakat yang beranggapan bahwa pengajian yang dilakukan tersebut 

tidak mereka jalani. 

Berdasarkan uraian diatas cara dilakukan oleh Ponpes Walisongo dalam 

membina Ukhuwah Islamiyah pada Jamaah belum sepenuhnya berhasil. Walaupun 

bentuk dan sikap perselisihan dan tidak tercapainya keharmonisan diantara jamaah 

tidak Nampak terlihat, namun diantara kedua kelompok masih bisa saling menahan 

diri. 

C. Upaya Pondok Pesantren Walisongo Dalam Pembinaan Ukhuwah 

Islamiyah Pada Jamaah 



Menerus kegiatan-kegiatan yang sudah ada atau yang sudah dilaksanakan oleh 

Ponpes Walisongo seperti pengajian Fiqih, Tafsir Al-Qur’an dan Tartil Al-Qur’an. 

Ponpes walisongo dalam membina dan mengembangkan Ukhuwah Islamiyah 

pada masyarakat dalam kehidpan bermasyarakat sekaligus meningkatkan 

kemakmuran pada masyarakat desa Bandar Kagungan Raya dengan maksud untuk 

mempersatukan kembali diantara dua kelompok yang berselisih paham dengan jalan 

musyawarah dan membentuk Tim Porematur tanggal 29 September 2013. Kemudian 

didapatkan titik temu, maka diadakan kesepakatan sebagai berikut:109 

1. Memperbaiki susunan kepengurusan Desa Bandar Kagungan Raya 
periode tahun 2012-2016.110 

2. Bersama-sama menyusun jadwal Khotib yang akan bertugas setiap 
hari Jum’at dari masing-masing kelompok. 

3. Mengaktifkan kembali kegiatan anak-anak Risma.111 
4. Menyusun jadwal yang bertugas untuk menjadi imam pada waktu 

Shakat Fardhu lima waktu berjamaah.112 
5. Diadakan kembali Peringatan hari-hari besar Islam.113 

 

 

 

 

 

                                                           
109Observasi, pada tanggal 12-9-2016 
110 Mulyono,Jamaah, Wawancara, pada tanggal 12-9-2015 
111KH. M. Nuer, Tokoh Agama, Wawancara, pada tanggal 12-9-2016 
112 Zulkarnaek, Jamaah, Wawancara, pada tanggal 12-9-2016 
113 Suka, Jamaah, Wawancara, pada tanggal 12-9-2016 



 

 

BAB IV 

Strategi Pondok Pesantren Walisongo dalam Pembinaan Ukhuwah Islamiyah 
Pada Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara 

A. Strategi Pondok Pesantren Walisongo dalam Pembinaan Ukhuwah 
Islamiyah 

Setelah penulis mengadakan penelitian, sebagaimana telah dipaparkan dalam 

BAB III, maka pada bab ini penulis akan menganalisis hasil temuan tentang Strategi 

Pondok Pesantern Walisongo dalam Pembinaan Ukhuwah Islamiyah pada Jamaah 

Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. 

Ponpes Walisongo adalah suatu komunitas muslim yang secara khusus 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tentang agama Islam. Bertujuan untuk 

membina dan mengembangkan hubugan yang santun dan serasi antara manusia 

dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan 

lingkungannya, dalam rangka membina masyrakat yang bertakwa kepada Allah SWT. 

Pondok pesantren Walisongo sebagai wahana interaksi dan komunikaksi yang 

kuat diantara masyarakat awam dengan para mualim, dan sesama anggota jamaah 

tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Sebagai tempat penghubung antar masyarakat 

yang mneghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi yang menghasilkan 

hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. 

Interaksi positif hanya mungkin terjadi apabila terdapat suasana saling mempercayai, 



menghargai, dan saling mendukung. Komunikasi sebagai proses yang di dalamnya 

terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber (ponpes Walisongo) kepada 

penerima (masyarakat) dengan tujuan untuk merubah prilakunya menjadi lebih baik. 

Melalui kegiatan-kegiatan dan rutinitas Ponpes Walisongo inilah yang menjadikan 

lingkungan Desa Bandar Kagungan Raya sebagai wahana Interaksi dan komunikasi 

di sekitarnya. 

Ponpes Walisongo sebagai ajang berlangsungnya silahturahmi yang dapat 

menghidup suburkan da’wah dan ukhuwah islamiyah dengan berbagai acara dan 

aktivitas yang  dilakukan Ponpes Walisongo inilah, Jamaah dan seluruh pengurus 

Ponpes Walisongo saling bersilahturahmi dan mempererat ukhuwah Islamiyah serta 

aktif melakukan dakwah kepada masyarakat sekitar secara rutin dan juga sebagai 

sarana dialog berkesinambungan antara ulama’ dan umara’ dengan umat. Kegiatan-

kegiatan Ponpes Walisongo dengan adanya secara pengajian-pengajian diikut sesi 

Tanya jawab antara ustadz dan jamaah.Ponpes Walisongo juga merupakan media 

penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa pada 

umumnya. 

Ponpes Walisongo sebagai tempat sarana bagi jamaah dengan saling berbagu 

informasi-informasi masalah syariah Islam berhubungan dengan isu-isu 

perkembangan zaman. Strategi Ponpes Walisongo (sebagaimana teori yang ado pada 

BAB II) sangat besar pengarunya terhadap terbinanya ukhuwah islamiyah sehingga 

diharapkan akan sedikit sekali kemungkinan terjadinya perpecahan diantara warga 

masyarakatnya. 



Berikut merupakan aktivitas-aktivitas rutin yang dilakukan Ponpes Walisongo 

Jamaah Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara, yaitu: 

1. Shlat Fardhu 

Melaksanakan shlat fardhu lima waktu secara berjamaah. Melaksanakan 

shalat fardhu berjamaah sangat dianjurkan karena barang siapa yang 

menjalankan akan mendapat pahala yang berlipat dari pada shalat sendirian. 

Sebelum datangnya waktu adzan, ta’mir masjid memutar kaset yang berisikan 

bacaan tentang ayat-ayat suci Al-Quran menggunakan bantuan pengeras 

suara. Itu menandakan bahwa sebentar lagi akan masuk waktu shalat, supaya 

para jamaah yang masih melakukan aktifitas dirumah bersiap-siap untuk 

menunju ke masjid dan menjalankan shlat fardhu, setelah itu dilanjutkan 

dengan wiridan ditutup dengan doa bersama. 

2. Shalat Jum’at 

Selain melaksanakan shalat fardhu berjamaah, para jamaah melaksanakan 

shalat jum’at di Masjid.Sama seperti dengan kegiatan shalat jum’at di masjid-

masjid lainnya. Untuk yang bertugas sebagai khotib adalah salah satu jamaah, 

namun dilain waktu yang menjadi khotib bukan dari jamaah Ponpes 

Walisongo melaikan Ustadz dari daerah lain. Jumlah jamaah yang mengikuti 

ibadah jum’at cukup banyak dari hari kehari. 

 

 



3. Menyambut Bulan Suci Ramadhan 

Bila tiba bulan suci ramadhan, Desa Bandar Kagungan Raya mengadakan 

Shalat tarawih berjamaah, namun sebelum melaksanakan sahlat terawih, 

terlebih dahulu diadakan Kuliah Tujuh Menit (Kultum).Jumlah rakaat 

sebanyak 18 rakaat ditambah witir 3 rakaat. 

Setelah waktu melaksanakan shlat tarawih dua rakaat pertama, kemudian 

diikuti salam, kemudian memakai bilal dan doa. Kemudian diteruskan 

kembali sampai jumpah rakaat berjumlah 18 rakaat ditambah witir 3 

rakaat.Setelah shalat Tarawih, kemudian Bapak-bapak dan anak-anak 

melanjutkan tadarusan bersama. 

4. Pengajian Ibu-ibu 

Pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap hari minggu dan hari kamis, waktu 

pelaksanaanya setelah ba’da zuhur smapai dengan menjelang shlat 

Ashar.Materi yang disampaikan adalah tentang tata car abaca Al-Qur’an yang 

baik dan benar, menyangkut tajwid, kiro’ah, kadang juga belajar baca berzanji 

dan doa-doa serta praktik shalat.Ustadz yang menyampaikan sudah bergonta-

ganti dari generasi ke generasi.Ustadz-ustadz tersebut adalah Ustadz H. 

Sholihin. 

5. Pergantian Hari Besar Islam 

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) adalah sebuah memoen yang paling tepat 

jika dijadikan sebagai tempat pembinaan keagamaan dan menjalin ukhuwah 

islamiyah diantara jamaah.Hal ini selalu dilakukan oleh Ponpes walisongo 

ketika hari-hari besar Islam diperingati, karena pada saat ini jamaah yang 



hadir jauh lebih banyak dibandingkan dnegan pengajian-pengajian rutin 

mingguan. 

Peringatan yang biasa dilakukan selain mendatangkan ustadz-ustadz dari luar, 

dengan harapan kiranya jamaah pengajian khususnya mendapatkan perluasan 

wawasan dan bertambahnya ilmu yang diperoleh dari materi-materi yang telah 

disampaikan. Disamping itu peringatan hari-hari besar seperti Isra Mijrat, kiat 

bisa memetik hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad supaya jamaah bisa 

meningkatkan Keimanan kepada Allah SWT, sekaligus memperkenalkan pada 

anak-anak atau generasi-generasi muda mengerti mengenai Hari Besar Islam. 

Selain dari itu peneliti pun memperoleh hasil penelitian yang dilakukan terhadap 

pengurus Ponpes walisongo, bahwa dalam pembinaan Ukhuwah Islamiyah terlihat 

banyak aktivitas yang dilaksanakan, diantara lain : 

1. Pengajian Fiqih 

Fiqih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang 

berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan  atau 

perbuatan, yang diambil dari nash-nash yang ado, atau dari mengistinbath 

dalil-dalil syariat Islam. Dilihat dari segi ilmu pengetahuan yang berkembang 

dalam kalangan ulama Islam, fiqih itu ialah ilmu pengetahuan yang 

membicarakan atau membahas hukum-hukum Islam yag bersumber  pada Al-

Qur’an, Al-Sunnah dalil-dalil syar’I yang lain. Setelah diformulasikan oleh 

para ulama dengan mempergunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqih. Dengan 

demikian berarti bahwa fiqih itu merupakan formulasi dari Al-Qur’an dan Al-



Sunnah yang berbentuk hukum amaliyah yang akan diamalkan oleh 

ummatnya. Hukum itu berbentuk amaliyah yang akan diamalkan oleh setiap 

mukallaf (Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani/diberi tanggung jawab 

melaksanakan ajaran syariat Islam dengantanda-tanda seperti baligh, berakal, 

sadar, sudah masuk Islam). Dengan berbekal ilmu fiqih diharapkan jamaah 

masjid tawakkal dapat meninggikan ilmu Agamanya.pengajian fiqh ini 

dipimpin oleh Ustadz’’’, waktu pelaksanaannya pada Rabu Malam setelah 

Shalat Magrib sampai dengan masuknya watu Shalat Isya. 

2. Pengajian Tafsir Al-Qur’an 

Ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi 

kedudukannya, karena pembahasannya berkaitan dengan Kalamullah yang 

merupakan petunjuk dan pembeda dari yang haq dan bathil.Ilmu tafsir telah 

dikenal sejak zaman Rasulullah dan berkembang hingga di zaman modern 

sekarang ini. 

Jadi, secara umum Ilmu Tafsir adalah ilmu yang bekerja untuk mengetahui 

arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur’an. Pada waktu Nabi Muhammad masih 

hidup, beliau sendiri yang menjelaskan apa maksud dari ayat Al-Qur’an, maka 

hadits Nabi disebut sebagai penjelas dari Al-Qur’qn. Setelah Nabi wafat, para 

nimbi berusaha menerangkan maksud Al-Qur’an bersumber dari pemahaman 

mereka terhadap keterangan Nabi dan dari suasana kebatinan saat itu.pada 

massa dimana generasi sahabat sudah tidak ado yang hidup, maka pemahaman 

Al-Qur’an dilakukan oleh para ulama, dengan interprestasi. Ketika itulah 

tafsir tersusun sebagai ilmu. 



Pengajian tafsir Al-Quran dipimpin oleh Ustadz Imam, waktu pelaksanaannya 

pada Rabu Malam setelah Shalat Magrib sampai dengan masuknya waktu 

Shalat Isya. 

3. Pengajian Tartil Al-Qur’an 

Tartil Al-Qur’an secara bersuara, perlahan dan dengan menerapkan hukum-

hukum bacaan secara tepat. Secara khusus, aktifitas tartil ini dilakukan dalam 

shalat dai malam hari, yakni qiyamul-lail. Dari sini, diharapkan lahir kesan ke 

dalam jiwa, sebagaimana dijelaskan dalam rangkaian ayat-ayat Al-

Muzzammil itu sendiri. 

Ustadz yang memimpin pengajian tartil A-Qur’an adalah Ustadz Sholihin 

Hari pelaksanaan pengajian ditetapkan pada hari jumat, pukul 14.00 WIB- 

sampai dengan masuknya waktu Ashar. 

Terkait dengan teori analisis SWOT, maka dapat dianalisis sebagai berikut: 

e. Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan dalam hal ini adalah adanya penguatan ajaran Islam yang 

diberikan oleh Ponpes Walisongo kepada masyarakat Bandar kagungan 

Raya.Penguatan ajaran Islam tersebut seperti pengajian fiqih, pengajian 

Tafsir Al-Qur’an, dan pengajian Tartil Qur’an. 

f. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan dalam hal ini adalah masih adanya masyarakat yang tidak mau 

ikut serta dalam kegiatan yang di lakukan oleh Ponpes Walisongo.Karena 

terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, masyarakat 



Bandar Kagungan Raya lebih memillih untuk tidak ikut serta dengan 

alasan sudah terlalu lelah bekerja. 

g. Peluang (opportunity) 

Peluang dalam hal ini adalah banyak masyarakat yang mendukung 

kegiatan tersebut.Karena masyarakat beranggapan dengan kegiatan 

tersebut selain dapat memperdalam ajaran Islam, masyarakat pun dapat 

menjalin tali silahturahmi semakin erat. 

h. Ancaman (Treats) 

Ancaman dalam hal ini adalah adanya aliran yang sangat menetang 

dengan adanya kegiatan Ponpes Walisongo.Karena ada sebagian 

masyarakat yang beranggapan bahwa pengajian yang dilakukan tersebut 

tidak mereka jalani. 

Berdasarkan uraian diatas cara dilakukan oleh Ponpes Walisongo dalam 

membina Ukhuwah Islamiyah pada Jamaah belum sepenuhnya berhasil. 

Walaupun bentuk dan sikap perselisihan dan tidak tercapainya keharmonisan 

diantara jamaah tidak Nampak terlihat, namun diantara kedua kelompok 

masih bisa saling menahan diri. 

B. Upaya Pondok Pesantren Walisongo Dalam Pembinaan Ukhuwah 
Islamiyah Pada Jamaah 

Upaya yang dilakukan oleh Ponpes Walisongo dalam membina dan 

mengembangkan Ukhuwah Islamiyah pada jamaah dalam kehidupan bermasyarakat 

sekaligus meningkatkan kemakmuran pada Masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya 

adalah sebagai berikut: 



6. Memperbaiki susunan kepengurusan Desa Bandar Kagungan Raya 

periode tahun 2012-2016. 

7. Bersama-sama menyusun jadwal Khotib yang akan bertugas setiap 

hari Jum’at dari masing-masing kelompok. 

8. Mengaktifkan kembali kegiatan anak-anak Risma. 

9. Menyusun jadwal yang bertugas untuk menjadi imam pada waktu 

Shakat Fardhu lima waktu berjamaah. 

10. Diadakan kembali Peringatan hari-hari besar Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisa skripsi ini 

yang berjudul, “Strategi Pondok Pesantren Walisongo dalam Pembinaan 

Masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara”. Dalam menjalankan strategi pembinaan masyarakat desa 

melalui pembinaan Ukhuwah Islamiyah maka terdapat kesimpulan yang perlu 

ditegaskan disini yaitu sebagai berikut: 

Strategi pembinaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Ponpes 

Walisongo terhadap masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung 

Selatan Kabupaten Lampung Utara melalui pembinaan Ukhuwah Islamiyah sudah 

cukup baik, karena sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman yang dimiliki oleh 

masyarakat tersebut seperti pengajian-pengajian Desa, Pengajian Fiqih, Pengajian 

Tafsir Al-Qur’an, dan Pengajian Tartil Al-Qur’an. 

Upaya yang dilakukan oleh Ponpes Walisongo dalam membina dan 

mengembangkan Ukhuwah Islamiyah pada jamaah dalam kehidupan 

bermasyarakat sekaligus meningkatkan kemakmuran pada Masyarakat Desa 

Bandar Kagungan Raya adalah sebagai berikut: Memperbaiki susunan 

kepengurusan Desa Bandar Kagungan Raya periode tahun 2012-2016, Bersama-

sama menyusun jadwal Khotib yang akan bertugas setiap hari Jum’at dari 



masing-masing kelompok, Mengaktifkan kembali kegiatan anak-anak Risma, 

Menyusun jadwal yang bertugas untuk menjadi imam pada waktu Shakat Fardhu 

lima waktu berjamaah, dan Diadakan kembali Peringatan hari-hari besar Islam. 

B. Saran 

Sebagai bagian dari perbuatan amar ma’ruf dan upaya saling menasehati 

dalam kebaikan sebagai pertimbangan bagi perkembangan dan kemajuan Pondok 

Pesantren Walisongo. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka 

penulis kemukakan saran dan masukan sebagai berikut: 

Membentuk struktur kepengurusan Ponpes Walisongo, yang berbeda tugas 

setiap pengurusnya dan bagiannya, agar pengurus bisa secara fokus menjalankan 

tugas dan wewenangnya, hal ini dapat memperlancar strategi yang sempurna. 
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PEDOMAN INTERVIEW 

A. Pedoman Interview Untuk PengurusPonpesWalisongo 

1. Bagaimana sejarah berdirinya PonpesWalisongo di Desa Bandar 

Kagungan Raya KecamatanAbung Selatan Kabupaten Lampung Utara? 

2. Apa visi dan misi serta tujuan didirikannya PonpesWalisongo di Desa 

Bandar Kagungan Raya KecamatanAbung Selatan Kabupaten Lampung 

Utara? 

3. Siapa saja pengurus PonpesWalisongo di Desa Bandar Kagungan Raya 

KecamatanAbung Selatan Kabupaten Lampung Utara? 

4. Ada berapa divisi yang ada di PonpesWalisongo di Desa Bandar 

Kagungan Raya KecamatanAbung Selatan Kabupaten Lampung Utara? 

5. Apa saja Program atau aktifitas 

PonpesWalisongodalampembinaanmasyarakat di Desa Bandar Kagungan 

Raya KecamatanAbung Selatan Kabupaten Lampung Utara? 

6. Siapa sajakah yang menjadi penanggung jawab serta pengurus dari 

Program PonpesWalisongo di Desa Bandar Kagungan Raya 

KecamatanAbung Selatan Kabupaten Lampung Utara? 

7. Siapa saja yang menjadi saaran utama dalam Program PonpesWalisongo 

di Desa Bandar Kagungan Raya KecamatanAbung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara? 



8. Bagaimana strategi Program 

PonpesWalisongodalampembinaanmsayarakat di Desa Bandar Kagungan 

Raya KecamatanAbung Selatan Kabupaten Lampung Utara? 

9. Bagaimana feedback dari sasaran PonpesWalisongo di Desa Bandar 

Kagungan Raya KecamatanAbung Selatan Kabupaten Lampung Utara itu 

sendiri? 

10. Bagaimana proses Program PonpesWalisongopembinaanmasyarakat di 

Desa Bandar Kagungan Raya KecamatanAbung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara? 

 

B. Pedoman Interview Untuk JamaahDesa Bandar Kagungan Raya 
KecamatanAbung Selatan Kabupaten Lampung Selatan 
 
1. Apakah dengan adanyaPembinaanMasyarakatdesa, 

makamasyarakatdapatterbantudalammemahamiajaran Islam denganbaik? 

Mengapa? 

2. Bagaimana pendapat pelajar tentang adanya Program yang ada? 

3. Hal apa saja yang harus dilakukan penerima Programpembinaan, dalam 

pembinaanakhuwahIslamiyah? 

 

 

 

 



 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati Prosedur kegiatan Program Pembinaan memalalui Startegi 

Empiris-rasional, Strategi Normatif-reedukatif, dan Strategi Kekuasaan-

Paksaan (Power-Coercive). 

2. Mengamati agenda yang dilaksanakan pembinaanukhuwahIslamiyah. 

3. Mengamati jumlah penerima PembinaanUkhuwahIslamiyah secara 

keseluruhan. 

4. Mengamati kehadiran jamaah dalam pembinaan. 
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1. Mencari sejarah berdirinya PonpesWalisongo. 

2. Struktur kepengurusan. 
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5. Program pembinaanPonpesWalisongo. 
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