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MOTTO 
 

 ۚ ِر  َك ْن ُم ْل ا ِن  َع ْوَن  َه  ْ ن  َ َوي ُروِف  ْع َم ْل ِِب ُروَن  ََيُْم َو ْْلَْْيِ  ا ََل  ِإ وَن  ُع ْد َي ٌة  مَّ ُأ ْم  ُك ْن ِم ْن  ُك َت َوْل
ونَ  ُح ِل ْف ُم ْل ا ُم  ُه َك  ِئ ولََٰ  َوُأ

“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.” (QS. Ali‟Imran : 104)
1
 

رُ  النَّاسِ  أَنْ َفُعُهمْ  لِلنَّاسِ    عن جابر قال : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َخي ْ

Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shollallahu „alaihi wasallam bersabda, “Sebaik-

baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”. (HR. Thabrani dan 

Daruquthni)
**

 

                                                           
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-HIKMAH: Al-Qur‟an dan Terjemahan, 

(Bandung: Penerbit Diponegoro, 2018), 63. 
** Syaikh Al-Munawi, Faidul Qadir 3/481, Al-Fikry, Mei 7, 2021, https://al-

fikry.com/khoirunnas-anfauhum-linnas/. 

https://al-fikry.com/khoirunnas-anfauhum-linnas/
https://al-fikry.com/khoirunnas-anfauhum-linnas/
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ABSTRAK 

 

Putri Kurniawati, 2022: Peran Pesantren Al-Muslimun dalam Pengembangan 

Pendidikan Berbasis Masyarakat di Kawistolegi Karanggeneng 

Lamongan 

Kata Kunci: Peran Pesantren, Pendidikan Masyarakat 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal yang bergerak di 

bidang keagamaan. Tujuan utama pesantren adalah untuk memberikan pengajaran 

mengenai ajaran-ajaran keislaman, pendidikan Islam, dan hal-hal yang 

menyangkut dengan keagamaan. Pesantren memiliki tiga peran yaitu religius, 

edukasi, dan sosial. Implementasi dari ketiga peran tersebut dapat dilakukan 

sekaligus salah satunya melalui pengembangan pendidikan berbasis masyarakat. 

Hal ini dapat dijadikan alternatif karena dalam pelaksanaannya tentu pesantren 

akan secara langsung menjalankan ketiga peran tersebut. 

Fokus penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Peran Pesantren Al-Muslimun 

dalam pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Kawistolegi 

Karanggeneng Lamongan? 2) Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan yang 

dilakukan oleh Pesantren Al-Muslimun dalam pengembangan Pendidikan 

Berbasis Masyarakat Di Kawistolegi Karanggeneng Lamongan?. Tujuan 

penelitian ini yaitu agar 1) Untuk mendeskripsikan peran Pesantren Al-Muslimun 

dalam Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Kawistolegi 

Karanggeneng Lamongan. 2) untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan 

keagamaan yang dilakukan oleh Pesantren Al-Muslimun dalam pengembangan 

Pendidikan Berbasis Masyarakat di Kawistolegi Karanggeneng Lamongan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

lapangan (field research), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik 

Analisis data Interaktif dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi data. 

Hasil penelitian: 1) pesantren Al-Muslimun berdiri dengan tujuan untuk 

berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam. Pesantren Al-Muslimun telah 

menjalankan ketiga perannya yaitu religius, edukatif, dan sosial melalui 

pengembangan pendidikan berbasis masyarakat di desa Kawistolegi. Pesantren 

Al-Muslimun menjalankan perannya dengan berdakwah dan mengajarkan 

pendidikan Islam kepada masyarakat. 2) pelaksanaan pengembangan pendidikan 

berbasis masyarakat dilakukan melalui kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan adalah majelis dzikir, safari shalawat, peringatan PHBI, ngaji 

subuh, diba‟an, dan malam nisyfu sya‟ban. Kegiatan-kegiatan tersebut semata-

mata untuk menunjang proses pengajaran Islam kepada masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pesantrenpadalahssuatu lembagaupendidikanpnonformal yang 

bergerak di bidang keagamaan. Lembaga ini muncul dari, oleh, dan untuk 

masyarakat. Pesantren di era sekarang ini mulai melebarkan sayapnya bukan 

hanya menggeluti atau bergerak di bidang agama saja, akan tetapi mulai 

menyebar luaskan eksistensinya, sebagai lembaga perjuangan, pemberdayaan 

masyarakat, dan lembaga dakwah. 

Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam di mana para 

santrinya tinggal di pondok yang dipimpin oleh kiai. Para santri tersebut 

mempelajari, memahami dan mendalami, menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama Islam dengan menekankan pada pentingnya moral keagamaan 

sebagai pedoman perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pesantren 

sendiri adalah sebagai tempat penyebaran agama Islam.
2
 

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang sebagian 

besar keputusan kependidikannya ditentukan oleh masyarakat, mulai dari 

masalah input, proses dan  output pendidikan, hingga masalah pendanaan. 

Konsep pendidikan berbasis masyarakat kiranya merupakan hal yang urgen 

untuk dilakukan dalam rangka demokratisasi pendidikan. Pendidikan berbasis 

                                                           
2 Kompri, Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren, (Jakarta: Prenamedia 

Group, 2018), 3-5. 

https://books.google.co.id/books?id=j6ZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manajemen+dan

+kepemimpinan+pondok+pesantren&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20d

an%20kepemimpinan%20pondok%20pesantren&f=false  

https://books.google.co.id/books?id=j6ZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manajemen+dan+kepemimpinan+pondok+pesantren&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20dan%20kepemimpinan%20pondok%20pesantren&f=false
https://books.google.co.id/books?id=j6ZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manajemen+dan+kepemimpinan+pondok+pesantren&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20dan%20kepemimpinan%20pondok%20pesantren&f=false
https://books.google.co.id/books?id=j6ZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manajemen+dan+kepemimpinan+pondok+pesantren&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20dan%20kepemimpinan%20pondok%20pesantren&f=false
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masyarakat merupakan perjuangan politik menuju transformasi sosial. 

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan bagian dari agenda pedagogik 

kritis yang senantiasa berupaya membebaskan pendidikan dari belenggu 

kekuasaan
3
. 

Pengembangan masyarakat (community development) sebagai salah 

satu model pendekatan pembangunan (bottoming up approved) merupakan 

upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. 

Pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota 

masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, 

mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan 

bersama untuk kebutuhan tersebut
4
. 

Pendidikan dan masyarakat merupakan dua variabel yang sulit 

dipisahkan. Hubungan keduanya (pendidikan dan masyarakat) adalah bersifat 

dialektik. Bagaimana agar pendidikan itu tidak hanya hanyut oleh dinamika 

perubahan, tetapi ia mampu memerankan dirinya sebagai agen perubahan itu 

sendiri
5
. 

Untuk menjadi lembaga pendidikan yang bermakna dalam proses 

rekayasa sosial (social enginering), ada tiga dimensi ciri khas yang harus 

dilekatkan pada pesantren, yaitu; dimensi kultural, edukatif, dan sosial. Pada 

dimensi sosial, pesantren dikembangkan menjadi lembaga pusat kegiatan 

                                                           
3 Toto Suharto, “Konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat”, (Cakrawala 

Pendidikan: November 2005, Th. XXIV, No. 3), 343. 
4 Anas Habibi ritonga, “Pesantren sebagai lembaga pengembangan masyarakat”, 

HIKMAH, Vol. VIII, No. 02 (Juli:2014), 23-40, 165. 
5 Didin Wahidin, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6 No. 1 (Bandung : 

Desember 2016), 55. 
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belajar mengajar masyarakat (community learning centre) yang berfungsi 

menyampaikan tekhnologi baru yang cocok buat masyarakat setempat dan 

memberikan pelayanan sosial keagamaan. Tetapi di sisi lain masyarakat 

setempat dapat pula berfungsi sebagai “laboratorium sosial” di mana 

pesantren melakukan eksperimentasi pengembangan sosial. Dengan demikian 

terciptalah hubungan timbal balik antara pesantren dengan masyarakat 

setempat yang bersifat simbiosis mutualistis.  

Konteks sejarah kelahiran pondok pesantren-pondok pesantren 

menunjukkan bahwa lembaga pendidikan jenis ini lahir dari, oleh dan untuk 

masyarakat. Tujuan utama pendidikan pesantren mengikuti dalil; “Pendidikan 

dalam sebuah pesantren ditujukan untuk mempersiapkan pemimpin-

pemimpin akhlak dan keagamaan. Diharapkan bahwa para santri akan pulang 

ke masyarakat mereka sendiri untuk menjadi pemimpin yang tidak resmi atau 

kadang-kadang pemimpin resmi dari masyarakatnya”.
6
 Sesuai dengan tujuan 

pesantren tersebut, santri harus diarahkan kepada suatu keuturutsertaan aktif 

dalam perubahan sosial dan pembangunan masyarakat dalam rangka 

mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan modern.  

Di dalam pesantren, di samping studi keagamaan, diselenggarakan 

juga terutama kursus keterampilan kerja teori maupun praktek serta dalam 

bentuk „on the job training‟; dalam sektor pertanian, kerajinan, maupun 

program-program swadaya, yang diprakarsai oleh pesantren dan dilaksanakan 

bersama penduduk desa. Dewasa ini, pesantren memulai jalan non 

                                                           
6 Ziemek, M.(tt),  Pesantren dan Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M), 158 
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konvensional baru di bidang pendidikan formal intern. Di samping program 

keagamaan telah dikembangkan dan diberikan program pelajaran yang 

berorientasi pada kejuruan. Oleh karena aktivitas yang berorientasi pada 

lingkungan dan kejuruan, mendobrak kerangka program pendidikan intern 

yang khusus ditujukan pada santri dan dilaksanakan dengan kerjasama yang 

erat dengan penduduk setempat.
7
  

Orientasi baru pendidikan yang diarahkan pada praktek ini terlihat 

dalam gabungan pelajaran keagamaan dengan pelajaran pengetahuan ilmu 

pasti dan alam yang dapat diterapkan. Para santri pesantren modern (misalnya 

di Pabelan) mempelajari di samping matematika, fisika, kimia, bahasa asing, 

juga teknik pertanian, perkebunan perunggasan, perikanan kolam, dan lain-

lain. Dalam kaitan ini, pesantren pada umumnya memiliki ladang, kebun, 

ternak, tambak, dan jenis usaha lainnya yang bekerjasama dengan masyarakat 

setempat. Dalam usaha pendidikan pesantren sejak permulaan abad ini 

terdapat kecenderungan perkembangan, yang kuat berorientasi pada 

kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat di lingkungannya.  

Sejak semula pesantren menunjukkan pemimpin agama di desa dan 

dengan demikian secara tidak langsung pengaruh mereka pada kehidupan 

masyarakat tidak terbatas pada segi-segi keagamaan, namun berdasarkan 

rangkaian pendidikan mereka, mereka hanya „terpelajar‟ dalam pandangan 

norma-norma agama/keagamaan. Adapun kecenderungan –kecenderungan 

pengajaran pesantren untuk berorientasi kemasyarakatan secara sekular dan 

                                                           
7 Ziemek, M.(tt),  Pesantren dan Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M), 185 
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lebih kuat telah dibagi dan direalisasi dalam jenjang berikut
8
; pertama, isi 

pendidikan sekuler ditambahkan pada mata pelajaran tradisional, madrasah 

dan kemudian juga sekolah-sekolah yang terbuka bagi masyarakat 

sekelilingnya digabungkan pada pesantren Kedua, memperkuat interaksi 

antara masyarakat dan pesantren di dalam program pendidikan sekular dan 

keagamaan untuk penduduk desa diorganisir atau program pembangunan desa 

dalam swadaya masyarakat dibangkitkan dan turut didukung oleh pesantren
9
. 

Pendidikan berbasis masyarakat yang telah membumi di lembaga 

pendidikan pesantren ini dapat menjadi tipikal pendidikan berbasis 

masyarakat yang menjadi salah satu agenda inovasi pendidikan di Indonesia. 

Model yang diinginkan adalah adanya partisipasi yang luas dari masyarakat 

untuk peduli terhadap mutu pendidikan dan sebaliknya keberadaan sekolah 

juga memberi konstribusi bagi pengembangan dan peningkatan taraf hidup 

masyarakat. 

Al-Qur‟an sebagai sumber ajaran Islam, juga membawa pedoman dan 

penjelasan bagi umatnya yang terdapat dalam Q.S. Ali-Imran ayat 110, 

sebagai berikut: 

 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمنُ ْوَن ِِبللَِّٰ  ٍة اُْخرَِجْت لِلنَّاِس ََتُْمُرْوَن ِِبْلَمْعُرْوِف َوتَ ن ْ َر اُمَّ ُتْم َخي ْ  اََٰمنَ  َوَلوْ  ۗ   ُكن ْ
بِ  اَْهلُ  رًا َلَكانَ  اْلِكتَٰ ُمْ  َخي ْ ُهمُ  ۗ   َّلَّ ِسُقْونَ  َواَْكثَ ُرُهمُ  اْلُمْؤِمنُ ْونَ  ِمن ْ اْلفَٰ  

 

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang munkar, 

dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah 

itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan 

                                                           
8 Ziemek, M.(tt),  Pesantren dan Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M), 197 
9 Jamaluddin, Model Pendidikan Berbasis Masyarakat, 9. 
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kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imran; 

110)”
10

 

 

Dalam ayat tersebut Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuruh 

kepada kebaikan dan melarang kemunkaran, jadi masyarakat pun harus 

mempunyai peran dalam mendidik dan mengarahkan anggota masyarakatnya 

untuk berbuat baik dan mengarahkannya dalam kebaikan. Kebaikan di sini 

dapat diartikan luas yakni bukan kebaikan dalam kehidupan akhirat saja akan 

tetapi juga kebaikan dalam urusan dunia. 

Pesantren ini juga sebenarnya merupakan lembaga berbasis 

masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan 

Pesantren Pasal 1 no 1, menyatakan bahwa: 

“Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang 

selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga berbasis masyarakat dan 

didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, 

dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh 

ajaran Islam rahmatan lil‟alamin yang tercermin dari sikap rendah 

hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia 

lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan 

pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.”
11

 

 

Pendidikan berbasis masyarakat dengan proses formal biasanya 

merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi birokrasi formal 

semisal sekolah atau universitas. Pendidikan berbasis masyarakat dengan 

proses nonformal dapat mengambil bentuk pendidikan di luar kerangka 

                                                           
10 Departemen Agama Republik Indonesia,Al-HIKMAH: Al-Qur‟an dan Terjemahan, 

(Bandung: Penerbit Diponegoro, 2018), 63. 
11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang 

Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesantren, pasal 1 no. 1. 
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sistem formal yang menyediakan jenis pelajaran terpilih, seperti di 

perpustakaan atau museum. Adapun pendidikan berbasis masyarakat dengan 

proses informal merupakan pendidikan yang diperoleh individu melalui in 

teraksinya dengan orang lain di tempat kerja, dengan keluraga, atau dengan 

teman. 

Masyarakat dapat melakukan pembinaan atau pendidikan melalui 

pengisolasian, pemboikotan, atau pemutusan hubungan kemasyarakatan, 

Nahlawi menambahkan bahwa Rasulullan saw. menjadikan masyarakat 

sebagai sarana membina umat, Beliau menyuruh para sahabat untuk 

memutuskan hubungan dengan tiga anggota masyarakat yang tidak mau 

terlibat dalam kegiatan keprajuritan. Pembinaan melalui tekanan masyarakat 

yang tujuannya jelas untuk kebaikan merupakan sarana yang efektif. 

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kawistolegi Kecamatan 

Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan alasan di desa tersebut 

Pesantren Al-Muslimun ini berperan penting dalam pengembangan 

pendidikan berbasis masyarakat terlebih melalui kegiatan keagamaan. Pada 

desa ini sering diadakan majlis dzikir, majlis shalawat, majlis ta‟lim, safari 

shalawat, dan masih banyak berbagai kegiatan yang dilakukan pada hari-hari 

tertentu dan juga tidak hanya dikhususkan untuk warga pesantren itu saja 

akan tetapi terbuka untuk seluruh warga masyarakat yang berkenan hadir dan 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pesantren tersebut sangat 

mewadahi warga masyarakat desa tersebut melalui kegiatan-kegiatan 

kegamaan yang diadakan. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian untuk topik ini, karena desa ini memiliki 

keunikan dan juga ciri khas, yang di mana melakukan berbagai cara ataupun 

langkah-langkah unik untuk mengembangkan pendidikan berbasis 

masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan. Kegiatan kegamaan yang 

dilakukan sama sekali tidak menyenggol tradisi-tradisi yang sudah ada sejak 

sehingga memiliki output masyarakat dapat menerima dengan sangat baik dan 

benar-benar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, 

peneliti mengangkat judul: “Peran Pesantren Al-Muslimun dalam 

Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Kawistolegi 

Karanggeneng Lamongan” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di atas, peneliti 

ingin meneliti lebih lanjut mengenai peran pesantren Al-Muslimun dalam 

pengembangan pendidikan berbasis masyarakat di Kawistolegi Karanggeneng 

Lamongan, sehingga muncul rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Pesantren Al-Muslimun dalam pengembangan 

Pendidikan Berbasis Masyarakat di Kawistolegi Karanggeneng 

Kabupaten Lamongan Tahun 2022? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh 

Pesantren Al-Muslimun dalam pengembangan Pendidikan Berbasis 

Masyarakat di Kawistolegi Karanggeneng Lamongan Tahun 2022? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan suatu indikasi ke arah mana penelitian 

itu akan dilakukan atau data-data serta informasi seperti apa yang ingin 

dicapai dalam penelitian tersebut. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah, 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan Peran Pesantren Al-Muslimun dalam 

pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Kawistolegi 

Karanggeneng Lamongan. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan 

oleh Pesantren Al-Muslimun dalam pengembangan Pendidikan Berbasis 

Masyarakat di Kawistolegi Karanggeneng Lamongan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian.  Oleh karena itu, peneliti diupayakan 

dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis kepada penulis dan 

pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung 

dengan peran pesantren Al-Muslimun dalam pengembangan pendidikan 

berbasis masyarakat. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dan 

lebih luas lagi nantinya, dan bisa dijadikan sebagai rujukan terlebih 

dalam hal peran pesantren Al-Muslimun dalam pengembangan 

pendidikan berbasis masyarakat. 

b. Bagi Lembaga Pondok Pesantren Al-Muslimun Lamongan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

baik untuk lembaga khususnya dalam hal peran pesantren dalam 

proses mengembangkan peran pesantren Al-Muslimun dalam 

pengembangan pendidikan berbasis masyarakat. 

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk 

mahasiswa lain yang akan meneliti dengan topik yang sama, dan 

menjadikan wawasan baru terutama dalam bidang pendidikan, 

khususnya peran pesantren Al-Muslimun dalam pengembangan 

pendidikan berbasis masyarakat. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru di 

masyarakat, dan dapat dijadikan acuan dalam peran pesantren Al-

Muslimun dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat. 
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E. Definisi Istilah 

Definisi istilah merupakan isi tentang pengertian-pengertian penting 

yang menjadi titik perhatian peneliti yang tertera pada judul penelitian. 

Tujuan dari definisi istilah ini adalah agar tidak muncul kesalahpahaman 

terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.
12

 Adapun 

definisi istilah yang ditegaskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Peran Pesantren 

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang 

menggunakan sistem asrama. Pesantren memiliki tujuan untuk 

mnegajarkan ajaran agama Islam dan juga berdakwah. Pesantren juga 

memiliki peran penting yakni peran religius, edukatif, dan sosial. Yang 

dimaksud dengan pesantren dalam penelitian ini adalah Pesantren Al-

Muslimun yang secara geografis berada di Desa Kawistolegi Kecamatan 

Karanggeneng Kabupaten Lamongan. 

2. Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan 

yang mana segala hal yang terkait di dalamnya lebih banyak melibatkan 

peran masyarakat daripada keterlibatan atau campur tangan negara 

(pemerintah). Pendidikan berbasis masyarakat adalah suatu bentuk dari 

pendidikan seumur hidup yang mana tidak ada batasan waktu dalam 

mempelajarinya dan memperolehnya, pendidikan berbasis masyarakat 

adalah pendidikan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan 

                                                           
12 Tim Penyusun, Pedoman karya Tulis Ilmiah, 45. 
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juga untuk masyarakat. Latar belakang kondisi masyarakat desa di desa 

Kawistolegi ini masih tergolong awam terhadap urusan kegamaan dan 

juga masih memegang teguh pada tradisi. Pendidikan berbasis 

masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lebih terfokus 

pada pendidikan keagamaan.  

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran 

secara global tentang isi dari tiap bab, sehingga mempermudah dalam 

melakukan tinjauan terhadap isinya. 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab satu pendahuluan. Pada bab ini peneliti membahas tentang latar 

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

definisi istilah. 

Bab dua kajian pustaka. Pada bab ini membahas kajian tedahulu 

yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dilanjutkan 

dengan kajian teori yang membahas tentang teori apa saja yang dijadikan 

pijakan dalam penelitian. 

Bab tiga metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang metode 

penelitian yang akan digunakan selama penelitian berlangsung. Meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian. 
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Bab empat Penyajian data dan analisis data berisi tentang gambaran 

objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan yang 

diperoleh di lapangan. 

Bab lima Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran yang bersifat kontruktif.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Yuzhabni, Skripsi, 2019, Peranan Pondok 

Pesantren Putri Ummi Kalsum dalam Menggerakkan Partisipasi Santri 

untuk Pengembangan Masyarakat Islam di Desa Mudik Kecamatan 

Gunungsitoli Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara. Program studi 

pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara Medan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai kegiatan unggul 

yan diajarkan di pondok dan dapat diaplikasikan melalui pengajaran dan 

pengamalan oleh santri dalam bermasyarakat. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi peranan pondok pesantren dalam menggerakkan 

partisipasi santri dari bentuk internal maupun eksternal untuk 

pengembangan  masyarakat Islam. 
13

 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Andik Setiawan, Skripsi, 2021, Peran 

Pondok Pesantren dalam Membentuk Karakter Sosial Santri di Pondok 

Pesantren Baitul Akbar Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten 

Ngawi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pondok pesantren 

sebagai wadah dan sarana dalam membentuk karakter sosial santri, 

                                                           
13 Yuzhabni, “ Peranan Pondok Pesantren Putri Ummi Kalsum Dalam Menggerakan 

Partisipasi Santri untuk Pengembangan Masyarakat Islam di Desa Mudik Kecamatan Gunung 

sitoli Kabupaten Nias Provinsi SumateraUtara”, (Skripsi, UIN Medan, 2019). 
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sedangkan, faktor penghambat dan pendukung berasal dari santri sendiri 

serta lingkungan pondok pesantren.
14

 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Dimas Setyo Wicaksono, Skripsi, 2021, 

Peranan Pondok Pesantren dalam Menghadapi Generasi Alpa dan 

Tantangan Dunia Pendidikan Era Society 5.0. Institut Agama Islam 

Negeri Bengkulu.  

Hasil penelitian ini adalah diharapkan pesantren dapat melakukan 

pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan kebutuhan di era ini, terutama 

dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu canggih yang 

berkembang begitu cepat, dibutuhkan kemampuan literasi dasar seperti 

literasi data yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan 

menggunakan informasi (big data) di dunia digital.
15

 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Yuliani HS, Skripsi, 2021, Peran Pondok 

pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa 

Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Program 

studi pengembangan masyarakat Islam fakultas dakwah dan komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Hasil penelitian ini adalah pondok pesantren Al-Azkiyah berperan 

dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan melalui 

                                                           
14 Andik Setiyawan, “Peran pesantren dalamMembentuk Karakter Sosial Santri di Pondok 

Pesantren Baitul Akbar Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi”, (Skripsi, UIN 

Malang, 2021) 
15 Dimas Setyo Wicaksono, “Peranan Pondok Pesantren dalam Menghadapi Generasi 

Alfa dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Society5.0”, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021) 
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perannya yaitu peran edukasi, peran teknis, dan yang teakhir yaitu peran 

fasilitatif.
16

 

Tabel 2.1 

Orisinalitas Penelitian 

NO 
JUDUL 

PENELITIAN 

HASIL 

PENELITIAN 
PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. “Peranan 

Pondok 

Pesantren 

Ummi Kalsum 

dalam 

Menggerakkan 

Partisipasi 

Santri untuk 

Pengembangan 

Masyarakat 

Islam di Desa 

Mudik 

Kecamatan 

Gunungsitoli 

Kabupaten Nias 

Provinsi 

Sumatera 

Utara.”. Pada 

tahun 2019. 

Yuzhabni. 

1) Menggerakkan 

partisipasi santri 

melalui berbagai 

kegiatan. 

2) Faktor-faktor 

bentuk internal 

maupun 

eksternal. 

Sama-sama 

membahas 

mengenai peran 

pesantren  

penelitiannya 

lebih berfokus 

terhadap 

pengembangan 

masyarakat 

Islam 

2. “Peran Pondok 

Pesantren 

dalam 

Membentuk 

Karakter Sosial 

Santri di 

Pondok 

Pesantren 

Baitul Akbar 

Desa Babadan 

Kecamatan 

Pangkur 

Kabupaten 

Ngawi”. Pada 

tahun 2021. 

1)Sarana 

pembentukan 

karakter sosial 

2)faktor 

pendorong dan 

penghambat 

berasal dari santri 

dan lingkungan 

pesantren itu 

sendiri 

1) Menggunakan 

Deskriptik 

kualitatif 

2) sama-sama 

membahas peran 

pesantren 

penelitiannya 

lebih berfokus 

terhadap 

pemberdayaan 

pembentukan 

karakter sosial 

                                                           
16 Yuliana HS, “ Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di 

DesaPengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragilii Hilir”, (Skripsi, UIN Riau, 2021). 
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Andik 

Setiyawan. 

3. “Peranan 

Pondok 

Pesantren 

dalam 

Menghadapi 

Generasi Alpa 

dan Tantangan 

Dunia 

Pendidikan Era 

Society 5.0”. 

Pada tahun 

2021. Dimas 

Setyo 

Wicaksono. 

Pemodernan 

teknologi yang 

begitu canggih 

yang berkembang 

begitu cepat. 

Seperti literasi 

data, sebuah 

kemampuan 

membaca, 

analisis, dan 

mengguanakan 

informasi di 

dunia digital. 

sama sama 

membahas 

mengenai peran 

pesantren 

penelitiannya 

berfokus 

terhadap cara 

menghadapi 

generasi alpa 

dan tantangan 

dunia 

pendidikan era 

society 5.0 

4. “Peran Pondok 

pesantren 

Dalam 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Masyarakat di 

Desa 

Pengalihan 

Kecamatan 

Keritang 

Kabupaten 

Indragiri Hilir”. 

Pada tahun 

2021. Yuliana 

HS. 

Ditunjukkan 

melalui perannya. 

Edukasi, teknis, 

dan Fasilitatif 

sama sama 

membahas 

mengenai peran 

pesantren 

penelitiannya 

berfokus pada 

pengembangan 

ekonomi 

masyarakat 

 

B. Kajian Teori 

1. Pesantren 

a. Pengertian Pesantren 

Pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang 

mendapat awalan pe- dan akhiran –an sehingga menjadi pe-santria-

an yang bermakna kata “Shastri” yang artinya murid. Pesantren  

berasal dari kata shastri yang dalam bahasa India berarti orang tahu 
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buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab-kitab 

suci.
17

 

Pesantren dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan dan 

kegamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan dan 

menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap dan 

mampu mandiri. Pesantren sebagai suatu tempat dimana para santri 

belajar pada seseorang kiai untuk memperdalam/ memperoleh ilmu, 

utamanya ilmu-ilmu agama yang diharapkan nantinya menjadi 

bekal bagi santri dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun di 

akhirat.
18

  

Pengertian pesantren juga dijelaskan dalam Peraturan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 

Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren Pasal 1 no 1, 

menyatakan bahwa: 

“Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan 

lain, yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga 

berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, 

yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat 

yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah 

Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh 

ajaran Islam rahmatan lil‟alamin yang tercermin dari sikap 

rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur 

bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, 

keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
19

 

 

                                                           
17 Moh Zaiful Rosyid, dkk  Pesantren dan pengelolaannya, 3-4. 

https://books.google.co.id/books?id=r7b_DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum

mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
18 Moh Zaiful Rosyid, dkk  Pesantren dan pengelolaannya, 4.  
19 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang 

Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesantren, pasal 1 no. 1. 

https://books.google.co.id/books?id=r7b_DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?id=r7b_DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Menurut Kh. Imam Zarkasyi, dalam buku Pekan Pengenalan 

Modern Gontor, Pesantren didefinisikan sebagai lembaga 

pendidikan Islam dengan sistem asrama, di mana kiai sebagai 

sentral figurnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, 

dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kiai yang diikuti 

santri sebagai kegiatan rutinnya.
20

 

Menurut Zamahsyari Dhofier, bahwa pesantren berasal dari 

kata santri, yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti 

tempat tinggal para santri. Dari asal-usul kata kata santri pula 

banyak sarjana berpendapat bahawa lembaga pesantren pada 

dasarnya adalah lembaga pendidikan keagamaan bangsa Indonesia 

pada masa menganut agama Hindu Buddha yang bernama 

“mandala”  yang diislamkan oleh para kiai.
21

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah 

suatu lembaga yang mana menggunakan sistem asrama dengan 

tujuan untuk memperdalam ilmu-ilmu agama yang diharapkan 

dapat menjadi bekal untuk para santri di dunia dan di akhirat. 

b. Tujuan Pesantren 

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar 

berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam 

dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi 

                                                           
20 Ahmad Muhakamurrohman, “Pesantren: santri, kyai, dan Tradisi”, Ibda: Jurnal 

Kebudayaan Islam, vol. 12, No. 2, (Juli-Desember, 2012), 116. 
21 Zamahsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 

1986),41 
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kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna 

bagi agama, masyarakat, dan negara. 

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut: 

1) Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi 

seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak 

mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin 

sebagai warga negara yang berpancasila. 

2) Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim 

selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, 

tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam 

secara utuh dan dinamis. 

3) Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan 

manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun 

dirinya dan bertanggungjawab kepada pembangunan yang 

dapat membangun dirinya. 

4) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro 

(keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya). 

5) Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap 

dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan 

mental-spiritual. 
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6) Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan 

ksejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha 

pembangunan masyarakat bangsa.22 

c. Peran Pesantren 

Peran pesantren mencakup tiga aspek yaitu peran religius 

(diniyyah), peran sosial (Ijtimaiyyah), dan peran edukasi 

(tarbawiyyah). Adapun ketiganya masih berlangsung hingga 

sekarang. Adapun fungsi pesantren adalah sebagai berikut: 

1) Peran Religius (diniyyah) 

Pesantren menjadi suatu pusat penyebaran agama Islam 

di Indonesia. peran pesantren dapat diketahui sebagai 

penyebaran agama dalam proses mendakwahnya yang telah 

Nampak elemen pondok pesantren itu sendiri yaitu masjid, 

yang telah teroperasionalkan dan berfungsi juga sebagai tempat 

belajar agama dan ibadah masyarakat umum lainnya.23 

2) Peran Sosial (Ijtimaiyyah) 

Pesantren mempunyai peran sosial pesantren tampak sebagai 

sumber solusi, acuan dinamis masyarakat, juga sebagai 

penggerak kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang.  

 

                                                           
22 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), 6 
23 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), 61 
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3) Peran Edukasi (Tarbawiyyah)24 

Pesantren memiliki peran salah satunya di bidang 

pendidikan. Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, 

dari sudut historis kultural dapat dikatakan sebagai “training 

center” yang otomatis menjadi “cultural central” Islam yang 

disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidak-tidaknya 

oleh masyarakat Islam sendiri yang secara defacto tidak dapat 

diabaikan oleh pemerintah.25  

Pesantren memiliki model-model pengajaran yang 

bersifat non klasikal, yaitu model sistem pengajarannya 

memiliki metode wetonan, yaitu metode yang mengutamakan 

seorang kyai dalam membaca kitab dan para santrinya ikut 

mendengarkan, membaca, dan memaknai bacaan kiai. 

Sedangkan sorogan yakni, santri yang berani atau mengarahkan 

sebuah kitab kepada kiai untuk dibacakan di depannya dan 

kesalahan dalam membacanya harus langsung dibenarkan oleh 

kiai.
26

 

Peran pesantren yang multidimensional sungguh 

mempertegas, bahwa pesantren telah memberikan sumbangan 

besar terhadap bangsaa Indonesia, baik dalam hal: 

                                                           
24 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, 23. 
25 Djamaluddin, & Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka 

Setia, 1998), 100 

. 
26 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1999), 26. 
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1) Mencerdaskan 

2) Memperjuangkan 

3) MemerdekakanMempertahankan 

4) Membangun 

5) Menunjukkan bangsa Indonesia 

Peran pesantren bukan hanya edukasi dan dakwah, akan 

tetapi juga sebagai center pertahanan akhlakul karimah, pencetak 

manusia Indonesia berdedikasi tinggi dan spiritualitas, 

intelektualitas, berketerampilan dan terbuka dengan perkembangan 

zaman.
27

 

Pesantren memiliki tiga peran penting dalam masyarakat Indonesia: 

1) Sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam 

Tradisional. 

2) Sebagai penjaga dua pemelihara keberlangsungan Islam 

Tradisional. 

3) Sebagai pusat reproduksi ulama 

Lebih dari itu, pesantren tidak hanya memainkan ketiga 

peran tersebut, tapi juga menjadi pusat pengembangan teknologi 

tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha 

                                                           
27 Kompri, Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren, 11. 

https://books.google.co.id/books?id=j6ZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manajemen+dan

+kepemimpinan+pondok+pesantren&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20d

an%20kepemimpinan%20pondok%20pesantren&f=false  

https://books.google.co.id/books?id=j6ZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manajemen+dan+kepemimpinan+pondok+pesantren&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20dan%20kepemimpinan%20pondok%20pesantren&f=false
https://books.google.co.id/books?id=j6ZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manajemen+dan+kepemimpinan+pondok+pesantren&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20dan%20kepemimpinan%20pondok%20pesantren&f=false
https://books.google.co.id/books?id=j6ZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manajemen+dan+kepemimpinan+pondok+pesantren&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20dan%20kepemimpinan%20pondok%20pesantren&f=false
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penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dan lebih penting 

lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
28

 

Dalam Mukernas ke-5 RMI (Rabithah al-Ma‟abid al-

Islamiah) di Probolinggo pada tahun 1996, disebutkan ada 3 ada 

tiga peran pesantren sesuai watak kemandirian dari visi 

emansipatorisnya. Sebagai berikut: 

1) Sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran Islam. Artinya, 

pesantren ikut bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia 

yang memiliki ilmu pengetahuan yang handal, serta dilandasi 

iman dan takwa yang kokoh.  

Pada dasarnya pesantren merupakan lembaga 

pendidikan Islam yang dikelola secara konvensional dan 

dilaksanakan dengan sistem asrama (pondok) dengan kiai 

sebagai sentra utama serta masjid sebagai pusat lembaganya. 

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam 

tertua di Indonesia. Pesantren memiliki hubungan fungsional 

simbiotik dengan ajaran Islam. Yaitu, dari satu sisi keberadaan 

pesantren diwarnai oleh corak dan dinamika ajaran Islam yang 

dianut oleh para pendiri dan kiai pesantren yang mengasuhnya; 

sedangkan pada sisi lain, ia menjadi jembatan utama (main 

bridger) bagi proses internalisasi dan transmisi ajaran Islam 

                                                           
28 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, 22-26 
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kepada masyarakat. Melalui pesantrenlah agama Islam menjadi 

membumi dan mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat; 

sosial, keagamaan, hukum, politik, pendidikan, lingkungan, 

dan lain sebagainya.
29

 

Diantara peranan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan 

pengajaran Islam adalah: 

1.1.) Sebagai lembaga perantara yang diharapkan dapat 

berperan sebagai dinamisator dan katalisator 

pemberdayaan sumber daya manusia. 

2.2.)   Penggerak pembangunan di segala bidang 

3.3.)  Pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

menyongsong era global. 

Pesantren dijadikan sebagai agen perubahan (agent of 

change), serta sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup di 

tengah arus modernisasi, agar eksistensinya tetap bisa 

dipertahankan, pesantren diwajibkan oleh tuntutan-tuntutan 

hidup anak didiknya dalam kaitannya dengan perkembangan 

zaman untuk membekali mereka dengan keahlian melalui 

berbagai macam pendidikan dan keterampilan. Tujuan 

pendidikan pesantren adalah terbentuknya manusia yang 

memiliki kesadaran setinggi tingginya akan bimbingan Islam 

yang bersifat menyeluruh dan dilengkapi dengan kemampuan 

                                                           
29 Sadali, “Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam”, ATTA‟DIB Jurnal 

Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, 58 
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untuk mengadakan respons terhadap tantangan dan tuntutan 

hidup dalam konteks ruang dan waktu baik di Indonesia 

maupun dunia abad sekarang.
30

 

Jadi, dapat disimpulkan peran pesantren sebagai 

lembaga pengajaran dan pendidikan Islam bahwa pesantren ini 

pada dasarnya adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk 

mendidik, mengajarkan, dan menyiarkan ajaran agama Islam. 

Pesantren sendiri dianggap sebagai suatu lembaga agen of 

change yang diharapkan eksistensinya tidak pernah memudar 

di era arus modernisasi. Pengajaran dan pendidikan Islam yang 

dilakukan oleh pesantren sendiri dapat direalisasikan dengan 

berbagai macam cara. Semua pesantren yang ada pasti 

memiliki cara-cara tersendiri dalam mengajarkan dan 

menyiarkan ajaran agama Islam. 

2) Sebagai lembaga perjuangan dan dakwah Islamiah. Artinya, 

pesantren bertanggungjawab menyiarkan agama Allah serta 

ikut berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan umat 

beragama serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Peran pondok pesantren di indonesia bukan hanya 

sebagai lembaga pendidikan tetapi berperan juga sebagai 

lembaga keagamaan yang menjadi basis dalam proses 

                                                           
30 Muh. Ridwan Usman, “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam”, Jurnal Al 

Hikmah, Vol. XIV Nomor 1/2013, 114,  
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perubahan sosial pada masyarakat. Di dalam pesantren di 

ajarkan dasar-dasar ilmu untuk berdakwah, karena pada 

dasarnya berdakwah adalah kewajiban yang harus dilakukan 

ketika para santri sudah terjun ke masyarakat dengan 

demikian, pesantren sebagai institusi pendidikan islam, sangat 

potensial untuk pembentukan sumber daya manusia dan 

potensial menuju terwujudnya kecerdasan dan kesejahteraan 

bangsa. Tidak sedikit dakwah yang bisa dilakukan melalui 

pesantren, baik dakwah yang menyampaikan ajaran islam, 

maupun dakwah tentang kehidupan dan pembangunan 

ummat.
31

 

Dakwah islamiyah adalah mengajak orang dengan cara 

bijaksana untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan 

syari‟at islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan 

diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. Tujuan dari dakwah 

islam itu sendiri yaitu mengajak umat manusia kepada jalan 

yang benar sesuai dengan perintah tuhan untuk kemaslahatan 

dan kebahagiaan manusia di dunia dan diakhirat.
32

 

Pengembangan pesantren memberikan kontribusi dalam 

pembangunan bangsa. Dakwah yang dilakukan di pesantren 

secara simultan memberikan pengaruh kuat dalam penanaman 

                                                           
31 Irfan Mujahidin, “Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah”, 

Syiar Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 31 
32 Irfan Mujahidin, “Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah”, 

Syiar Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 40 



28 
 

 

moral anak bangsa. Peranan pesantren sebagai lembaga 

pengembangan dakwah islam memiliki dampak yang luar 

biasa dalam mewujudkan islam rahmatallil‟alamin. Diantara 

peranan pesanteren sebagai lembaga pengembangan dakwah 

yaitu: 

1.1.)   Pesantren sebagai pusat pengembangan potensi dakwah 

santri untuk masyarakat dan menanta lingkungan sosial 

tatkala selesai mondok.  

2.2.)   Pesantren sebagai pusat informasi keislaman, yang mana 

masyarakat bisa mendapatkan produk-produk tertentu.  

3.3.)    Pesantren sebagai tempat forum rembuk tokoh, dimana 

masyarakat bersama kiai dapat berusaha menyelesaikan 

masalah-masalah sosial-budaya  

4. 4.)  Pesantren sebagai pusat berbagi ilmu, masyarakat datang 

ke pesantren untuk mencari ilmu-ilmu agama.  

Beberapa hal tersebut merupakan sebagian kecil hal yang dapat 

dilakukan dalam mengembangan potensi dakwah di 

lingkungan pesantren. Potensi dakwah dalam pesantran akan 

ditranformasikan ketikan santri kembali ke masyarakat dalam 

melaksanakan tugas dakwahnya untuk menuju masyarakat 

yang madani.
33

  

                                                           
33 Irfan Mujahidin, “Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah”, 

Syiar Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 43 
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Jadi, dapat disimpulkan peran pesantren sebagai 

lembaga perjuangan dan dakwah Islamiyah bahwa pesantren 

bukan hanya lembaga yang bergerak di bidang pendidikan 

keagamaan saja akan tetapi juga sebagai lembaga dakwah. 

Dampak dari dilakukannya dakwah juga sangat luar biasa, 

contohnya untuk memperbaiki moral bangsa. Dakwah dapat 

dilakukan dengan beberapa media seperti contoh pada 

Pesantren Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya. Pesantren 

ini mempunyai saluran TV yang semata-mata juga digunakan 

sebagai media dakwah guna menyebarkan dan mengajarkan 

ajaran agama Islam. 

3) Sebagai lembaga pemberdaya dan pengabdian masyarakat. 

Artinya, pesantren wajib mendarmabaktikan peran, fungsi, dan 

potensi emansipasi yang dimilikinya guna memperbaiki 

kehidupan serta memperkokoh pilar eksistensi masyarakat 

demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, beradab, 

sejahtera, dan demokratis.34 

Pesantren bukan semata-mata lembaga pendidikan yang 

mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama 

Islam, melainkan juga lembaga kemasyarakatan yang memiliki 

pranata sendiri yang memiliki fungsi amal terhadap 

masyarakat serta hubungan tata nilai dengan kultur 

                                                           
34 Muhakamurrohman, A. Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi. 117 
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masyarakat, khususnya yang ada dalam lingkungan 

pengaruhnya.
35

  

Idealnya, pesantren bukan hanya lembaga yang 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi para santrinya, 

namun bisa mengayomi masyarakat sekitarnya serta 

menggerakkan roda-roda perekonomian masyarakat 

sekitarnya.
36

 Pengabdian pesantren tradisional pada 

masyarakat, antara lain berkaitan erat dengan pemeliharaan 

tradisi, transfer ilmu agama, transmisi keilmuan Islam  dan 

peran alumni di masyarakat.  

Peran pesantren dalam bentuk pemberdayaan 

masyarakat secara substansinya jelas mengarah kepada sarana 

terjalinnya komunikasi antara pesantren dengan masyarakat 

sekitar. Sehingga dengan hal tersebut dapat saling memberikan 

kemajuan dan pengalaman antara satu dengan yang lain, bukan 

saja dalam bidang pendidikan tapi dalam berbagai bidang yang 

menjadi tuntunan pesantren harapan masa depan. Secara 

umum, fisik bangunan dan output yang dihasilkan bisa 

berorientasi ke arah yang lebih maju, namun satu hal yang 

perlu disoroti adalah peran pesantren secara optimal dalam 

                                                           
35 Fauziah Nasution, “Pemberdayaan Santri dalam pemeliharaan Kebersihan dan 

Pengembangan Potensi Wisata Pesantren (Studi Kasus Pesantren Musthafawiyah)”, Intiqad : 

Jurnal Agama Dan Pendidkan Islam, Vol. 11 No. 1 (Juni 2019), 27. 
36 Fauziah Nasution, “Pemberdayaan Santri dalam pemeliharaan Kebersihan dan 

Pengembangan Potensi Wisata Pesantren (Studi Kasus Pesantren Musthafawiyah)”, Intiqad : 

Jurnal Agama Dan Pendidkan Islam, Vol. 11 No. 1 (Juni 2019), 31. 
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pemberdayaan masyarakat sangatlah urgent, guna terwujudnya 

pesantren yang bermutu.
37

 

Pada umumnya pesantren tumbuh dan berkembang di 

desa-desa, maka kegiatan sosial pesantren didasari oleh usaha 

membangun desa yang bertujuan meningkatkan taraf dan mutu 

kehidupan masyarakat desa. Corak desa yang dicita-citakan 

pesantren adalah desa yang maju dan modern dengan fasilitas 

dan kesejahteraan hidup yang layak. Ciri sikap modern adalah 

kemampuan menggunakan sumber daya alam, manusia dan 

dana secara efektif dan tepat guna. Dari sinilah, pesantren di 

desa-desa seringkali muncul sebagai kekuatan yang 

memanfaatkan dan menggali sumber-sumber alam, manusia 

dan dana guna terbangunnya kesadaran membangun 

masyarakat dalam jangkauan yang bermanfaat bagi masyarakat 

desa tersebut. Dengan demikian, alasan utama berdirinya 

pesantren seringkali lahir sebagai bentuk respon terhadap 

bidang-bidang sosial, ekonomi, teknologi dan ekologi.
38

 

Diantara peranan pesantren sebagai lembaga 

perjuangan dan dakwah islamiyah yaitu: 

1.1.) Komunikasi antara pesantren dengan masyarakat sekitar. 

                                                           
37 M. Yusuf Agung Subekti, Moh. Mansur Fauzi, “Peran Pondok Pesantren dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar”, Al I‟tibar : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5 No. 2, Halaman: 

90 – 100, Agustus, 2018, 90 
38 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 

256. 
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2.2.) Membangun masyarakat dalam jangkauan yang 

bermanfaat. 

3.3.) Kegiatan sosial pesantren dengan tujuan untuk 

meningkatkan taraf dan mutu kehidupan masyarakat 

desa. 

4.4.)  Menggerakkan roda-roda perekonomian masyarakat. 

5.5.)  Memperbaiki kehidupan serta memperkokoh eksistensi 

masyarakat. 

Jadi dapat disimpukan peran pesantren sebagai lembaga 

pemberdaya dan pengabdian masyarakat bahwa pesantren 

bukan semata-mata lembaga yang menyebarkan, mengajarkan, 

dan mengembangkan ajaran pendidikan Islam, akan tetapi juga 

lembaga kemasyarakatan yang diharapkan mampu bermanfaat 

bagi masyarakat sekitar, seperti contoh di bidang ekonomi. 

Peran pesantren dalam pemberdaya dan pengabian masyarakat 

salah satunya di bidang ekonomi, dan hal tersebut juga dapat 

dilakukan dengan menerapkan program entrepreneur. Di era 

sekarang banyak pesantren yang menerapkan dan juga 

mengembangkan program program entrepreneur dan salah 

satunya yaitu  Pesantren Sunan Drajat Paciran Lamongan. Ada 

banyak sekali unit usaha yang dikelola pesantren diantaranya 

adalah food court, toserba, mini market, usaha air minum yang 

bernama Aidrat, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu menjadi 
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sorotan masyarakat sekitar bahwa sebenarnya pesantren juga 

sebenarnya bisa dan mampu ikut serta dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat.  

d. Elemen-elemen Pesantren 

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren Pasal 19 

Penyelenggaraan Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:39 

1) Kiai 

2) Santri yang bermukim di Pesantren 

3) Pondok atau asrama 

4) Masjid atau musala; dan 

5) Kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola 

Pendidikan Muallimin. 

Menurut Zamahsyari Dhofier dalam bukunya yang berjudul 

“Tradisi Pesantren” dijelaskan bahwa elemen-elemen pondok 

pesantren ada 5, yaitu: 

1) Pondok 

Pondok tempat tinggal santri merupakan elemen paling 

penting dari tradisi pesantren, tapi juga penopang utama bagi 

pesantren untuk dapat terus berkembang. meskipun keadaan 

pondok sangat sederhana dan penuh sesak, namun anak-anak 

muda yang berasal dari perdesaan dan baru pertama kali 

                                                           
39 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang 

Pendidikan Pesantren, pasal 19. 
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meninggalkan desanya untuk melanjutkan pelajaran disuatu 

wilayah yang baru itu tidak perlu mengalami kesukaran dan 

tempat tinggal atau penyesuaian diri dan lingkungan sosial yang 

baru.40 

2) Masjid 

Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari 

pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk 

mendidik para santri, terutama dalam praktik sembahyang lima 

waktu, khutbah, dan sembahyang Jum‟ah, dan pengajaran 

kitab-kitab Islam klasik. 41 

3) Santri 

Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan 

orang-orang pesantren, seorang alim yang hanya bisa disebut 

kyai bilamana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam 

pesantren untuk mempelajari kitab-kitab Islam klasik. Oleh 

karena itu, santri merupakan elemen penting dalam suatu 

lembaga pesantren.42  

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian Dan 

Penyelenggaraan Pesantren
43

 Pasal 1 no. 5 menyatakan bahwa: 

                                                           
40 Zamahsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai,  85 
41 Zamahsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai, 85 
42 Zamahsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai, 88 
43 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang 

Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesantren 
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 “Santri adalah peserta didik yang menempuh 

pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di 

pesantren.” 

Perlu diketahui bahwa, menurut tradisi pesantren, santri 

terdiri dari dua: 

Santri Mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari 

daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren.  

Santri Kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari 

desa-desa sekitar pesantren dan tidak menetap di pesantren.
44

 

4) Pengajaran Kitab Islam Klasik  

Pengajaran kitab Islam klasik, terutama karangan-

karangan ulama yang menganut faham Syafi‟I , merupakan 

satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam 

lingkungan pesantren. Tujuan utamanya ialah untuk mendidik 

calon-calon ulama. Para santri yang tinggal di pesantren untuk 

jangka waktu pendek (misal kurang dari satu tahun) dan tidak 

bercita-cita menjadi ulama, bertujuan untuk mencari 

pengalaman dan pendalaman perasaan keagamaan.45 

Kitab-kitab klasik yang yang diajarkan di pesantren 

dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok jenis pengetahuan: 

Nahwu (syntax), Shorof (morfologi), Fiqh, Ushul Fiqh, Hadits 

                                                           
44 Zamahsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai, 89 
45 Zamahsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai, 86 
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Tafsir, Tauhid, Tasawuf dan Etika, dan Cabang-cabang lain 

seperti Tarikh dan Balaghah
46

 

5) Kiai 

Kiai merupakan elemen paling esensial dari suatu 

pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah 

sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata 

bergantung pada kemampuan pribadi kyainya. 47 

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian Dan 

Penyelenggaraan Pesantren Pasal 1 no. 6 :  

“Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, 

Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya 

disebut kiai adalah seorang pendidika yang memiliki 

kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai 

figure, teladan, dan/atau pengasuh pesantren”.
48

 

 

Para kyai dengan kelebihannya dalam penguasaan 

pengetahuan Islam, seringkali dilihat sebagai orang yang 

senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia 

alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki 

kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan 

orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan 

                                                           
46 Zamahsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai, 87 
47 Zamahsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai, 93 
48 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang 

Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesantren, pasal 1 no. 6. 
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kekhususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang 

merupakan symbol kealiman yaitu kopiah dan surban.
49

 

e. Ciri-Ciri Pesantren 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai 

ciri-ciri umum dan khusus. Ciri-ciri tersebut adalah: 

Menurut Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya yang berjudul 

“Tradisi Pesantren” dijelaskan bahwa ciri khusunya ditandai 

dengan sifat karismatik dan suasana kehidupan kegamaan yang 

mendalam.
50

 

Ciri-ciri umum ditandai dengan adanya: 

1) Kiai (abuya, encik, ajengan, tuan guru) sebagai sentral, yang 

biasanya juga disebut pemilik. 

2) Asrama (kampus atau pondok) sebagai tempat tinggal para 

santri, di mana masjid sebagai pusatnya. 

3) Adanya pendidikan dan pengajaran ajaran melalui sistem 

pengajian (weton, sorogan, dan bandongan), yang sekarang 

sebagian sudah berkembang dengan sistem klasikal atau 

madrasah. Pada umumnya kegiatan tersebut sepenuhnya di 

bawah kedaulatan dan leadership seorang atau beberapa orang 

kiai.51 

 

                                                           
49 Zamahsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai, 94 
50 Zamahsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai, 18-43 
51 Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format pendidikan Ideal, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Offset, 2010), 82. 



38 
 

 

f. Tipologi Pesantren 

Berbagai pola diklasifikasikan, baik sudut pandang 

kurikulum, sistem pendidikan, maupun pola pembelajaran yang 

dilakukan di pesantren. Berikut adalah beberapa tipelogi pesantren 

secara umum: 

1) Tipologi Pesantren Menurut Kementerian Agama RI 

Secara umum jenis pesantren dapat dideskripsikan 

menjadi 3 tipe yaitu: 

Pesantren Tipe A: Para santri belajar dan menetap di 

pesantren, pola pembelajaran menggunakan metode asli milik 

pesantren (wetonan, sorogan, musyawarah, dll), tidak 

menyelenggarakan pendidikan madrasah. 

Pesantren Tipe B: Para santri tinggal di pondok atau di 

asrama, pembelajaran menggunakan pola pembelajaran yang 

asli dari pesantren dengan sistem madrasah, terdapat kurikulum 

yang jelas, dan memiliki tempat khusus sebagai fungsi tempat 

sekolah. 

Pesantren Tipe C: Pesantren hanya semata-mata tempat 

tinggal para santri, para santri belajar di madrasah/sekolah yang 

letaknya tidak jauh dari pesantren, waktu belajar santri 
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siang/malam hari jika para santri tidak sekolah/madrasah 

(ketika di pesantren).
52

 

2) Tipologi Pesantren Menurut A. Qodri A. Aziz 

Pesantren hanya menyelenggarakan pendidikan formal 

dengan menekankan pada kurikulum nasional, baik yang hanya 

memiliki Sekolah Keagamaan MI, MTs, MA, dan PT Agama 

Islam, maupun yang juga memiliki sekolah umum SD, SMP, 

SMA, dan PT Umum. Pendidikan keagamaan dalam bentuk 

madrasah da mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak 

menerapkan kurikulum nasional. Pesantren yang hanya sekedar 

tempat pengajian (Majlis Ta‟lim).53 

3) Tipologi Pondok Pesantren Modern (Khalafiyah) 

Pola I : Sistem negara sudah diterapkan oleh pesantren 

jenis ini yang disertai degan pembelajaran pelajaran umum. 

Sistem ujian pun juga sudah menggunakan ujian negara. Pada 

pelajaran tertentu sudah kurikulum Kementerian Agama yang 

dimodifikasi oleh pesantren sendiri sebagai ciri khas kurikulum 

pesantren. Sistem belajarnya klasikal dan meninggalkan sistem 

tradisional. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah 

atau madrasah yang berlaku secara nasional. Sementara kiai 

sebagai pelaksana pelaksanaan proses belajar mengajar dan 

pengajar di kelas. Perbedaannya dengan sekolah dan madrasah 

                                                           
52 Miftahuddin, Tipelogi Pondok Pesantren Konstrerasi Pembeharuan Pendidikan, 

(semarang: Wali songo, 2011), 44-45. 
53 Miftahuddin, Tipelogi Pondok Pesantren Konstrerasi Pembeharuan Pendidikan, 46. 
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terletak pada porsi pendidikan agama dan bahasa Arab lebih 

menonjol sebagai kurikulum lokal.  

Pola II : Sementara pola ini menitikberatkan pada materi 

pelajaran keterampilan, di samping pelajaran agama. Pelajaran 

keterampilan ditunjukan untuk menjadi bekal kehidupan bagi 

seorang santri setelah ia tamat dari pesantren tersebut.
54

 

4) Tipologi Pesantren Komprehensif  

Pesantren ini disebut komprehensif atau pesantren 

serbaguna yang tradisional dan modern. Artinya, di dalamnya 

diterapkan pendidikan dan pengajaran salaf dengan metode 

sorogan, bandongan, dll. Nama secara regular sistem 

persekolahan terus diperkembangkan. Bahakan pendidikan 

keterampilan secara konsep dilakukan perencanaan dan secara 

teknis akan diaplikasikan. Pada umumnya, pesantren pola ini 

mengasuh berbagai jenis jenjang pendidikan seperti pengajian 

kitab-kitab klasik atau kitab kuning, madrasah, sekolah dan 

perguruan tinggi.55 

  

                                                           
54 Miftahuddin, Tipelogi Pondok Pesantren Konstrerasi Pembeharuan Pendidikan, 48 
55 Miftahuddin, Tipelogi Pondok Pesantren Konstrerasi Pembeharuan Pendidikan, 48 
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2. Pendidikan Berbasis Masyarakat 

a. Pengertian Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk 

meningkatkan kepribadiannya. Di lakukan dengan jalan membina 

potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan 

budinurani) dan jasmani (pancaindera serta keterampilan-

keterampilan).56 

Masyarakat dalam istilah bahasa inggris adalah society yang 

berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat 

berasal dari kata bahasa arab syaraka yang berarti (ikut serta dan 

berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling 

bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu 

kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-

warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu 

rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat 

yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) interaksi antar warga-warganya, 

2). Adat istiadat, 3) kontinuitas waktu, 4) rasa identitas kuat yang 

mengikat semua warga.
57

  

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan wujud dari 

demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan 

                                                           
56 St. Rodliyah, Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 

35. 
57 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) 115-118. 
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untuk kepentingan masyarakat.
58

 Masyarakat mempunyai 

kesempatan untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya 

sendiri melalui pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. 

Pada aspek tertentu Pendidikan berbasis masyarakat hanya dapat 

eksis dan berjalan dengan baik manakala suasana kehidupan yang 

demokratis telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta 

masyarakat mampu dan memiliki kesadaran pentingnya 

pemberdayaan.  

Pendidikan berbasis masyarakat dianggap sebagai berbasis 

masyarakat jika segala hal yang terkait di dalamnya berada di tangan 

masyarakat, seperti perencanaan hingga pelaksanaan. Sebaliknya, 

jika semua penyelenggaraan pendidikan ditentukan pemerintah maka 

disebut pendidikan berbasis pemerintah atau negara (state-based 

education ) atau jika semuanya ditentukan oleh sekolah maka disebut 

pendidikan berbasis sekolah (school-based education).
59

 Hal-hal 

tersebut tidaklah mutlak semuanya ada dalam pendidikan berbasis 

masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat, karena masyarakat 

memiliki kecenderungan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam 

upaya memberdayakannya dirinya. 

Konsep pendidikan berbasis masyarakat menurut Umberto 

Sihombing yang dikutip Dean adalah dari masyarakat, oleh 

masyarakat, dan untuk masyarakat atau pendidikan yang berada di 

                                                           
58 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, 131 
59 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, 134. 
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masyarakat, untuk menjawab kebutuhan belajar masyarakat, dikelola 

oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di 

masyarakat, dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat 

pada setiap kegiatan belajar maupun bermasyarakat.
60

  Adapun 

definisi umum pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan 

yang sebagian besar keputusan-keputusannya dibuat oleh 

masyarakat.
61

   

Pendidikan berbasis masyarakat menunjuk kepada tujuh 

pengertian, yaitu: 

1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan. 

2) Pengambilan keputusan berbasis sekolah. 

3) Pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta atau yayasan. 

4) Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pusat pelatihan 

milik swasta. 

5) Pendidikan luar sekolah yang disediakan pemerintah. 

6) Pusat kegiatan belajar masyarakat. 

7) Pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh organisasi akar 

rumput (Grassroot Organizations), seperti LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat) dan Pesantren.62 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Berbasis 

Masyarakat adalah pendidikan yang berasal dari masyarakat, oleh 

                                                           
60 Toto Suharto, Pendidikan Berbasis Masyarakat, 81 
61 Toto Suharto, Pendidikan Berbasis Masyarakat, 92 
62 Suhendi Syam, dkk., Pengantar Ilmu Pendidikan, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 107. 

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9gQ1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=sPBld

gwtYk&sig=incijqDQD2E955ioM73sjQL3kiM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9gQ1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=sPBldgwtYk&sig=incijqDQD2E955ioM73sjQL3kiM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9gQ1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=sPBldgwtYk&sig=incijqDQD2E955ioM73sjQL3kiM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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masyarakat, dan untuk masyarakat. Masyarakat mempunyai 

kesempatan untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya 

sendiri melalui pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. 

Pendidikan berbasis masyarakat ini lebih melibatkan peran 

masyarakat daripada pemerintah.  

Menurut Surakhmad Konsep pendidikan berbasis masyarakat 

merupakan usaha peningkatan rasa kesadaran, kepedulian, 

kepemilikan, keterlibatan, dan tanggung jawab masyarakat. Ada 6 

kondisi yang dapat menentukan terlaksananya konsep pendidikan 

berbasis masyarakat, yaitu: 

1) Masyarakat sendiri memiliki kepedulian dan kepekaan mengenai 

pendidikan. 

2) Masyarakat sendiri telah menyadari pentingnya pendidikan bagi 

kemajuan masyarakat. 

3) Masyarakat sendiri telah merasa memiliki pendidikan sebagai 

potensi kemajuan mereka. 

4) Masyarakat sendiri telah mampu menentukan tujuan-tujuan 

pendidikan yang relevan bagi mereka. 

5) Masyarakat sendiri telah aktif berpartisipasi di dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 
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6) Masyarakat sendiri yang menjadi pendukung pembiayaan dan 

pengadaan sarana pendidikan.63 

b. Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Tujuan pendidikan berbasis masyarakat biasanya mengarah 

pada isu-isu masyarakat seperti pelatihan karir, perhatian terhadap 

lingkungan, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, penangan 

masalah kesehatan, dan sebagainya.64 Tujuan pendidkan berbasis 

masyarakat hakikatnya adalah pemberdayaan masyarakat ke arah 

yang lebih baik demi terwujudnya masyarakat yang unggul dalam 

segala bidang. Melalui pendidkan berbasis masyarakat, masyarakat 

diberdayakan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya. 

Pemberdayaan dan pendidikan ini berlangsung terus-menerus dan 

seumur hidup (long life education).  

c. Prinsip-Prinsip Pendidikan berbasis masyarakat 

Pendidikan berbasis masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai 

berikut:65 

1) Self Determination (menentukan sendiri) 

Semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung 

jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat 

dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa 

digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut. 

                                                           
63 Suhendi Syam, dkk., Pengantar Ilmu Pendidikan, 106. 

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9gQ1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=sPBld

gwtYk&sig=incijqDQD2E955ioM73sjQL3kiM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  
64 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, 132-133. 
65 Toto Suharto, Pendidikan Berbasis Masyarakat, 106-108 

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9gQ1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=sPBldgwtYk&sig=incijqDQD2E955ioM73sjQL3kiM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9gQ1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=sPBldgwtYk&sig=incijqDQD2E955ioM73sjQL3kiM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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2) Self help (menolong diri sendiri) 

Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika 

kemampuan mereka menoong diri mereka sendiri telah 

didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari 

solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan 

bergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggung 

jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri. 

3) Leadership Development (pengembangan kepemimpinan) 

Para pemimpin lokal harus dilatih dan berbagai keterampilan 

untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses 

kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri 

secara terus-menerus dan sebagai upaya mengebangkan 

masyarakat. 

4) Localization (lokalisasi) 

Potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi 

terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, 

program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan 

tempat masyarakat hidup. 

5) Integrated Delivery of Service (keterpaduan pemberian 

pelayanan ) 

Adanya hubungan antar agensi diantara masyarakat dan agen-

agen yang menjalankan pelayanan public dalam memenuhi 

tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik. 
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6) Reduce Duplication of Service (mengurangi duplikasi 

pelayanan) 

Masyarakat harusnya memanfaatkan secara penuh sumber-

sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia dalam 

lokalitas mereka dan mengoordinir usaha mereka tanpa 

duplikasi pelayanan. 

7) Accept Diversity (menerima perbedaan) 

Menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, 

pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau 

keadaan yang menghalangi pegembangan masyarakat secara 

menyeluruh. Termasuk perwakilan warga masyarakat seluas 

mungkin dituntut dalam pengembangan, perencanaan dan 

pelaksanaan program, pelatanan dan aktifitas-aktiftas 

kemasyarakatan. 

8) Institusional responsiveness (tanggungjawab kelembagaan) 

Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah 

secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga 

publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat. 

9) Lifelong Learning (Pendidikan seumur hidup) 

Kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia 

bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai 

jenis latar belakang masyarakat. 
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3. Peran Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Masyarakat 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di 

Indonesia. Ia sebagai komunitas dan sebagai lembaga pendidikan yang 

besar jumlahnya dan luas penyebarannya di berbagai pelosok tanah air 

telah banyak memberikan saham dalam pembentukan manusia yang 

religious. Lembaga tersebut telah melahirkan pemimpin bangsa di masa 

lalu, kini, dan juga di masa yang akan datang.
66

 

Suatu lembaga pendidikan akan berhasil menyelenggarakan 

kegiatannya jika ia dapat mengintegrasikan dirinya kedalam kehidupan 

masyarakat yang melingkarinya. Keberhasilan ini menunjukkan adanya 

kecocokan nilai antara lembaga pendidikan yang bersangkutan dan 

masyarakatnya, setidak-tidaknya tidak bertentangan. Lebih dari itu, suatu 

lembaga pendidikan akan diminati oleh anak-anak, orang tua, dan seluruh 

masyarakat apabila ia mampu memenuhi kebutuhan mereka akan 

kemampuan ilmu dan teknologi untuk menguasai suatu bidang kehidupan 

tertentu, dan kemampuan moral keagamaan dan moral sosial budaya 

untuk menempatkan diri mereka di tengah-tengah pergaulan bersama 

sebagai manusia terhormat.
67

 

Menurut bapak KH. Abdurrahmad Wahid dalam bukunya yang 

berjudul Pesantren sebagai Sub Kultur dijelaskan bahwa eksistensi 

pesantren sebagai lembaga kehidupan yang berbeda dari pola kehidupan 
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Perkembangan, 144.  
67 Mastuhu,  Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren suatu Kajian tentang Unsur dan 

Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, 4-5.  
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umum di negeri ini terdapatnya sejumlah penunjang yang menjadi tulang 

punggung kehidupan pesantren, berlangsungnya proses pembentukan tata 

nilai, yang tersendiri dalam pesantren, lengkap dengan simbol-

simbolnya, adanya daya tarik keluar, sehingga memungkinkan 

masyarakat sekitar menganggap pesantren sebagai alternatif ideal bagi 

sikap hidup yang ada di masyarakat itu sendiri dan berkembangnya suatu 

proses pengaruh mempengaruhi dengan masyarakat di luarnya, yang 

akan berkulminasi pada pembentukan nilai-nilai baru yang secara 

universal diterima kedua belah pihak.
68

 

Masyarakat Indonesia yang pada umumnya beragama Islam lebih-

lebih di daerah pedesaan yang religius, nampaknya membutuhkan 

kepemimpinan rohaniah ini yang dipenuhi oleh lembaga pesantren yang 

merupakan pusat kegiatan spiritual. Kepemimpinan rohaniah dibutuhkan 

dalam masyarakat pertanian untuk menjaga keharmonisan yang selalu 

didambakan di lingkungan ini. Kegiatan-kegiatan  keagamaan seperti 

sembahyang berjamaah di masjid, kuliah subuh, dan upacara perkawinan, 

adalah hal-hal yang mengisi dan memberi makna hidup pada masyarakat 

desa. 
69

 Dijelaskan pula oleh bapak Abdurrahman Wahid bahwa ada tiga 

elemen yang mampu membentuk pesantren sebagai subkultur yaitu, pola 

kepemimpinan pesantren yang mandiri dan tidak terkooptasi oleh negara, 

kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad, dan 
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sistem nilai (value system) yang digunakan adalah bagian dari 

masyarakat luas.
70

 

Dalam proses pembudayaan umat manusia, adanya kelembagaan 

pendidikan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak dengan tugas dan 

tanggung jawabnya yang kultural edukatif terhadap anak didik dan 

masyarakatnya yang semakin berat. Tanggung jawab lembaga-lembaga 

pendidikan dalam segala jenisnya, menurut pandangan  Islam, adalah 

berkaitan dengan usaha mensukseskan misi dan 3 macam tuntutan hidup 

seorang muslim yaitu: 

a. Pembebasan manusia dari ancaman api neraka, sesuai dengan 

perintah Allah 

“jagalah dirimu beserta keluarga dari ancaman api neraka” 

b. Pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki 

keselarasan dan keimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat 

sebagai realisasi cita-cita seorang yang beriman dan bertakwa yang 

senantiasa memanjatkan doa sehari-hari. Sebagaimana firman Allah 

dalam suarat al-baqarah ayat 201: 

“Wahai Tuhanku, berilah aku kehidupan di dunia yang sejahtera 

dan kehidupan di akhirat yang bahagia dan jauhkanlah kami dari 

siksaan api neraka”. 

c. Membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan 

yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama yang lain 
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saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan dirinya 

kepada khaliq-nya. Keyakinan dan keimanannya berfungsi sebagai 

penyuluh terhadap akal budi yang sekaligus sebagai penyuluh 

terhadap akal budi yang sebaliknya, keimanan dikendalikan oleh 

akal budinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mujadilah 

ayat 11. 

Atas dasar pandangan inilah, lembaga-lembaga pendidikan Islam 

berpijak untuk mencapai cita-cita yang ideal yaitu bahwa identitas Islam 

dijadikan daya pokok tugas dan tanggung jawab kultural edukatif. 

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa lembaga-lembaga yang 

berkembang di masyarakat merupakan cermin daripada idealitas umat 

(Islam) yang sekaligus dalam tarap tertentu  ia dapat menjadi pendobrak 

terhadap kemunduran idealitas umat Islam itu sendiri. Pada suatu tahap 

perkembangan masyarakat tertentu, lembaga-lembaga pendidikan Islam 

menjadi dinamisator (pembangkit) semangat dan dinamika umat yang 

terpancar dari sumber idealitas ajaran Islam yang dianalisa dan 

dikembangkan oleh lembaga tersebut.
71
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan 

jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan, sampel sumber data yang dilakukan 

secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi.
72

Tujuan penelitian kualitatif 

ada dua yaitu, menggambarkan dan mengungkapkan dan yang kedua yaitu 

menggambarkan dan menjelaskan. 

Metode deskriptif digunakan oleh peneliti karena akan meneliti 

mengenai peran pesantren al-muslimun dalam pengembangan pendidikan 

berbasis masyarakat. Peneliti akan mengumpulkan data, menganalisis, dan 

memberikan kesimpulan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan data 

memberikan suatu gambaran yang lebih jelas dan terorganisasi dengan baik 
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tentang komponen tertentu, sehingga dapat memberikan kevalidan terhadap 

hasil penelitian.  

Penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi atau uraian berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari perilaku para aktor yang dapat diamati dari situasi 

sosial. Selanjutnya tujuan penelitian kualitatif untuk membentuk pemahaman-

pemahaman yang rasional. Aktivitas internal yang dilakukan dalam penelitian 

ini di antaranya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, 

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka 

tentang dunia sekitarnya. 
73

 

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitataif dengan jenis 

pendekatan field research yang bersifat deskriptif kualitatif adalah karena 

peneliti ingin menjelaskan secara rinci sesuai data dan fakta di lapangan, 

selain itu peneliti juga ingin mengetahui secara mendalam mengenai peran 

pesantren dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat, data yang 

dihasilkan dalam penelitian ini juga berupa data deskriptif sehingga penelitian 

ini tidak bisa diwakili oleh angka maupun statistik. 

B. Lokasi penelitian  

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah di Desa Kawistolegi, 

Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, beserta di Pesantren Al-

Muslimun yang Berada di Desa Kawistolegi. Penentuan lokasi ini didasari  

karena peneliti menemukan beberapa hal yang menarik dalam proses 
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pengembangan pendidikan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh 

komponen-komponen pesantren Al-Muslimun. 

C. Subyek Penelitian 

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai sumber data dan jenis data. 

Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa saja yang 

hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari 

dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin. Purposive adalah teknik 

pengambilan bahan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa 

yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.
74

 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh subjek 

yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti yang berupa benda atau 

manusia. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian merupakan suatu yang 

kedudukannya sangat sentral oleh  karena itu pada subjek penelitian itulah 

data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti. 

Pada penelitian ini terdapat beberapa subjek penelitian atau informan 

yang terlibat, adalah: 

1. Kepala Desa yaitu Bapak Muhadji, S.Pd. 

2. Pengasuh Pesantren yaitu Bapak KH. Abdullah Rasyid. 

3. Pengurus Pesantren yaitu: 

a. Pengurus Santri Putra : Saudara Abdul Majid 
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b. Pengurus Santri Putri : Saudari Wafiq Lathifah 

4. Para Santri dan Santriwati 

a. Santri Putra : Agil Satria 

b. Santri Putri : Mar‟atus Shiyamah 

5. Tokoh Masyarakat 

a. Bapak Muhajir 

b. Bapak Firman Setyo Novanto 

c. Ibu Aselah 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.
75

 Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan 

data, yang mana dengan hal tersebut diharapkan akan saling melengkapi dan 

menyempurnakan antara data yang satu dengan yang lainnya.  

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas observasi dapat 

dilakukan dengan pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung.  

Observasi untuk tujuan empiris mempunyai tujuan bermacam-

macam. Observasi juga memiliki fungsi variasi. Tujuan dari observai 
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berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis (pada penelitian 

kualitatif), atau menguji teori dan hipotesis (pada penelitian kuantitatif). 
76

 

Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara 

sistematik dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera 

terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa 

pada waktu kejadian terjadi. Maksud utama observasi adalah 

menggambarkan keadaan yang diobservasi.
77

 

Observasi yang digunakan adalah metode observasi non partisipan, 

yaitu metode observasi yang dilakukan dengan pengumpulan data, penulis 

tidak ambil bagian dalam setiap kehidupan objek yang akan diteliti. 

Melalui observasi penulis memperoleh data mengenai lokasi penelitian 

yaitu: 

a) Gambaran umum situasi dan kondisi masyarakat Desa Kawistolegi. 

b) Gambaran umum Pesantren Al-Muslimun dan Desa Kawistolegi. 

c) Pelaksanaan kegiatan dalam proses pengembangan pendidikan 

berbasis masyarakat. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan 

untuk wawancara (interview), adalah suatu kejadian atau suatu proses 

interaksi antara pewawancara (interviewer), dan sumber informasi atau 

orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. 

Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap 
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muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, 

dimana pewawancara bertanya langsung sesuatu objek yang teliti dan 

telah dirancang sebelumnya.
78

 

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain 

berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan 

melakukan interview atau wawancara, peneliti dapat memperoleh data 

yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui 

bahasa dan ekspresi hak yang diwawancara dan dapat melakukan 

klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. 
79

 

Teknik pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara sistematis 

atau tidak sistematis. Yang dimakud secara sistematis adalah wawancara 

dilakukan dengan peneliti terlebih dahulu menyusun instrument 

pedoman wawancara. Sedangkan secara tidak sistematis adalah peneliti 

melakukan wawancara secara langsung tanpa perlu menyusun instrumen 

pedoman wawancara. 
80

 

Data yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan 

mengenai upaya pesantren dalam pengembangan pendidikan berbasis 

masyarakat di Desa Kawistolegi Karanggeneng Lamongan adalah berisi: 

a. Gambaran umum situasi dan kondisi masyarakat Desa Kawistolegi. 

b. Gambaran umum Pesantren Al-Muslimun dan Desa Kawistolegi. 
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c. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan 

untuk pengembangan pendidikan berbasis masyarakat. 

d. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk pengembangan pendidikan 

masyarakat di Desa Kawistolegi 

e. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

f. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan tersebut.  

3. Dokumentasi 

Selain wawancara dan observasi, informasi juga diperoleh lewat 

fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil 

rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen 

seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa 

silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua 

dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. 

Dokumen merupakan catatan atau kerja seseorang tenang sesuatu 

yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, 

peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait 

dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat 

bergunadalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks 

tertulis, artifact, gambar, maupun foto.
81

 

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data 

melalui arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah 
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penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang 

utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan 

rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung 

maupun menolak hipotesis tersebut. 

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang ditujukan pada 

penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber dokumen. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Data yang didapat melalui metode ini adalah dokumentasi 

kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pesantren dalam pengembangan 

pendidikan berbasis masyarakat di Desa Kawistolegi Karanggeneng 

Lamongan.
82

 Data yang akan diperoleh adalah, sebagai berikut: 

a. Dokumentasi kegiatan 

b. Dokumen-dokumen penting yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan 

tersebut. 

c. dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.
83

 Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah 

sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan 
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60 

 

 

empat  langkah: pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data 

condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau 

verifikasi (conclusion drawing and verification). Secara lebih terperinci, 

langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman, dan Saldana akan diterapkan 

sebagaimana berikut:
84

 

 

Gambar 3.1 

Teknik Analisis Interaktif 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dari metode yang dilakukan yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, semua jenis data ini memiliki satu aspek 

kunci secara umum, analisanya terutama tergantung pada keterampilan 

integrative dan interpretative dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena 

data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka dan rincian. 

2. Kondensasi Data 

Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi, dan/atau mengubah data yang terdapat 

pada catatan lapangan maupun transkip dalam penelitian ini . 
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3. Penyajian Data 

Secara umum penyajian data ini adalah kumpulan informasi yang 

terorganisir dan terkompres yang memungkinkan penarikan kesimpulan 

dan tindakan. Bentuk penyajian data yang paling digunakan pada data 

kualitatif adalah berupa teks. 

4. Penarikan Simpulan/Verifikasi 

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan dan yang terakhir adalah 

penarikan kesimpulan. Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan 

serta mengecek ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan.  

F. Keabsahan Data  

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep 

kesohehan (validitas) dan keandalan (areabilitas) menurut versi “positivism” 

dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan,kriteria dan paradigma. Dalam 

penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah Tringulasi,yaitu 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Tringulasi atinya dengan cara membandingan data-data secara teoritik 

dengan keadaan lapangan, dengan membandingkan hasil interview yang satu 

dengan yang lain, metode tringulasi ini dikelompokkan menjadi 2 macam 

yaitu: 

1. Tringulasi sumber  

Triangulasi sumber adalah proses uji keabsahan data dengan cara 

mengonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang 
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berbeda. Tujuannya adalah untuk memberi keyakinan pada peneliti bahwa 

data tersebut memang sudah sah dan layak untuk menjadi data penelitian 

yang akan dianalisis. Cara yang dilakukan adalah dengan mengonfirmasi 

atau mewawancarai sumber atau pihak yang berbeda dengan sumber atau 

pihak yang pertama kali memberikan data.
85

 Triangulasi sumber untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber.
86

 

2. Tringulasi Teknik 

Triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas yang sama 

dengan teknik berbeda.
87

 Maksudnya adalah, triangulasi teknik berarti 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan 

observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk 

sumber data yang sama secara serempak.
88

 

G. Tahap-tahap penelitian 

Ada beberapa tahap penelitian, yaitu tahap-tahap penelitian terdiri dari 

pra lapangan,tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis, sebagai berikut:
89

 

                                                           
85 Sigit hermawan & Amirullah, Metode Penelitian Bisnis, (Malang: Media Nusa 

Creative, 2016), 225. 
86 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2021), 191. 
87 Sasa Sunarsa, Penelusuran Kualitas & Kuantitas, (Jawa tengah: CV Mangku Bumi 

Media, 2020), 29. 

https://books.google.co.id/books?id=EyDUDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sasa+sunarsa+

penelusuran+kualitas+dan+kuantitas&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=sasa%20sunarsa

%20penelusuran%20kualitas%20dan%20kuantitas&f=false  
88 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2021), 125. 
89 Tim Penyusun, Pedoman karya Tulis Ilmiah, 48. 
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https://books.google.co.id/books?id=EyDUDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sasa+sunarsa+penelusuran+kualitas+dan+kuantitas&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=sasa%20sunarsa%20penelusuran%20kualitas%20dan%20kuantitas&f=false
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1. Tahap pra lapangan  

Tahap ini adalah tahap yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan 

penelitian 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Mengurus perizinan 

c. Menjajaki dan menilai lapangan 

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian  

2. Tahap pekerjaan lapangan  

Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjutnya adalah 

melaksanakan penelitian. Tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data 

yang diperlukan yaitu dengan menggunakan beberapa metode yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap ini adalah tahap akhir dari sebuah penelitian, pada tahap ini 

peneliti mengolah data yang telah terakumulasi dari berbagai sumber 

penelitian. Kemudian membuat konklusi sebagai hasil yang akan di 

susun dalam laporan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Gambar Obyek Penelitian 

1. Profil Pesantren Al-Muslimun 

a. Sejarah Pesantren Al-Muslimun 

Pesantren Al-muslimun adalah yang dinaungi oleh Yayasan 

Pendidikan dan Dakwah Al-Muslimun. Terdapat Roudlotul Atfal , 

Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. 

Pesantren ini awalnya didirikan hanya sebagai pelengkap yayasan, di 

mana kebanyakan yayasan pendidikan saat itu sudah memiliki 

pesantren sendiri, awalnya di pesantren ini hanya seperti kajian ilmu 

agama ala pesantren, pengajarannya juga masih di dalam musholah 

kecil di belakang rumah Kiai As‟ad B,A, yang saat itu masih 

dipegang /diasuh oleh Kiai Tamam (Kawistolegi-Karanggeneng-

Lamongan) beliau merupakan menantu dari K. Mukarrob Desa Boyo 

Sonoadi Karanggeneng Lamongan, kakek dari Kiai Abdullah Rasyid 

(Pengasuh Pesantren Al-Muslimun pada saat ini). 

Pada tahun 2007 Kiai Abdullah Rasyid di minta oleh Kiai 

H.As‟ad B,A (Paman dari Kiai Abdullah Rasyid) untuk meneruskan 

Pesantren tersebut, akan tetapi Kiai Abdullah Rasyid menolak karena 

beliau berfikir beliau tidak ingin mengasuh atau bisa disebut 

mendirikan kembali pesantren yang hanya sebagai formalitas / hanya 

sebagai pelengkap sekolah, beliau berkeinginan jika memang beliau 
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mau mendirikan Pesantren maka itu harus benar benar Pesantren 

yang mengenyam ilmu Agama, bukan hanya sekedar untuk tempat 

singgah tetapi kurang dalam kegiatan Agamanya. Setelah 3 tahun di 

bujuk oleh Kiai As‟ad B,A (Pamannya) akhirnya Kiai Abdullah 

Rasyid menyetujui  untuk menjadi pengasuh pondok pesantren Al-

Muslimun (th.2010).  

Beliau (Kiai Abdullah Rasyid) memiliki keinginan untuk 

menanamkan nilai Islami, Qur‟ani, Ber-akhlakul Karimah kepada 

seluruh santrinya. Untuk mencapai keinginan tersebut maka misi 

yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Al-Muslimun 

Kawistolegi yakni menyelenggarakan proses pembelajaran dengan 

mengintegrasikan pembelajaran secara modern dan salafi, 

menciptakan suasana agamis di lingkungan pondok pesantren dalam 

beribadah, membentuk santri yang berjiwa Qur‟ani dan berhaluan 

Ahlusunnah Waljamaah, membekali santri dengan ilmu agama yang 

kaffah sehingga menghasilakan outcome yang beriman, bertaqwa, 

berbudi pekerti luhur,cerdas, kreatif, terampil dan dalam kehidupan 

bermasyarakat, menyiapkan lulusan yang berkualitas untuk bekal 

melanjutkan peran aktif dimasyarakat, membangun sinergi antara 

wali santri dengan pihak pondok pesantren, menumbuhkan 

kesadaran wali santri dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan 

agama semenjak dini.
90

 

                                                           
90 Pesantren Al-Muslimun, “Sejarah Pesantren Al-Muslimun”, 12 Februari 2022 
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b. Visi dan Misi Pesantren 

Visi : 

1) Islami 

2) Qur‟ani 

3) Berakhlakul Karimah 

Misi : 

1) Menyelenggarakan proses pembelajaran dengan 

mengintegrasikan pembelajaran secara modern dan salafi 

2) Menciptakan suasana agamis di lingkungan pesantren dalam 

beribadah 

3) Membentuk santri yang berjiwa Qur‟ani dan berhaluan 

Ahlusunnah Waljamaah 

4) Membekali santri dengan ilmu agama yang Kaffah sehingga 

menghasilkan outcome yang beriman, bertaqwa, berbudi pekerti 

luhur, cerdas, kreatif, trampil dalam kehidupan bermasyarakat, 

menyiapkan lulusan yang berkualitas untuk melanjutkan pean 

aktif di masyarakat 

5) Membangun sinergi antara wali santri dengan pihak pesantren, 

dan  

6) Menumbuhkan kesadaran wali santri dan masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan agama semenjak dini
91
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c. Lokasi Pesantren 

Pesantren Al-Muslimun merupakan Lembaga pendidikan 

Islam yang berada di Jl.Masjid no.279 Kawistolegi Karanggeneng 

Lamongan, yang terletak di : Latitude : -7˚o‟ o.59”, dan Longitude : 

+112˚ 20‟ 38.54”. 

d. Kegiatan di Pesantren 

Dalam aktivitas sehari-hari para santri beraneka ragam, di 

pesantren Al-Muslimun ada beberapa tipe santri yaitu santri yang 

juga menempuh pendidikan formal, santri tahfid, dan juga santri 

mengabdi. Santri juga melaksanakan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan, diadakannya peraturan ataupun tata tertib di pesantren 

yaitu dengan tujuan agar santri terlatih untuk disiplin.
92

 

2. Profil Desa Kawistolegi 

a. Sejarah Desa Kawistolegi 

Desa ini dikenal dengan nama Kawistolegi, desa yang terletak 

ditepi bengawan solo, dengan penduduk yang berpenghasilan dari 

pertanian dan pengrajin genting dan batu bata. Nama desa ini 

sekarang menjadi terkenal sampai meluas karena produksi genteng 

dan batanya yang banyak disuplai oleh konsumen dari berbagai 

penjuru. 

Sebetulnya nama desa yang singkat dan sederhana itu 

mempunyai latar belakang sejarah yang sangat menarik. Di samping 

                                                           
92 Observasi di Pesantren Al-Muslimun, 22 Februari 2022 
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nama Kawistolegi, ada nama latin yang menjadi sebutan desa itu, 

nama yang dapat dikatakan tenggelam-tenggelam muncul, yaitu nama 

KLAGEN. Nama ini masih dipakai oleh masyarakat sekitar hanya 

dengan ucapan atau dengan sebutan dalam pergaulan sehari-hari, 

tetapi untuk adiministrasi pedesaan sehari-hari menggunakan nama 

KAWISTOLEGI. 

Menurut cerita masyarakat, nama yang bernama klagen 

(sebagai nama induk) berasal dari nama klagen jagran, sebab di 

sebelah timur desa itu ada desa yang bernama Jagran. Dalam sistem 

wilayah, desa Klagen dan desa Jagran bergabung jadi satu yang pusat 

wilayahnya ada di desa Jagran, karena saling berebut saling ingin 

desanya menjadi pusat wilayah atau pada jaman itu disebut Tlorogan, 

akhirnya kedua desa itu terutama klagen memisahkan diri untuk 

membentuk pemerintahan sendiri. Sebetulnya nama Klagen 

mempunyai cerita tersendiri yang masih ada hubungannya dengan 

nama Kawistolegi. 

Sekitar tahun 1905 keadaan desa masih merupakan hutan 

belukar yang sangat lebat, dijadikan tempat peristirahatan oleh suatu 

rombongan yang dikenal memiliki kesaktian. Seiring berjalannya 

waktu hutan lebat tersebut mulai berbentuk menjadi perkampungan 

kecil. Terdapat rombongan lain yang datang dan hendak menguasai 

perkampungan tersebut hingga akhirnya terjadi pertempuran. 
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Didirikan pos penjagaan yang diberi nama “Jangganan” selain itu 

juga ada “Nggaluan”.   

Pada akhirnya perkampungan tersebut dikuasai oleh tokoh-

tokoh sakti yang salah satunya wanita, wanita tersebut bernama nyai 

Endel dan juga masyarakat baru yang tediri dari masyarakat yang 

suka minum, zina, membunuh dengan jalan ilmu hitam, sebab 

kebanyakan ilmu yang dimiliki adalah ilmu yang dipergunakan dalam 

kejahatan. Tokoh jahat tersebut mendirikan pendopo yang dikenal 

dengan nama “Dopok”.  

Kekuasan dari para tokoh jahat ini mulai meluas, hingga pada 

akhirnya perkampungan ini dijuluki sebagai tempat untuk menimba 

ilmu hitam. Seiring berjalannya waktu datang sosok yang dikenal 

dengan nama Kanjeng Sedayu. Kanjeng Sedayu ini seorang yang 

mengajak kebaikan kepada masyarakat, akan tetapi hal tersebut tentu 

mengusik para tokoh-tokoh jahat yang sudah lama bertempat tinggal 

di perkampungan ini, hingga pada akhirnya terjadi pertikaian hebat, 

dan pada akhirnya dimenangkan oleh Kanjeng Sedayu. Kanjeng 

Sedayu meninggalkan perkampungan dengan memberikan sebuah 

tanda yang dikenal dengan (Tetenger jawa) yang berupa tongkat yang 

ditancapkan di tanah di antara pohon-pohon. 

Hari demi hari, desa yang menjadi damai itu mengalami 

perkembangan yang sangat besar, karena perkampungan itu letak 

rumah masih dalam keadaan tidak teratur dan tidak punya jalan yang 
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resmi, maka diadakan pembagian jalan dan batas-batasanya, orang 

dulu menyebutnya Klangsir. Dalam pembagian jalan itu, petugas 

Klangsir menemukan pohon besar itu, dan petuga klangsir 

menyebutnya pohon Kawis sebab petugas klangsir pernah tahu tetapi 

tidak tahu di mana menjumpainya, tapi tahu namanya pohon itu. 

Namun petugas itu heran melihat warga kampung klagen itu 

memakanya dengan enak, padahal yang pernah iya tahu bahwa buah 

kawis itu pahit rasanya, maka petugas itu ikut mencoba memakan 

buahnya, dengan keheranan petugas klangsir itu menyebut “Kawis 

legi” “ Kawis legi” (mungkin rasa manis buah itu merupakan 

pancaran budi baik kanjeng sedayu lewat tongkat yang menjadi 

pohon besar dan berbuah itu). Karena keanehannya, petugas klangsir 

itu merubah nama desa klagen menjadi nama KAWISTOLEGI .
93

 

Keterangan: 

Nggaluwan 

Jangganan  

Dopok  

Nyai Endel 

 

b. Kondisi Geografis 

Desa Kawistolegi memiliki luas desa sebesar 242.022 Ha. Di 

sebelah selatan Desa Kawistolegi ada Desa Kendal Kemlagi, di 

sebelah timur ada Desa Jagran, di sebelah Barat ada Desa Sonoadi, 

dan di sebelah utara ada Desa Tejoasri.  

                                                           
93 Desa Kawistolegi, “Sejarah Desa Kawistolegi”, 16 Maret 2022 

Tempat-tempat ini masih ada 

dan dipelihara orang yang 

masih mempercayainya. 
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Desa Kawistolegi memiliki letak geografis yang sangat 

strategis, jarak tempuh ke ibu kota kecamatan jika dilalui dengan 

kendaraan bermotor hanya 0,50km/jam dan jika dilalui dengan 

berjalan kaki atau kendaraan bermotor hanya 1,5km/jam. Jarak 

tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor hanya 1 

jam dan jika dilalui dengan berjalan kaki hanya 3 jam.
94

 

c. Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.1 

Sarana Prasarana Desa Kawistolegi
95

 

         Prasarana Dan Sarana Trasnportasi   

Jenis Sarana dan 

Prasarana 

Kondisi 

Baik(K

m/Unit

) Rusak(Km/Unit) 

Jumlah(K

m/Unit) 

1.1. Jalan Desa/Kelurahan 

Panjang jalan 

aspal 0,2 0,85 1,05 

Panjang jalan 

macadam 3,73 - 3,73 

Panjang jalan 

tanah 3,20 - 3,20 

Panjang jalan 

sirtu 
 

- 
 Panjang jalan 

konblok/seme

n/beton 8,20 - 8,20 

1.2. Jalan antar Desa/Kelurahan/Kecamatan 

Panjang jalan 

aspal - - 3 

Panjang jalan 

macadam - - - 

Panjang jalan 

tanah - - - 

Panjang jalan 

sirtu - - - 

                                                           
94 Desa Kawistolegi, “Kondisi Geografis Desa Kawistolegi”, 16 Maret 2022 
95 Desa Kawistolegi, “Sarana dan Prasarana Desa”, 16 Maret 2022 
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Panjang jalan 

konblok/seme

n/beton 2 - 2 

1.3. Jalan Kabupaten yang melewati desa/Kelurahan 

Panjang jalan 

aspal - - - 

Panjang jalan 

macadam - - - 

Panjang jalan 

tanah - - - 

Panjang jalan 

sirtu - - - 

Panjang jalan 

konblok/seme

n/beton - - - 

1.4. Jalan Provinsi yang melewati desa/Kelurahan 

Panjang jalan 

aspal - - - 

Panjang jalan 

macadam - - - 

Panjang jalan 

tanah - - - 

Panjang jalan 

sirtu - - - 

Panjang jalan 

konblok/seme

n/beton - - - 

1.5. Panjang Jalan Negara 

Panjang jalan 

aspal - - - 

Panjang jalan 

macadam - - - 

Panjang jalan 

tanah - - - 

Panjang jalan 

sirtu - - - 

Panjang jalan 

konblok/seme

n/beton - - - 

1.6. Jembatan Desa/Kelurahan 

Jumlah 

jembatan 

beton 4 1 5 

Jumlah 

jembatan besi - - - 
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Jumlah 

jembatan kayu - - - 

1.7. Prasarana 

angkutan darat       

Jumlah 

pangkalan 

ojek - - - 

Jumlah stasiun 

KA - - - 

Terminal 

bis/angkutan 

pedesaan/perk

otaan 
- - - 

Jumlah Total       
 

Tabel 4.2 

Prasarana Dan Transportasi Lainnya 
 

Kategori Jenis Sarana/Prasarana 

Jumlah 

(Unit) 

Sarana 

Transportasi 

Darat 

Bus Umum  -  

Truck Umum  5 

Angkutan Per-Desa/kelurahan  - 

Ojek  2 

Delman/bendu/cidomo  - 

Becak  - 

Kereta Api  - 

Prasarana/Sarana 

Transportasi 

Laut/Sungai 

Jumlah jembatan perahu  - 

Jumlah pelabuhan kapal penumpang  - 

Jumlah pelabuhan kapal barang  - 

Sarana 

Transportasi 

Sungai/Laut 

Perahu Motor  - 

Kapal antar pulau  - 

Perahu tanpa motor  - 

Jet Boat  - 

Prasarana 

Transportasi 

Udara 

Lapangan terbang 

nasional/internasional  - 

Lapangan terbang perintis - 

Lapangan terbang domestic - 

Helipad - 

Lapangan terbang komersial - 
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Tabel 4.3 

Prasarana Komunikasi Dan Informasi 

Kategori Jenis Sarana/Prasarana Jumlah 

Telepon Telepon umum Unit 

Wartel Unit 

Warnet Unit 

Jumlah Pelanggan Telkom KK 

Jumlah Pelanggan GSM Org 

Jumlab Pelanggan CDMA Org 

Sinyal Telepon Seluler/Handpone 

Ada/Tidak 

Ada 

Kantor Pos Kantor pos Unit 

Kantor pos pembantu Unit 

Tukang pos Org 

Radio/TV 

 

 

TV umum Unit 

Jumlah radio Unit 

Jumlah TV 1113 Unit 

Jumlah parabola 5 Unit 

Koran/Majal

ah/Buletin Koran/Surat Kabar 

Ada/Tidak 

Ada 

Majalah 

Ada/Tidak 

Ada 

Papan Iklan/reklame 

Ada/Tidak 

Ada 

Pengumuman 

Ada/Tidak 

Ada 

 

Tabel 4.4 

Prasarana Air Bersih 

Jenis Prasarana Jumlah (Unit) 

Jumlah sumur pompa 0 

Jumlah sumur gali 66 

Jumlah hidran umum 0 

Jumlah PAH 0 

Jmlah tangki air bersih 2 

Jumlah embung 0 

Jumlah mata air 0 

Jumlah bangunan 

pengolahan air bersih/air 

minum 2 
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Tabel 4.5 

Sanitasi 

Sumur resapan air rumah tangga 52 Rumah 

Jumlah MCK umum Unit 

Pemilik jumlah jamban keluarga 701 KK 

Saluran drainase/saluran pembuangan limbah Ada 

Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah Baik 

 

Tabel 4.6 

Prasarana Irigasi 

Uraian Jumlah 

Kondisi 

Rusak 

Panjang saluran primer 500 m m 

Panjang saluran sekunder 3500 m m 

Panjang saluran tersier 3000 m m 

Jumlah pintu sadap 3 Unit Unit 

Jumlah pintu pembagi air 10 Unit Unit 

 

Tabel 4.7 

Prasarana Dan Sarana Pemerintahan 
 Prasarana Dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan 
 Gedung Kantor Ada 
 Kondisi Baik 
 Jumlah ruang kerja 3 Ruang 
 Balai 

desa/kelurahan/sejenisnya Ada 
 Listrik Ada 
 Air Bersih Ada 
 Rumah Dinas Kepala 

Desa/Lurah Tidak Ada 
 Rumah Dinas perangkat 

desa/kelurahan Tidak Ada 
 Inventaris dan alat tulis kantor 
 Jumlah mesin tik - 
 Jumlah meja 10 Buah 
 jumlah kursi 10 Buah 
 Jumlah almari arsip 2 Buah 
 Komputer 2 Unit 
 Mesin fax - 
 Kendaraan dinas - 
 Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 
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Buku Data Peraturan Desa Ada - Terisi 
 Buku Keputusan Kepala 

Desa/Lurah Ada - Terisi 
 Buku Administrasi 

kependudukan Ada - Terisi 
 Buku data Inventaris Ada - Terisi 
 Buku data aparat Ada - Terisi 
 Buku data tanah milik 

desa/tanah kas desa/milik 

kel. Ada - Terisi 
 Buku Administrasi pajak 

dan retribusi Ada - Terisi 
 Buku data tanah Ada - Terisi 
 Buku laporan pengaduan 

masyarakat Ada - Terisi 
 Buku agenda ekspedisi Ada - Terisi 
 Buku profil desa/kelurahan Ada - Terisi 
 Buku data induk penduduk Ada - Terisi 
 Buku data mutasi penduduk Ada - Terisi 
 Buku rekapitulasi jumlah 

penduduk akhir bulan Ada - Terisi 
 Buku registrasi pelayanan 

penduduk Ada - Tidak Terisi 
 Buku data penduduk 

sementara Ada - Tidak Terisi 
 Buku anggaran penerimaan Ada - Tidak Terisi 
 Buku anggaran penerimaan 

pengeluaran pegawai dan 

pembangunan Ada - Tidak Terisi 
 Buku kas umum Ada - Tidak Terisi 
 Buku kas pembantu 

penerimaan Ada - Tidak Terisi 
 Buku kas pembantu 

pengeluaran rutin dan 

pembangunan Ada - Tidak Terisi 
 Buku data lembaga 

kemasyarakatan Ada - Tidak Terisi 
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Tabel 4.8 

Prasarana Dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa 

Gedung Kantor Ada 

 Ruangan Kerja 1 Ruang 

 Balai BPD Ada 

 Kondisi Baik 

 Listrik Ada 

 Air Bersih Ada-Baik 

 Telepon Tidak Ada 

 Inventaris dan Alat Tulis Kantor 
 Jumlah mesin tik Buah 

 Jumlah meja Buah 

 jumlah kursi Buah 

 Jumlah almari arsip Buah 

 Komputer Unit 

 Mesin fax Unit 

 Administrasi BPD 
 Buku administrasi 

keanggotaan BPD Ada 
 Buku administrasi 

kegiatan BPD 1 Jenis 
 Buku kegiatan BPD Ada 
 Buku Himpunan 

Peraturan Desa yang 

ditetapkan BPD dan 

Kepala Desa Ada 
 

   Tabel 4.9 

Prasarana Dan Sarana Dusun / Lingkungan Atau Sebutan Lain 

Gedung Kantor atau 

Balai Pertemuan Tidak Ada 
 Alat tulis kantor Tidak Ada 
 Barang Inventaris Tidak Ada 
 Buku Administrasi Ada 
 Jenis Kegiatan 1 Jenis 
 Jumlah pengurus 5 Org 
  

Tabel 4.10 

Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 

Gedung/kantor Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (LKD/LK) Tidak Ada 

Peralatan Kantor : Komputer, fax Tidak Ada 
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Mesin tik Tidak Ada 

Kardek Tidak Ada 

Buku administrasi lembaga kemasyarakatan 1 Jenis 

Jumlah meja dan kursi Unit 

LKMD/LPM atau sambutan lain 

Memiliki kantor sendiri Ada 

Peralatan Kantor : Komputer, fax Ada 

Mesin tik Tidak Ada 

Kardek Ada 

Buku administrasi lembaga kemasyarakatan 5 Jenis 

Jumlah meja dan kursi 9 Unit 

Buku administrasi 1 Jenis 

Jumlah Kegiatan Jenis 

PKK Ada 

Gedung/kantor  Ada 

Peralatan Kantor/ATK/inventaris Ada 

Kepengurusan Ada 

Buku administrasi PKK Ada 

Kegiatan Ada 

Jumlah Kegiatan 3 Jenis 

Kelengkapan Organisasi Dasawisma Ada 

Kelengkapan Organisasi Pokja Ada 

Karang Taruna Ada 

Kepengurusan Ada 

Buku administrasi Ada 

Jumlah Kegiatan 1 Jenis 

RT Ada 

Kepengurusan Ada 

Buku administrasi 2 Jenis 

Jumlah Kegiatan 2 Jenis 

RW Ada 

Kepengurusan Ada 

Buku administrasi 2 Jenis 

Jumlah Kegiatan 2 Jenis 

Lembaga adat Ada 

Memiliki kantor/gedung/menumpang Ada 

Kepengurusan Ada 

Buku administrasi Jenis 

Jumlah Kegiatan Jenis 
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BUMDES Ada 

Memiliki kantor/gedung/menumpang Tidak Ada 

Kepengurusan Ada 

Buku administrasi 1 Jenis 

Jumlah Kegiatan 1 Jenis 

Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Ada 

Memiliki kantor/gedung/menumpang Tidak Ada 

Kepengurusan Tidak Ada 

Buku administrasi Jenis 

Jumlah Kegiatan Jenis 

Kantor/gedung Organisasi Sosial Kemasyarakatan 

lainnya Tidak Ada 

Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada Tidak Ada 

 

d. Kondisi Masyarakat 

1) Sosial Budaya 

Di Desa Kawistolegi para masyarakatnya selalu 

menerapkan sikap kerukunan antar warganya, semua terlihat dari 

beberapa kegiatan yang sering di adakan di Desa Kawistolegi, 

seperti kegiatan bersih-bersih lapangan desa yang sering di 

lakukan oleh para masyarakat dan pemuda Desa Kawistolegi. 

Jiwa sosial masyarakat disana juga tinggi terlihat pada saat warga 

satu mengalami kesusahan (anggota keluarga meninggal, rumah 

kebakaran, dll) maka warga lainnya ikut membantu agar 

menimalisir kesusahan tersebut 

Budaya Masyarakat kawistolegi yang sampai saat ini masih 

dilestarikan adalah budaya sedekah bumi/bersih desa, yang di 

sana disebut dengan (Dekahan) Secara priodik setahun sekali 
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diselenggarakan dan melibatkan anggota masyarakat Desa 

Kawistolegi yang mayoritasnya bekerja sebagai petani biasanya 

secara bersama-sama menyelenggarakan hajatan sedekah bumi 

tersebut. 

Selain itu juga sampai saat ini Budaya yang masih terus 

dilestarikan adalah Tayup, di mana tayup ini di mainkan selama 

3 hari 2 malam tanpa berhenti, budaya ini rutin di lakukan 

selama satu tahun sekali pada saat ada hajatan sedekah 

bumi/bersih desa. 

Di Desa Kawistolegi ada beberapa tempat yang masih di 

pelihara, dan di percayai karena di yakini adalah tempat 

bersemayamnya para nenek moyang Masyarakat Kawistolegi. 

Tempat-tempat ini bagi Sebagian orang mempercayainya. 

Bentuk kepercayaan mereka kepada tempat-tempat ini adalah 

pemberian sesajen pada saat tiap di adakannya hajatan sedekah 

bumi/bersih desa.
96

 

2) Agama 

Di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten 

Lamongan ini 100% masyarakatnya adalah memeluk agama 

islam. Dan hanya ada satu tempat ibadah yang di miliki 

masyarakat Desa Kawistolegi yaitu masjid/musholah. Yang 

setiap harinya di gunakan untuk beribadah sholat 5 waktu, dan di 

                                                           
96 Desa Kawistolegi, “Kondisi Masyarakat Desa Kawistolegi”, 18 Maret 2022 
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gunakan untuk tempat mengaji, digunakan untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan keislaman lainnya.
97

 

3) Pendidikan 

Di Desa Kawistolegi terdapat lembaga pendidikan yang 

terbagi menjadi dua yaitu pendidikan formal dan Sekolah Islam. 

Pada Pendidikan formal ada 2 play group dimana terdapat 4 

tenaga pengajar dan 35 siswa. Selain itu juga ada 2 taman kanak-

kanan (TK) di mana terdapat 6 tenaga pengajar dan 66 siswa. 

Pada sekolah SD/Sederajat di Desa Kawistolegi terdapat 2 

yang dimana keduanya kepemilikannya milik negeri, di SD 

sendiri jumlah tenaga pengajar ada 69 dan jumlah siswa ada 429. 

Selanjutnya adalah SMP/Sederajat di sana hanya ada 1 jenis 

sekolah SMP dan milik swasta, di SMP tenaga pengajarnya 

sejumlah 20 dan siswanya sebanyak 229. Untuk tingkat 

SMA/Sederajat hanya ada 1 jenis sekolah SMA yang 

kepemilikannya adalah milik swasta, di sana terdapat 20 tenaga 

pengajar dan 197 siswa. 

Selanjutnya pada jenis sekolah islam ada Radhatul 

Atfal(RA) yang kepemilikannya adalah milik pribadi, dimana 

terdapat 5 tenaga pengajar dan 53 siswa. Sekolah islam 

selanjutnya adalah Ibtidaiyah dan kepemilikannya milik negeri, 

di Ibtidaiyah jumlah tenaga pengajarnya ada 60 dan jumlah 

                                                           
97 Desa Kawistolegi, “Kondisi Keagamaan”, 16 Maret 2022 
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siswanya 426. Setelah itu ada Tsanawiyah yang kepemilikannya 

milik swasta dengan jumlah tenaga pengajar ada 21 dan jumlah 

siswa ada 229. Pada tingkat selanjutnya adalah Aliyah yang 

kepemilikannya milik swasta, jumlah tenaga pengajar di sana ada 

20 dan jumlah siswa ada 197. Dan yang terakhir adalah pondok 

pesantren, di mana pondok pesantren ini kepemilikannya milik 

swasta yang di mana tenaga pengajarnya ada 9 dan jumlah 

santrinya kurang lebih ada 85 santri.  

Semua Lembaga Pendidikan di Desa Kawistolegi 

Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ini sudah 

terdaftar. Dan sudah lama mengemban amanat dari para wali 

murid yang menitipkan anak-anaknya di Lembaga-lembaga ini. 

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

Penyajian data dan analisis data ini berisi tentang uraian data dan 

temuan yang diperoleh menggunakan prosedur yang sudah tertera pada bab 

III sebagai bukti dan hasil penelitian. Maka dari itu perlu dipaparkan dari 

hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Penyajian data untuk 

menjawab fokus masalah yang mengacu pada rumusan masalahdan kerangka 

teori serta data-data yang terdapat dalam obyek penelitian.  

Rincian observasi peneliti di Pesantren Al-Muslimun mengenai peran 

pesantren dalam mengembangkan pendidikan masyarakat dibidang 

keagamaan dilihat pada serangkaian wawancara berikut ini: 



83 

 

 

a. Peneliti sudah mengetahui dan juga memahami keadaan di Desa 

Kawistolegi dan pesantren Al-Muslimun serta bagaimana peran 

pengurus pesantren dalam kesehariannya melaksanakan kegiatan 

pesantren sebagai upaya mengembangan pendidikan masyarakat 

dibidang keagamaan. Peneliti  

b. Melakukan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi terhitung 

mulai tanggal 07 februari-28 Maret 2022 sebelum melakukan 

serangkaian kegiatan penelitian, peneliti terlebih dahulu sowan dan 

meminta izin kepada pengasuh pesantren. Setelah diberi izin, barulah 

peneliti menghubungi para informan untuk meminta kesediaannya 

menjadi informan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Adapun sesi waawancara dalam penelitian ini dilakukan selama dua 

minggu. 

Pada sesi wawancara ini, peneliti menemui kepala desa, 

pengasuh pesantren, pengurus santri dan santriwati, santri dan 

santriwati, dan tokoh masyarakat. Berikut adalah para informan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Bapak Drs. Muhadji, M.Pd.I selaku Kepala Desa Kawistolegi 

2) Bapak Abdulloh Rosyid selaku Pengasuh Pesantren Al-

Muslimun Kawistolegi 

3) Bapak Muhajir selaku Tokoh Masyarakat desa Kawistolegi 

4) Bapak Firman Setyo Novanto selaku Tokoh masyarakat desa 

Kawistolegi 



84 

 

 

5) Ibu Aselah selaku Tokoh masyarakat desa Kawistolegi 

6) Saudara Abdul Majid selaku ketua Pengurus Santri Pesantren 

Al-Muslimun Kawistolegi 

7) Saudari Wafiq Latifah selaku ketua pengurus santriwati 

pesantren Al-Muslimun Kawistolegi 

8) Saudara Agil Satria Selaku santri pesantren Al-Muslimun 

Kawistolegi 

9) Saudari Mar‟atus Shiyamah selaku santriwati pesantren Al-

Muslimun Kawistolegi 

Berikut data-data yang mengacu pada fokus penelitian, diantaranya: 

1. Peran pesantren dalam mengembangkan pendidikan berbasis 

masyarakat di Kawistolegi Karanggeneng Kabupaten Lamongan 

Dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat yang 

dilakukan oleh Pesantren Al-Muslimun ini terlihat dari berbagai macam 

kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh seluruh elemen pesantren, 

mulai dari pengasuh, pengurus, sampai pada para santri dan santriwati. 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak luput dari tujuan utamanya 

yaitu mengembangkan pendidikan masyarakat di bidang keagamaan.  

Pesantren Al-Muslimun kawistolegi dalam mengembangkan 

pendidikan masyarakat di bidang keagamaan terwujud dari serangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara rutin. Untuk lebih jelasnya di bawah ini 

merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abd. Rosyid selaku 
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pengasuh pesantren kepada peneliti terkait peran Pesantren Al-Muslimun 

dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat: 

“Salah satu tujuan utama pesantren adalah untuk berdakwah 

mengajak umat kejalan Allah SWT. Nah dalam hal itu maka 

peran pesantren dalam pengembangan masyarakat khususnya 

dibidang pendidikan adalah suatu hal yang pokok mbak, karna 

pada dasarnya pesantren adalah lembaga non formal yang 

bergelut dibidang keagamaan. Dalam berdakwah, ataupun dalam 

mengajarkan ilmu-ilmu pendidikan islam/keagamaan bukan 

hanya pada santri ataupun warga pesantren saja, akan tetapi 

kepada masyarakat sekitar mbak.
98

   

 

Masyarakat Desa Kawistolegi dengan kondisi soisal, budaya dan 

agama masyarakat desa ini adalah mereka masih tergolong awam 

terutama pada bidang keagamaan, mereka masih menganut tradisi 

yang ditinggalkan oleh para leluhur, hal ini juga dijelaskan oleh 

kepala desa kawistolegi, bahwa : 

“Masyarakat desa Kawistolegi ini berjumlah 2196 orang, 

dengan spesifikasi laki-laki berjumlah 1.119 orang, dan 

perempuan berumlah 1.079 orang, dengan jumlah KK 596. 

Sedangkan ya nduk untuk kondisi sosial masyarakat sendiri 

dibidang ekonomi masih dalam tingkat bawah menengah, 

mengedepankan gotong royong, interaksi sosial tinggi, dan 

masih memegang kuat tradisi yang ada, 100% beragama 

islam”.
99

 

 

Hal ini juga diperjelas dengan penjelasan dari bapak Muhajir 

selaku tokoh masyarakat Desa Kawistolegi, bahwa: 

“Dalam kondisi sosial masyarakat kawistolegi yaitu Sangat 

besar, tergantung iman, selama diarahkan ke jalan yang baik, 

akan baik pula. Untuk kondisi budaya Untuk kebudayaan yang 

ada di desa kawistolegi ini masih dalam batas-batas pada 

umumnya. Karena pengaruh keimanan juga. Jadi, tidak sampai 

pada suatu hal yang ekstrem (meninggalkan agama dll). 

                                                           
98 Abdullah Rasyid, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 17 Maret 2022. 
99 Muhadji, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
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Masyarakat sudah paham sebetulnya, akan tetapi karena kondisi 

lingkungan, penanaman mental, jadi untuk menghilangkan 

budaya-budaya yang sudah dipegang sejak dulu (warisan nenek 

moyang) tidak semudah itu. Sedangkan, Mayoritas masyarakat 

kawistolegi ini Islam, tinggal pendampingan keislaman. Nah, 

untuk mengarahkan kesana tidak bisa dengan 

spontanitas/Spartan. Jadi, dilakukan secara perlahan, pelan-

pelan ibaratnya seperti menerbangkan layangan ada kalanya 

tarik ulur.”
100

 

 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, 

masyarakat desa yang notabenya berasal dari latar belakang yang 

berbeda-beda, entah itu di bidang ekonomi, budaya, dan agama. 

Akan tetapi yang menjadi garis besar disini adalah seluruh 

masyarakat Kawistolegi beragama Islam, masyarakat Desa 

Kawistolegi juga masih memegang kuat tradisi-tradisi yang ada 

peninggalan dari leluhur.  

Maka dari itu jika dipahami lebih dalam lagi pesantren ini bisa 

mengajak masyarakat untuk ikut serta belajar bersama-sama perihal 

pendidikan Islam atau kegamaan tanpa menyenggol tradisi-tradisi 

yang sudah dianut sejak dulu sehingga masyarakat bisa dengan 

legowo menerima dan ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh dapat dilihat bahwa 

antusisme dan respon dari masyarakat terhadap kegiatan yang 

diadakan oleh Pesantren Al-Muslimun adalah sangat mendukung. 

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Muhadji selaku Kepala Desa 

Kawistolegi yang disampaikan kepada peneliti : 

                                                           
100 Muhajir, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
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“dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh pesantren saya 

merasa bahwa adanya impact positif kepada masyarakat nduk, 

respon yang ditunjukkan masyarakat juga sangat kentara, dapat 

dilihat dari banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam 

kegiatan tersebut, walaupun belum seluruh masyarakat akan 

tetapi ini sudah tergolong banyak”.
101

 

 

Begitu pula yang dikatakan oleh tokoh masyarakat, bahwa: 

“ Alhamdulillah sejak pesantren berdiri Insya Allah mbak 

sepertinya beberapa tahun kedepan budaya-budaya tersebut 

akan ditinggalkan. Karena masyarakat akan malu dengan 

sendirinya (mosok aku wes ngene kok sek nglakoni ngene) 

kurang lebih seperti itu. Pada saat awal berdirinya pesantren, 

masyarakat mulai ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang 

diadakan oleh pesantren seperti muludan dan PHBI, yang pada 

awalnya masyarakat tidak kenal dengan peringatan-peringatan 

tersebut”.
102

 

 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak Firman, bahwa: 

“Saya sangat bersyukur sekali dengan berdirinya Pesantren Al-

Muslimun di Kawistolegi, perlahan masyarakat yang masih 

awam dengan keagamaan mulai perlahan ikut serta dalam 

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pesantren Al-Muslimun. 

Masyarakat mulai banyak yang tertarik ikut serta”.
103

 

 

Dilanjut lagi pernyataan dari Ibu aselah, bahwa: 

“Dari pihak ibu-ibu antusiasmenya sangat besar sekali, mulai 

banyak yang tertarik ikut serta”.
104

 

 

Maka dari itu sudah terlihat jelas bahwa dengan adanya 

pesantren beserta kegiatan-kegiatan yang diadakan sangat menarik 

perhatian dari warga masyarakat kawistolegi, sehingga masyarakat 

sangat antusias untuk mengikutinya, respon yang diberikan juga 

sangat mendukung baik masyarakat yang mengikuti kegiatan 

                                                           
101 Muhadji, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
102 Muhajir, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
103 Firman, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 18 Maret 2022. 
104 Aselah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
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tersebut maupun masyarakat yang belum mengikutinya. Impactnya 

dalam kehidupan masyarakat juga sangat baik, masyarakat pelan-

pelan mulai menanamkan ajaran pendidikan islam yang didapat pada 

saat melaksanakan kegiatan tersebut. Mereka mulai menanamkannya 

pada lingkungan sekitar mereka, entah itu dikalangan RT atau RW, 

dan juga di mushola-mushola sekitar mereka tinggal. 

Hal tersebut juga diperjelas oleh penjelasan dari Bapak Muhajir 

selaku tokoh masyarakat desa kawistolegi, bahwa: 

“Keberadaan pesantren diakui memang sangat signifikan 

pengaruhnya, lalu untuk santrinya malah kebanyakan berasal 

dari manca desa. Dan kebanyakan para santri dan santriwati 

datang ke kawistolegi ini untuk mengajar pendidikan 

nonformal yaitu pesantren Al-Muslimun. 

Sudah, Cuma terus terang disini mengedepankan batiniahnya, 

karena itu satu-satunya kekuatan, bagaimana ikhtiar kita 

didunia kalau jika tidak dibarengi dengan kekuatan batiniah 

(dzikir) susah. Karena dzikir jika diibaratkan yaitu seperti 

ungkal. Karena kekuatan dzikir sejatinya memang sangat luar 

biasa, masjid juga mulai ramai orang-orang jamaah sholat 

sholat 5 waktu dan dapat dipastikan bahwa ini juga hasil dari 

keistiqamahan pemimpinnya. 

Pesantren ini tidak mau dipromosikan karena pengasuh takut 

tidak bisa amanah. Jadi yang datang kepesantren untuk belajar, 

mengaji (santri/santriwati, masyarakat, dll) itu benar-benar 

inisiatif atau keinginan diri sendiri.”
105

 

 

Kegiatan yang diadakan oleh Pesantren Al-Muslimun ini 

didukung oleh banyak pihak. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa 

kawistolegi, bahwa: 

“melakukan sesuatu dengan niat baik pasti jalannya di 

permudah sama Allah mbak, saya sendiri sangat mendukung 

dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut ini benar-benar 

membantu pendidikan dan pengetahuan mengenai keislaman 

                                                           
105 Muhajir, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
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mayarakat kawistolegi sendiri. Banyak sekali yang mendukung 

kegiatan ini, dimulai dari kyai, para pengurus desa, tokoh 

masyarakat, hingga masyarakat desa juga menunjukkan 

dukungannya terhadap kegiatan ini”.
106

 

 

Dengan adanya dukungan-dukungan yang ditunjukkan oleh 

berbagai pihak tersebut, maka pelan-pelan pesantren mulai banyak 

mengadakan kegiatan-kegiatan. Yang pada awalnya hanya ada satu 

atau dua kegiatan dengan partisispasi masyarakat yang sangat minim, 

hingga sekarang dengan banyaknya kegiatan yang disertai dengan 

partisipasi masyarakat yang banyak ini membuktikan bahwa 

dukungan dari berbagai pihak juga mempengaruhi kegiatan ini tetap 

berlangsung hingga sekarang.  

2. Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam 

mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat di Kawistolegi 

Karanggeneng Lamongan 

Pesantren Al-Muslimun kawistolegi dalam mengembangkan 

pendidikan masyarakat di bidang keagamaan terwujud dari serangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara rutin. Untuk lebih jelasnya di bawah ini 

merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abd. Rosyid selaku 

pengasuh pesantren kepada peneliti terkait peran Pesantren Al-Muslimun 

dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat: 

“Lalu terkait dengan pesantren Al-Muslimun sendiri dalam 

pengembangan pendidikan masyarakat, di pesantren sendiri ya 

mbak kami biasanya melakukan beberapa kegiatan yang 

masyarakat juga ikut serta nimbrung atau bahasanya bareng-bareng 

dengan warga pesantren dalam kegiatan tersebut. Seperti, majelis 

                                                           
106 Muhadji, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
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dzikir yang dilakukan setiap hari kamis pahing / malam jumat pon, 

safari shalawat, ngaji subuh, diba‟an, dan pada saat PHBI. Nah 

untuk mengajak masyarakat sendiri kami tidak berkoar-koar, 

promosi, atau yang lain sebagainya. Langkah pertama yaitu dengan 

memberikan contoh terlebih dahulu, nah nanti masyarakat dapat 

menilai sendiri sehingga masyarakat yang ikut dalam kegiatan-

kegiatan tersebut memang benar-benar inisiatif sendiri bukan karna 

paksaan, setelah itu agar masyarakt dapat mengetahui waktu 

pelaksanaannya setiap akan diadakan kegiatan saya akan 

mengumumkan di masjid sebagai bentuk pemberitahuan begitu 

mbak”.
107

 

 

Dari pemaparan narasumber diatas, didapat disimpulkan bahwa 

peran pesantren dalam pengembangan pendidikan masyarakat khususnya 

di bidang keagamaan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan yakni 

majelis dzikir, safari shalawat, ngaji subuh, diba‟an, dan pada saat PHBI.  

Berikut ini merupakan hasil pemaparan dari keterangan yang 

diberikan oleh narasumber kepada peneliti di Pesantren Al-Muslimun 

mengenai perannya dalam mengembangkan pendidikan masyarakat: 

a. Majelis Dzikir 

Pesantren melakukan beberapa upaya dalam merealisasikannya 

perannya sebagai pusat kajian pendidikan islam. Pesantren sendiri 

merupakan lembaga pendidikan nonformal. Salah satu peran 

pesantren yaitu juga mengembangkan pendidikan masyarakat di 

sekitarnya. Pesantren Al-Muslimun melaksanakan peran tersebut 

dengan mengadakan berbagai kegiatan salah satunya yaitu majelis 

dzikir. 

                                                           
107 Abdullah Rasyid, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 17 Maret 2022. 
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Majelis dzikir adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

tujuan untuk memperkuat keimanan seseorang dengan berdzikir. 

Rangkaian acara yang dilakukan dalam kegiatan majelis dzikir 

sendiri yaitu dimulai dengan sholat isya, sholat ba‟diyah isya, shalat 

tasbih, dzikir, dan ceramah. Lebih jelasnya dijelaskan oleh ust. 

Abdullah Rosyid sebagai berikut: 

“kegiatan majelis dzikir ini mbak dilakukan dengan tujuan 

Seperti tujuan pesantren sendiri yaitu berdakwah nduk, 

mengenalkan kepada masyarakat mengenai amalan-amalan dari 

agama islam sendiri, menanamkan pendidikan islam agar dapat 

dijadikan pedoman hidup masyarakat desa kawistolegi”.
108

 

 

Begitu juga apa yang dijelaskan oleh saudara Majid selaku ketua 

pengurus santri: 

“kegiatan ini adalah inisiatif dari pengasuh semata-mata dengan 

tujuan untuk meningkatkan pendidikan keagamaan di desa 

kawistolegi”
109

 

 

 
Gambar 4.1 

Kegiatan Majelis Dzikir
110

 

 

                                                           
108 Abdullah rasyid, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 17 Maret 2022. 
109 Majid, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
110 Dokumentasi, Pesantren Al-Muslimun, 17 MAret 2022. 
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Dari pemaparan diatas sejalan dengan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

kegiatan ini memang benar-benar diadakan dengan tujuan untuk 

meningkatkan dan juga mengembangkan pendidikan keagamaan 

pada masyarakat Desa Kawistolegi. Kegiatan rutinan masjelis ini 

diadakan di Masjid Asy-Syuhadak di Desa Kawistolegi, masyarakat 

yang hadir cukup banyak dari berbagai kalangan. Akan tetapi tidak 

bisa dipungkiri bahwa eksistensi peempuan terlebih ibu-ibu memang 

sangat menonjol.
111

 

b. Safari Shalawat 

Dalam kegiatan ini santri akan bersafari untuk bersahalawat 

dari masjid ke masjid/ mushola ke mushola di Desa Kawistolegi. Hal 

ini dilakukan secara bergiliran. Para santri dibagi menjadi beberapa 

kelompok. Setiap kelompok diisi sekitar 7/8 orang yang akan disebar 

ke seluruh masjid dan mushola yang ada di Desa Kawistolegi. 

Kegiatan ini dilakukan pada saat peringatan maulid Nabi 

Muhammad SAW.  

Seperti yang dijelaskan oleh pengurus santri dan santriwati, bahwa : 

“Kegiatan ini dilakukan pada saat maulid nabi Muhammad 

saw, dalam pelaksanaannya para santri dan santriwati dibagi 

menjadi beberapa kelompok lalu disebar di seluruh mushola 

yang ada di desa kawistolegi”.
112

 

 

                                                           
111 Observasi di Pesantren Al-Muslimun, 22 Februari 2022. 
112 Majid & Wafiq, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
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Hal ini juga diperkuat oleh penuturan dari perwakilan santri dan 

santriwati, bahwa: 

“..kalo safari shalawat itu biasanya diadakan secara 

berkeliling mbak, jadi ada kelompok-kelompok yang sudah 

ditugaskan untuk bershalawat di mushola-mushola di desa 

kawistolegi”.
113

 

 

c. Ngaji Subuh 

Pada kegiatan ini sebenarnya sama dengan kultum/ceramah 

ba‟da sholat akan tetapi ust Abdullah Rosyid melaksanakannya 

dengan cara memaknai suatu kitab, seperti contoh kitab ta‟lim 

muta‟alim, kitab bidayatul hidayah, dan beberapa kitab-kitab 

lainnya. 

Hal ini diperkuat oleh penuturan dari pengurus santri bahwa 

“nek waktu ngaji subuh niku biasanya abah ceramah tapi 

diselingi dengan maknai kitab mbak”
114

 

 

Hasil wawancara diatas dipekuat dengan hasil observasi 

dapat disimpulkan bahwa, ngaji subuh ini juga menjadi kegemaran 

masyarakat sekitar. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya sholat 

subuh ini juga menjadi sholat yang memang sangat berat 

pengerjaannya, dan tak jarang banyak juga yang melewatkan. Akan 

tetapi sekarang tidak lagi, masjid selalu ramai saat pelaksanaan 

sholat subuh dan dilanjutkan dengan kegiatan ngaji subuh yang 

dilakukan langsung oleh Pengasuh Pesantren Al-Muslimun.
115

 

 

                                                           
113 Agil & Shiyamah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
114 Majid, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
115 Observasi Pesantren Al-Muslimun, 08 Maret 2022. 
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d. Diba’an 

Diba‟an adalah suatu kegiatan melantunkan atau membaca 

shalawat kepada Nabi Muhammad SAW secara bersama-sama. 

Kegiatan ini dilakukan setiap malam jumat. Awalnya kegiatan ini 

hanya diperuntukkan untuk warga pesantren saja, akan tetapi lama 

kelamaan masyarakat desa mulai banyak yang tertarik dan mengkuti 

kegiatan ini.  

Hal ini dijelaskan  oleh pengurus santriwati yang 

menjelaskan bahwa: 

“dibaan ini juga kegiatan rutinan pas malam jumat mbak, dulu 

awale dibaan cuma untuk santri, tapi sekarang sudah banyak 

sekali warga kampong yang ikut juga dibaan.”
116

 

 

Hal ini juga diperkuat oleh santriwati yang menjelaskan bahwa: 

“sekarang dibaan itu rame mbak, banyak warga kampung juga. 

Nek dulu itu santri sama santriwati, abah, ibu, dan keluarga 

ndalem biasanya juga ada beberapa mbak yang rutin ikut.”
117

 

 

Dari penjelasan diatas dan diperkuat oleh hasil Observasi 

dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan yang diadakan oleh 

pesantren ini menarik perhatian dari masyarakat, sehingga 

masyarakat yang awalnya tidak tahu dan tidak mengikuti sekarang 

menjadi tahu dan malah rutin mengikuti kegiatan tersebut. Telihat 

dari antusiasme dan banyaknya masyarakat yang hadir dalam 

                                                           
116 Wafiq, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
117 Shiyamah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
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kegiatan dibaan. Masyarakat berbondong-bondong untuk ikut serta, 

yang hadir juga dari berbagai kalangan.
118

 

e. Peringatan PHBI 

Dalam islam, terdapat hari-hari besar yaitu, Tahun Baru 

Hijriah, Isra‟ Mi‟raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari raya Idul 

Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Pada peringatan hari-hari besar 

tersebut pesantren selalu mengadakan kegiatan yang pastinya 

bersama-sama dengan masyarakat. Kegiatan PHBI ini biasanya agak 

berbeda dari kegiatan-kegiatan yang lain, karena terkadang untk 

massa yang ahdir juga terbilang lebih banyak jika dibandingkan pada 

saat kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi, persiapan yang dilakukan juga 

cukup banyak seperti dari segi finansial, tempat, konsumsi dan lain 

sebagainya 

Hal ini dijelaskan oleh ust. Abdullah Rosyid bahwa: 

“untuk peringatan PHBI biasanya yang hadir lebih banyak 

nduk, dan acaranya juga tergolong jarang karna kan 

menunggu datangnya hari besar tersebut, tidak seperti majelis 

dzikir yang memang sudah rutinan. Dadi, persiapanne ya 

lebih dari biasanya. Seperti konsumsinya ya walaupun 

sederhana yang penting kebersamaannya dan juga kelancaran 

acaranya ya nduk, kurang lebih seperti itu nduk”.
119

 

 

                                                           
118 Observasi Pesantren Al-Muslimun, 10 Maret 2022. 
119 Abdullah Rosyid, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 17 Maret 2022. 
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Gambar 4.2 

Kegiatan Peringatan PHBI
120

 

Hasil wawancara diatas sejalan dengan hasil dokumentasi dan 

sebagaimana terlihat pada gambar di atas bahwasannya sedang 

diadakan kegiatan PHBI dimana momen yang ada yaitu sedang 

melaksanakan rangkaian kegiatan PHBI. 

Dalam hal finansial, contohnya seperti konsumsi ini 

masyarakat juga ikut andil dalam hal tersebut. secara cuma-cuma 

mereka juga akan membawa makanan yang nantinya akan dapat 

dinikmati bersama-sama pada saat kegiatan telah selesai. 

Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan dari ust Abdullah rosyid, 

bahwa: 

“masyarakat yo ikut nduk nek masalah membawa makanan, 

istilah konsumsi lah nggeh. Mereka dengan tingkat kesadaran 

yang tinggi dan juga dengan sukarelanya juga membawa itu 

nduk, kadang ya kulupan, tumbeng, air kardusa, terus kaya 

                                                           
120 Dokumentasi, Pesantren Al-Muslimun, 17 Maret 2022. 
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makanan ringan, intinya yang bisa disantap bersama-sama 

pas wis selesai acara nduk.”
121

 

 

f. Malam Nisyfu Sya’ban 

Kegiatan malam nisyfu sya‟ban dilakukan setiap malam 

tanggal 15 sya‟ban. Malam nisyfu sya‟ban sendiri bagi umat 

dikenal sebagai malam pengampunan. Pada malam ini umat 

muslim memanjatkan doa dan amalan yang bisa dilakukan guna 

untuk memohon ampunan dan mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. Pesantren Al-Muslimun selalu mengadakan kegaitan pada 

malam nisyfu sya‟ban. Kegiatan yang dilakukan tidak jauh berbeda 

dengan majelis dzikir hanya saja ada tambahan yaitu membaca 

surah yasiin 3x, dan juga sholat qulhu. 

Hal ini diperkuat oleh santri yang menyatakan bahwa: 

“kalau pada saat malam nisyfu sya‟ban niku biasanya dimulai 

sholat isya dulu mbak, dilanjut sholat qulhu, yasin 3x, 

ceramah, dilanjut sholat tasbih, dan dzikir. Nek sampun 

semua nanti doa lalu makan makanan yang sudah disiapkan 

sama pihak pondok, dan yang sudah dibawa sama masyarakat 

mbak.”
122

 
 

                                                           
121 Abdullah Rosyid, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
122 Agil, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
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Gambar 4.3 

Kegiatan Malam Nisyfu Sya‟ban
123

 

Dari hasil dokumentasi dipertegas dengan hasil observasi 

sebagaimana terlihat pad agambar di atas bahwa sedang diadakan 

suatu kegiatan yaitu malam nisyfu sya‟ban yang mana kegiatan 

tersebut diadakan di masjid dan dihadiri oleh seluruh santri dan 

santriwati, warga masyarakat, bahkan para wali santri dan 

santriwati. Antusiasme dari warga masyarakat sekitar juga cukup 

besar, warga masyarakat yang hadir juga dari berbagai kalangan, 

mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan hingga lansia. 

Masyarakat dengan khidmat mengikuti rangkaian kegiatan tersebut 

dari awal hingga akhir.
124

 

Antusiame masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini sangat 

tinggi, dibuktikan dengan ramainya suasana masjid pada saat 

kegiatan ini berlangsung. Berbagai kalangan masyarakat banyak 

yang menghadiri, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan 

                                                           
123 Dokumentasi Pesantren Al-Muslimun, 17 Maret 2022. 
124 Observasi Pesantren Al-Muslimun, 17 Maret 2022. 
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lansia baik laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya itu wali 

santri dan juga santriwati turut serta hadir dalam kegiatan ini.  

Kegiatan-kegiatan diatas merupakan upaya dari pesantren 

dalam mengembangkan pendidikan masyarakat Desa Kawistolegi 

khususnya di bidang keagamaan. Segala bentuk kegiatan yang 

dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat keimana masyarakat 

desa agar nantinya dapat dijadikan pedoman hidup. Kegiatan-

kegiatan ini mulai diadakan sejak ust Abdullah Rosyid menjadi 

pengasuh, yakni sekitar tahun 2010. Hal tersebut sesuai dengan 

penjelasan dari Ust. Abdullah Rosyid yang disampaikan kepada 

peneliti: 

“…kegiatan ini mulai berlangsung kira-kira sejak abah jadi 

pengasuh disini mbak, sekitar tahun 2010, akan tetapi pada 

awalnya kegiatan yang dilaksanakan tidak sebanyak dan 

serutin sekarang ini, ya pastinya dalam suatu proses pasti 

bertahap ya mbak, pelan-pelan yang penting selalu istiqamah 

dan konsisten dan Alhamdulillah kegiatan-kegiatan tersebut 

ternyata didukung oleh masyarakat desa kawistolegi”.
125

 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pesantren ini guna mengembangkan 

pendidikan masyarakat harus dilakukan dengan istiqamah dan 

konsisten, karna sejatinya dalam sebuah proses tidak langsung 

menuai hasil yang maksimal, akan tetapi bertahap, sesuatu yang 

kecil apabila dilakukan dengan rutin dan konsisten akan menjadi 

sesuatu yang besar dan berkembang. 

                                                           
125 Abdullah Rasyid, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 17 Maret 2022. 
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Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut harus ada 

persiapan yang matang sebelumnya, ada beberapa hal yang harus 

dipersiapkan mulai dari materi, batiniah, dan lain sebagainya. Hal 

tersebut sesuai dengan penjelasan dari Ust. Abdullah Rosyid yang 

disampaikan kepada peneliti: 

“…persiapan itu suatu hal yang pasti ya mbak sebelum 

melaksanakan kegiatan, mulai dari persiapan materi, dan 

batiniah. Ya seperti tempat, konsumsi, dan lain sebagainya. 

Akan tetapi kami tidak terlalu mewajibkan atau 

mengharuskan itu mbak jadi Seadanya nduk, yang penting 

kegiatan tetap terlaksana. Untuk biaya kan pasti ada karna 

pasti ada minum dan snack terlebih pada PHBI, akan tetapi 

inisiatif dari masyarakat sudah cukup tinggi nduk disini, 

masyarakat kadang secara sendirinya bawa snack-snack, 

makanan, minuman, atau bahkan ada yang uang nduk. Akan 

tetapi sebelum itu pihak pesantren seperti saya,dan juga ibuk 

sudah mempunyai jaga-jaga untuk itu semua nduk”.
126

 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap akan 

dilaksanakan kegiatan pasti ada persiapan materi dan batiniah. 

Akan tetapi untuk persiapan materi tidak mewajibkan atau 

mnegharuskan, seadanya saja yang terpenting kegiatan tetap 

terlaksana. Dalam hal ini juga terlihat inisiatif dan antusiame warga 

bukan hanya dari kehadiran saja akan tetapi turut membantu 

persiapan terlebih dalam urusan materi.  

Dalam pelaksanaannya tentu ada pro kontra yang terjadi, 

pasti ada yang mendukung dan menolak Hal tersebut sesuai dengan 

penjelasan dari Ust. Abdullah Rosyid yang disampaikan kepada 

peneliti: 

                                                           
126 Abdullah rasyid, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 17 Maret 2022. 



101 

 

 

“..Dalam dakwah atau mengajarkan suatu kebaikan pasti 

dapat kritikan, akan tetapi tetap ditanggapi dengan kepala 

dingin, dengan kesabaran, dijadikan sebagai masukan agar 

lebih baik kedepannya, Jadikan kritikan sebagai ujian 

kesabaran. Jangan terlau difikirkan negatifnya, pikiran saja 

dari sisi positifnya. 

respon dari masyarakat sangat baik, mereka menerima dan 

masyarakat banyak sudah aktif sekarang. Ya pada awalnya 

pasti ada saja yang tidak menyukai ya nduk namanya 

mengajarkan kebaikan pasti ada saja yang sentiment tapi 

lama kelamaan mereka mulai tertarik dan mengikutinya 

dengan senang hati.”
127

 

 

Selain keterangan dari pengasuh diatas, ada juga pernyataan 

dari tokoh masyarakat menyangkut respon-respon dari para 

masyarakat, yaitu: 

“Selama ini belum ada komen negatif, justru malah senang. 

Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut 

juga benar-benar luar biasa, selain itu juga dibuktikan dengan 

adanya partisipasi dalam kegiatan-kegiatan dan banyak/ada 

yang dapat dijadikan figur. Sebenarnya masyarakat senang, 

tapi untuk mengungkapkan kesenangannya tidak tahu harus 

dengan cara apa. Jadi, paling dengan ikut serta berpartisipasi 

terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dan menyumbangkan 

sebagian hartanya dalam pembangunan masjid (bantuan 

finansial). Masyarakat mendukung penuh. Dibuktikan dengan 

masyarakat yang aman, tenang, rukun tidak ada begini-

begini”.
128

 

 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh bapak Firman yang menyatakan 

bahwa: 

“sejauh saya mengikuti dan mengamati belum ada komen 

negatif yang muncul, justru masyarakat merasa sangat 

terbantu dalam mempelajari ajaran Islam dengan adanya 

kegiatan tersebut”.
129

 

 

 

                                                           
127 Abdullah Rasyid, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 17 Maret 2022. 
128 Muhajir, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
129 Firman, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 18 Maret 2022. 
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Juga ada pernyataan dari Ibu Aselah, bahwa: 

“Tanggapan dari Ibu-Ibu tentu sangat baik sekali mbak, tidak 

ada yang merasa keberatan sedikit pun, kenapa saya 

membahs ibu-ibu, karna tidak dapat dipungkiri bahwa 

sebagian besar masyarakat yang hadir adalah dari kalangan 

ibu-ibu. Dan malah jika semisal ada kendala yang 

mengakibatkan kegiatan tersebut tidak dapat berlangsung, 

makan akan ada rasa kecewa dari para ibu-ibu dan 

masyarakat lainnya yang ikut hadir”.
130

 

 

Dari hasil wawancara dan diperkuat dengan hasil observasi 

bahwa antusiasme masyarakat dengan adanya kegiatan-kegiatan 

yang diadakan oleh pesantren ini benar-benar luar biasa, dilihat 

dari banyaknya masyarakat yang hadir dalam setiap kegiatan yang 

diadakan oleh pesantren. Masyarakat dengan senang hati mengikuti 

rangkaian kegiatan yang diadakan oleh pesantren.
131

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

sebuah proses mengajarkan kebaikan pasti mendapat kritikan, 

respon yang beraneka ragam, dan saran. Hal-hal tersebut 

hendaknya dijadikan acuan agar terus berjalan dan memperbaiki 

kesalahan, terus berusaha agar dapat diterima dengan baik oleh 

seluruh masyarakat. Jadikan hal-hal tersebut sebagai ujian 

kesabaran, jangan terlalu fokus kepada pendapat negatifnya saja 

namun lebih baik jika dipikirkan dari sisi positifnya. Akan tetapi 

sampai sejauh ini belum ada komentar-komentar negatif yang 

timbul akibat diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut. 

                                                           
130 Aselah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
131 Observasi Pesantren Al-Muslimun, 18 Maret 2022. 
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Dalam pelaksanaanya tentu ada hambatan-hambatan yang 

dihadapi. Hal ini djelaskan oleh ust Abdullah rosyid kepada 

peneliti, sebagai berikut: 

“Sampai saat ini belum ditemukan hambatan yang signifikan 

ya nduk, mungkin dikarenakan faktor internal dan eksternal. 

Untuk faktor internalnya sepertinya dikarenakan ada yang 

dihormati dalam lingkungan masyarakat yakni mbah yai 

As‟ad(pendiri pesantren Al-Muslimun), sedangkan faktor 

eksternalnya karna mungkin masyarakat kawistolegi sendiri 

sudah menyadari betapa pentingnya pendidikan keagamaan. 

Oleh karena itu sampai sejauh ini belum ada 

hambatan/permasalahan yang terjadi pada saat kegiatan-

kegiatan tersebut berlangsung mbak”.
132

 

 

Menurut pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama 

ini belum ada hambatan ataupun permasalahan yang menghambat 

jalannya kegiatan. Ada faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internalnya rasa segan masyarakat 

terhadap pendiri pesantren atau kyai tersohor di Desa Kawistolegi. 

Sedangkan, faktor eksternalnya yaitu masyarakat yang mulai sadar 

banwa mempelajari pendidikan keagamaan adalah suatu hal yang 

sangat penting.  

Kegiatan yang diadakan oleh Pesantren Al-Muslimun ini 

didukung oleh banyak pihak. Seperti yang dikatakan oleh kepala 

Desa Kawistolegi, bahwa: 

“melakukan sesuatu dengan niat baik pasti jalannya di 

permudah sama Allah mbak, saya sendiri sangat mendukung 

dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut ini benar-benar 

membantu pendidikan dan pengetahuan mengenai keislaman 

mayarakat kawistolegi sendiri. Banyak sekali yang 

                                                           
132 Abdullah Rosyid, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 17 Maret 2022. 
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mendukung kegiatan ini, dimulai dari kyai, para pengurus 

desa, tokoh masyarakat, hingga masyarakat desa juga 

menunjukkan dukungannya terhadap kegiatan ini”.
133

 

 

Dukungan lain juga muncul dari kepala desa dari pernyataan 

beliau, bahwa  

“Saya sangat setuju, dan saya juga mendukung dengan 

program/kegiatan yang diadakan oleh pesantren terlebih guna 

untuk mengembangkan pendidikan masyarakat khususnya 

dibidang keagamaan”.
134

 

 

Bukan hanya kepala desa saja, akan tetapi tokoh masyarakat 

juga mengatakan hal yang serupa dalam pernyataannya, yaitu 

“Amat sangat setuju, bagaimanapun masih diberi ruang dan 

waktu. Sistem di pesantren juga mengacu pada pondok-

pondok besar.Kerja sama yang baik juga terbangun dengan 

pendidikan formal”.
135

 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Firman, bahwa: 

“sangat-sangat setuju, malah kami merasa terbantu dengan 

adanya kegiatan yang dilakukan oleh Pesantren Al-

Muslimun”.
136

 

 

Ibu Aselah juga menyatakan bahwa: 

 

“Tidak ada alasan untuk tidak setuju mbak, wong ya 

manfaatnya sangat banyak sekali untuk masyarakat, salah satunya 

yang dulunya masyarakat sangat awam sekarang malah masyarakat 

juga mulai menerapkan dalam kehidupan sehari-hari”.
137

 

Dengan adanya dukungan-dukungan yang ditunjukkan oleh 

berbagai pihak tersebut, maka pelan-pelan pesantren mulai banyak 

mengadakan kegiatan-kegiatan. Yang pada awalnya hanya ada satu 

atau dua kegiatan dengan partisispasi masyarakat yang sangat 

                                                           
133 Muhadji, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
134 Muhadji, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
135 Muhajir, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
136 Firman, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 18 Maret 2022. 
137 Aselah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
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minim, hingga sekarang dengan banyaknya kegiatan yang disertai 

dengan partisipasi masyarakat yang banyak ini membuktikan 

bahwa dukungan dari berbagai pihak juga mempengaruhi kegiatan 

ini tetap berlangsung hingga sekarang.  

Setelah dilaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut tentu ada 

dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga 

dijelaskan oleh kepala desa dalam pernyatannya, bahwa: 

“Dengan adanya kegiatan yang diadakan pesantren ini Betul-

betul membantu, masyarakat di desa kawistolegi sangat 

memerlukan pengajaran pendidikan keagamaan, karna pada 

dasarnya seluruh warga masyarakat kawistolegi adalah 

beragama islam, maka memahami masalah-masalah 

kegamaan adalah suatu keharusan”. 

 

Selain itu, ada juga pernyataan dari tokoh masyarakat, 

bahwa: 

“ Walaupun bukan pesantren besar yang bermutu dan 

berkualitas, akan tetapi adanya pesantren Al-Muslimun ini 

berdampak besar terhadap keimanan masyarakat, keimanan 

mulai masuk, dulu mungkin masih ragu akan tetapi sekarang 

sudah yakin. Cuma karena besarnya godaan masyarakat ingin 

melaksanakan apa yang sudah diyakini ini masih maju 

mundur. Tapi saya yakin masyarakat ini berubah total dengan 

adanya pesantren itu dan keistiqamahan pemimpinnya”.
138

 

 

Berdasarkan pernyataan diatas dan juga penelitian yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya dampak yang dirasakan 

oleh masyarakat ini benar-benar luar biasa. Sejak kehadiran 

Pesantren Al-Muslimun di Desa Kawistolegi benar-benar 

memberikan perubahan besar terlebih dalam bidang 

                                                           
138 Muhajir, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
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keagamaan.dimulai dari masyarakat desa yang masih awam dalam 

hal keagamaan sehingga menjadikan masyarakat yang sedikit demi 

sedikit mulai mencintai dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

Islam. Masyarakat juga mulai mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, apabila tidak ada jadwal kegiatan di pesantren maka 

masyarakat akan mengadakan kegiatan sendiri di lingkup RT/RW. 

C. Pembahasan temuan 

Berdasarkan hasil penyajian data yang bersumber dari penelitian 

melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis yang telah 

dilakukan, serta berdasarkan fokus masalah yang diruskan, maka 

dikemukakan berbagai temuan yang ada di lapangan mengenai Peran 

Pesantren Al-Muslimun dalam pengembangan pendidikan berbasis 

masyarakat di Kawistolegi Karanggeneng Lamongan. 

1. Peran pesantren dalam mengembangkan pendidikan berbasis 

masyarakat di Kawistolegi Karanggeneng Kabupaten Lamongan 

Hasil penelitian ini meliputi peran pesantren dalam pengembangan 

pendidikan berbasis masyarakat di Kawistolegi Karanggeneng 

Lamongan. Adanya pesantren sendiri adalah bertujuan untuk berdakwah. 

Dari beberapa hasil penelitian pesantren yang kemudian di diskusikan 

dengan kajian teori yang terkait. Dari penelitian yang dilakukan di 

Pesantren Al-Muslimun Kawistolegi Karanggeneng Lamongan, 

ditemukan hasil penelitian yaitu pertama tujuan pesantren, dan kedua 

peran pesantren dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat.  
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a. Berdirinya Pesantren Al-Muslimun ini dengan tujuan utama untuk 

berdakwah, selain itu juga untuk mengajarkan ilmu-ilmu pendidikan 

islam. Karena, pada dasarnya pesantren adalah lembaga pendidikan 

non formal yang bergelut dibidang keagamaan. Jadi, dalam 

prosesnya Pesantren Al-Muslimun bukan hanya mengajarkan 

pendidikan Islam atau berdakwah pada santri dan santriwatinya saja, 

akan tetapi juga pada warga masyarakat sekitar lebih tepatnya di 

Desa Kawistolegi. 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar 

berkepribadian muslim dengan ajaran-ajaran agama Islam dan 

menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi 

kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi 

agama, masyarakat, dan negara.
139

  

b. Pesantren Al-Muslimun sendiri disini memiliki peran yang sangat 

besar, terlebih dalam bidang kegamaan. Karena ini juga merupakan 

hal yang pokok dari berdirinya sebuah pesantren. Pesantren Al-

Muslimun telah melaksanakan ketiga perannya. Adapun hal-hal yang 

dilakukan oleh Pesantren Al-Muslimun yaitu dengan berdakwah dan 

juga mengajarkan pendidikan Islam kepada masyarakat. Kedua hal 

tersebut dikemas sedemikian rupa dalam berbagai kegiatan yang 

                                                           
139 Mujammil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), 6. 
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diselenggarakan oleh Pesantren Al-Muslimun yang mana pesantren 

juga ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa peran pesantren ada tiga yaitu sebagai lembaga pendidikan 

dan pengajaran Islam, sebagai lembaga perjuangan dan dakwah 

Islamiyah dan juga sebagai lembaga pemberdaya dan pengabdian 

masyarakat. Artinya, pesantren wajib mendarmabaktikan peran, 

fungsi, dan potensi emansipasi yang dimilikinya guna memperbaiki 

kehidupan serta memperkokoh pilar pendidikan agama dan 

eksistensi masyarakat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang 

adil, beradab, sejahtera, dan demokratis.
140

 

Seluruh masyarakat Kawistolegi beragama Islam, masyarakat 

Desa Kawistolegi juga masih memegang kuat tradisi-tradisi yang ada 

peninggalan dari leluhur. Pesantren Al-Muslimun bisa mengajak 

masyarakat untuk ikut serta belajar bersama-sama perihal pendidikan 

Islam atau kegamaan tanpa menyenggol tradisi-tradisi yang sudah 

dianut sejak dulu sehingga masyarakat bisa dengan legowo 

menerima dan ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa suatu lembaga pendidikan akan berhasil jika ia dapat 

mengintegrasikan dirinya kedalam kehidupan masyarakat yang 

melingkarinya, keberhasilan ini menunjukkan adanya kecocokan 

                                                           
140 Muhakamurrohman, A. Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi. 117 
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nilai antara lembaga pendidikan dan masyarakatnya, setidaknya 

tidak bertentangan.
141

 

2. Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam 

mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat di Kawistolegi 

Karanggeneng Lamongan 

a. Hasil penelitian penulis dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan 

berbasis masyarakat melalui kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan 

ini diadakan oleh pesantren guna menunjang proses pengajaran 

pendidikan islam kepada masyarakat Desa Kawistolegi. Serangkaian 

kegiatan yang diadakan oleh Pesantren Al-Muslimun adalah seperti 

majelis dzikir, safari shalawat, peringatan PHBI, ngaji subuh, diba‟an, 

malan nisyfu sya‟ban. Seperti yang sudah dijelaskan diatas 

bahwasanya kegiatan tersebut diadakan semata-mata untuk menunjang 

proses pengajaran Islam. 

Hal ini sesuai dengan teori peran edukasi pesantren yaitu 

pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, dari sudut historis 

kultural dapat dikatakan sebagai “training center” yang otomatis 

menjadi “cultural center” Islam yang disahkan atau dilembagakan 

oleh masyarakat, setidak-tidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang 

secara defacto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah.
142

  

                                                           
141 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur dan 

Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, 4-5. 
142 Djamaluddin, & Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka 

Setia, 1998), 100. 
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Awal mula diadakannya kegiatan tersebut adalah berasal dari 

keinginan pengasuh untuk memperkuat keimanan masyarakat Desa 

Kawistolegi. Pengasuh mulai menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut 

pada saat beliau mulai menginjakkan kaki di Desa Kawistolegi untuk 

menyebarkan ajaran agama Islam. Pada mulanya beliau tidak secara 

langsung mengajak masyarakat desa untuk mengikuti kegiatan 

tersebut, akan tetapi diawali dengan memberikan contoh yang pada 

akhirnya masyarakat desa secara otomatis dengan inisiatif sendiri ikut 

serta dalam kegiatan tersebut. selain itu, respon dari masyarakat sendiri 

sangat baik. Mereka menerima dengan legowo atas kegiatan yang 

diadakan oleh pesantren, bahkan hingga saat ini dapat dipastikan 

belum ada masyarakat yang merasa keberatan atas diadakannya 

kegiatan-kegiatan tersebut. hanya saja mungkin ada beberapa kritik 

dan saran yang masih sering diterima oleh pengurus pesantren 

khususnya oleh pengasuh. Akan tetapi hal tersebut dijadikan acuan 

agar nantinya kegiatan tersebut berjalan lebih baik dan maksimal.  

Hasil penelitian diatas sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa peran pesantren sebagai lembaga perjuangan dan dakwah 

Islamiah. Artinya, pesantren bertanggungjawab menyiarkan agama 

Allah serta ikut berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan umat 

beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.
143

  

                                                           
143 Muhakarrohman, A. Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi. 117 



111 

 

 

b. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak semata-mata diadakan tanpa 

pertimbangan, akan tetapi sudah ada pertimbangan matang dari 

pengasuh, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena, 

latar belakang masyarakat desa yang berbeda terlebih dalam urusan 

kebudayaan atau budaya disini masih kental dengan budaya leluhur 

nenek moyang, jadi memang benar-benar harus dilakukan dengan hati-

hati agar tidak berbenturan dengan budaya yang sudah dianut sejak 

dulu. Hal ini dilakukan karena ditakutkan apabila sampai berbenturan 

dikhawatirkan masyarakat akan marah dan tidak menerima kegiatan 

yang akan diadakan. Akan tetapi sekarang masyarakat dengan 

sendirinya mengikuti satu persatu kegiatan dengan senang hati, 

masyarakat juga mulai mempelajari ilmu-ilmu pendidikan Islam, dan 

juga amalan-amalan sunah yang diajarkan nabi dan disampaikan oleh 

pengasuh pesantren kepada masyarakat desa.  

Hasil penelitian diatas sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa suatu lembaga pendidikan akan diminati oleh anak-anak, orang 

tua, dan seluruh masyarakat apabila ia mampu memenuhi kebutuhan 

mereka akan kemampuan ilmu dan teknologi untuk menguasai suatu 

bidang kehidupan tertentu, dan kemampuan moral keagamaan dan 

moral sosial budaya untuk menempatkan diri mereka di tengah-tengah 

pergaulan bersama sebagai manusia terhormat.
144

 

                                                           
144 Mastuhu,  Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren suatu Kajian tentang Unsur dan 

Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, 4-5.  
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Kegiatan-kegiatan tersebut terus diadakan hingga saat ini dan 

sampai saat ini pula belum ditemukan hambatan yang cukup 

signifikan, hal ini terjadi karena adanya kesadaran dalam diri 

masyarakat akan pendidikan agama Islam sudah sangat tinggi. Maka 

dari itu, banyak sekali dukungan yang didapat oleh pihak pesantren 

khususnya pengasuh untuk terus menyelenggarakan kegiatan 

keagamaan tersebut. Mulai dari kepala desa, tokoh masyarakat, wali 

santri, masyarakat setempat, dan juga pihak-pihak terkait lainnya. 

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah mengikuti kegiatan 

keagamaan tersebut juga sangat besar apalagi dalam urusan keimanan, 

dapat dikatakan bahwa dulu masyarakat desa ini masih sangat awam 

terhadap pengetahuan keagamaan akan tetapi setelah adanya pesantren 

dan diadakannya banyak kegiatan keagamaan ini keimanan masyarakat 

desa mulai meningkat, dari yang awalnya masih ragu-ragu sekarang 

sudah yakin, oleh karena itu bisa dipastikan bahwa perlahan-lahan 

seiring berjalannya waktu masyarakat dapat berubah total dan lebih 

giat lagi dalam belajar pendidikan Islam. 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa masyarakat Indonesia yang pada umumnya beragama Islam 

lebih-lebih didaerah pedesaan yang religius, nampaknya membutuhkan 

kepemimpinan rohaniah ini yang dipenuhi oleh lembaga pesantren 

yang merupakan pusat kegiatan spiritual. Kegiatan-kegiatan 

keagamaan seperti sembahyang berjamaah di masjid, kuliah subuh, 
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dan upacara perkawinan, adalah hal-hal yang mengisi dan memberi 

makna hidup pada masyarakat desa.
145

 

 

                                                           
145 Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, 22. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Peran Pesantren Al-

Muslimun dalam Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat di 

Kawistolegi Karanggeneng Lamongan, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai jawaban dari rumusan masalah yang penulis tentukan pada penelitian 

yaitu: 

1. Peran Pesantren Al-Muslimun dalam Pengembangkan pendidikan 

masyarakat di Desa Kawistolegi khususnya pada bidang keagamaan 

dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan keagamaan dengan tujuan 

utama untuk mengajarkan ajaran-ajaran islam, berdakwah, memperkuat 

keimanan masyarakat, dan mengembangkan pendidikan keagamaan 

masyarakat Desa Kawistolegi. 

2. Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pesantren Al-

Muslimun di Desa Kawistolegi adalah sebagai bentuk implementasi 

peran pesantren. kegiatan ini adalah bentuk inisiatif dari pengasuh 

pesantren untuk mengembangkan pendidikan keagamaan dikalangan 

masyarakat Desa Kawistolegi. Kegiatan yang diadakan adalah majelis 

dzikir, safari shalawat, ngaji subuh, diba‟an, peringatan PHBI, dan 

malam nisyfu sya‟ban. Output yang  dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan 

tesebut yaitu masyarakat mulai memahami ajaran agama Islam dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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B. Saran 

1. Bagi Kepala Desa Kawistolegi 

Kepala desa hendaknya ikut serta membantu Pesantren Al-

Muslimun dalam upaya mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat 

di Desa Kawistolegi. Membantu dalam segala hal baik itu finansial, 

dukungan, maupun sarana prasarana dan lain sebagainya. 

2. Bagi Pesantren Al-Muslimun 

Kegiatan keagamaan ini hendaknya dijadikan suatu program yang 

paten dan terperinci segala sesuatunya mulai dari tahap persiapan hingga 

tahap pelaksanaan. Agar nantinya segala sesuatu yang diperlukan untuk 

menunjang pelaksanaan kegiatan ini bisa diketahui dengan jelas dan 

transparan. Dan juga hendaknya lebih memberikan ruang kepada peneliti 

untuk melakukan penelitian terlebih pada sesi dokumentasi.  

3. Bagi Masyarakat 

Masyarakat desa lebih aktif dan giat lagi dalam mengikuti kegiatan 

keagamaan ini, karna sangat disayangkan sekali apabila masyarakat desa 

tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kegiatan yang sudah 

difasilitasi oleh pesantren Al-Muslimun guna menunjang pendidikan 

kegamaan di desa kawistolegi.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam 

mengenai peran pesantren Al-Muslimun dalam pengembangan 

pendidikan berbasis masyarakat di Kawistolegi, bukan hanya pada 
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pendidikan keagamaan saja akan tetapi hingga keseluruhan pada segala 

aspek yang menyangkut dalam pengembangan pendidikan berbasis 

masyarakat.
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Lampiran 2 

MATRIKS PENELITIAN 

Judul Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Sumber Data Metodologi dan 

Prosedur Penelitian 

Fokus Penelitian 

Peran Pesantren 

Al-Muslimun 

dalam 

Pengembangan 

Pendidikan 

Berbasis 

Masyarakat di 

Kawistolegi 

Karanggeneng 

Lamongan 

1. Peran 

pesantren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pendidikan 

berbasis 

masyarakat 

 

 

 Religius 

 

 

 

 Edukasi 

 

 

 

 Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai lembaga 

perjuangan dan dakwah 

Islamiyah 

 

Sebagai lembaga 

pendidikan dan 

pengajaran Islam 

 

Sebagai pemberdaya 

dan pengabdian 

masyarakat  

 

 

 Kesadaran 

 Kepedulian 

 Kepemilikan 

 Keterlibatan 

 Tanggung jawab 

Data Primer: 

 Kepala Desa 

 Pengasuh 

Pesantren 

 Pengurus 

Pesantren 

 Santri  

 Tokoh 

Masyarakat 

 

Pendekatan:  

Penelitian Kualitatif  

Jenis Penelitian: 

Field Research 

Teknik Pengumpulan 

data: 

 Observasi  

 Wawancara  

 Dokumentasi  

Analisis Data: 

 Kondensasi Data 

 Data Display 

(penyajian Data) 

 Conclusion Drawing 

(Penarikan 

Kesimpulan) 

Keabsahan data: 

 Triangulasi sumber 

 Triangulasi teknik 

Tahap penelitian: 

 Persiapan 

 Pelaksanaan 

1. Bagaimana 

peran pesantren 

Al-Muslimun 

dalam 

pengembangan 

pendidikan 

berbasis 

masyarakat di 

Kawistolegi  

Karanggeneng 

Lamongan? 

2. Bagaimana 

pelaksanaan 

kegiatan 

keagamaan yang 

dilakukan dalam 

pengembangan 

pendidikan 

berbasis 

masyarakat di 

Kawistolegi 

Karanggeneng 
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 Penyusunan 

 Laporan  

Lamongan? 
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Lampiran 3 

PEDOMAN PENELITIAN 

A. Observasi 

1. Lokasi Desa Kawistolegi 

2. Situasi dan Kondisi Desa Kawistolegi 

3. Situasi dan Kondisi Masyarakat Desa Kawistolegi 

4. Lokasi pesantren Al-Muslimun 

5. Kondisi pesantren Al-Muslimun 

6. Keadaan sarana dan prasarana pesantren Al-Muslimun 

7. Proses pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam pengembangan 

pendidikan masyarakat 

B. Wawancara 

1. Pengasuh Pesantren 

a. Kapan pesantren Al-Muslimun berdiri? 

b. Bagaimana sejarah berdirinya pesantren Al-Muslimun? 

c. Apakah tujuan berdirinya pesantren Al-Muslimun? 

d. Apakah visi dan misi dari pesantren Al-Muslimun? 

e. Bagaimana pendapat kyai tentang peranan pesantren dalam 

pengembangan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan 

keagamaan? 

f. Bagaimana dengan pesantren Al-Muslimun apakah sudah 

menjalankan peranannya? 

g. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pesantren untuk 

pengembangan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan 

keagamaan? 

h. Sejak kapan dilaksanakan kegiatan tersebut? 

i. Apa tujuan diadakannya kegiatan tersebut? 

j. Apa yang dilakukan oleh pihak pesantren dalam mengajak 

masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut? 

k. Apa saja yang dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut? 
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l. Dalam pelaksanaannya apakah pernah mendapat saran dan juga 

kritikan dari pihak-pihak tertentu? 

m. Bagaimana respon dari masyarakat pada saat pesantren mengadakan 

kegiatan-kegiatan tersebut? 

n. Apakah terdapat hambatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tersebut? 

o. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

2. Pengurus 

a. Berapa jumlah santri di pesantren Al-Muslimun? 

b. Bagaimana susunan kepengurusan di pesantren Al-Muslimun? 

c. Apa saja program-program yang dilakukan oleh pesantren Al-

Muslimun? 

d. Bagaimana pendapat saudara mengenai peranan pesantren dalam 

pengembangan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan 

keagamaan? 

e. Bagaimana dengan pesantren Al-Muslimun apakah sudah 

menjalankan peranannya? 

f. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pesantren untuk 

pengembangan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan 

keagamaan? 

g. Apakah pengurus ikut serta berpartisipasi dalam seluruh kegiatan-

kegiatan tersebut? 

h. Apakah dalam kegiatan tersebut memerlukan dana?  

i. Apakah dalam pelaksaaannya terdapat kendala? 

j. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? 

3. Kepala Desa 

a. Bagaimana profil desa kawistolegi? 

b. Bagaimana keadaan sosial, budaya, dan kegamaan masyarakat desa 

kawistolegi? 
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c. Apakah adanya pesantren di desa kawistolegi membantu dalam 

pengembangan masyarakat terutama di bidang pendidikan 

keagamaan? 

d. Apakah bapak setuju dan mendukung kegiatan yang diadakan oleh 

pesantren dalam pengembangan masyarakat terutama di bidang 

pendidikan keagamaan? 

e. Menurut bapak, bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat 

setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pesantren 

Al-Muslimun? 

4. Tokoh Masyarakat 

a. Sejak kapan bapak tinggal/menetap di desa kawistolegi? 

b. Menurut bapak, bagaimana keadaan sosial, budaya, dan kegamaan 

masyarakat desa kawistolegi? 

c. Di desa kawistolegi terdapat sebuah pesantren, apakah pesantren 

tersebut sudah menjalankan salah satu perannya dalam 

pengembangan masyarakat terlebih di bidang pendidikan 

keagamaan? 

d. Menurut sepengetahuan bapak kegiatan apa saja yang telah 

dilakukan oleh pesantren Al-Muslimun dalam upaya pengembangan 

masyarakat di desa kawistolegi? 

e. Menurut sepengetahuan bapak seberapa antusias masyarakat ikut 

serta dalam kegiatan yang diadakan oleh pesantren Al-Muslimun? 

f. Bagaimana respon dari masyarakat desa kawistolegi terhadap 

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pesantren Al-Muslimun? 

g. Menurut bapak, bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat 

setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pesantren 

Al-Muslimun? 

h. Apakah bapak setuju dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh 

pesantren Al-Muslimun sebagai upaya pengembangan masyarakat 

khususnya dibidang pendidikan masyarakat? 
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5. Santri  

a. Bagaimana proses pelaksanaan dari kegiatan keagamaan yang 

diadakan oleh pesantren dalam pengembangan pendidikan berbasis 

masyarakat? 

b. Menurut kalian apakah kegiatan seperti ini efektif dilakukan untuk 

menunjang pengetahuan keagamaan masyarakat? 

 

C. Dokumentasi 

1. Kegiatan pesantren Al-Muslimun Kawistolegi Karanggeneng Lamongan 

2. Tempat kegiatan pesantren Al-Muslimun Kawistolegi Karanggeneng 

Lamongan 

3. Fasilitas yang dimiliki pesantren Al-Muslimun Kawistolegi 

Karanggeneng Lamongan 
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FOTO DOKUMENTASI 

 

Mushola Pesantren Al-Muslimun 

 

 

Kamar Santri 
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Wawancara dengan Pengasuh Pesantren Al-Muslimun 

 

 

Wawancara dengan Kepala Desa 
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Wawancara dengan Tokoh Masyarakat 
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Wawancara dengan Pengurus Santri 

 

Wawancara dengan Pengurus Santriwati 

 

Wawancara dengan Santri 

 

Wawancara dengan Santriwati 
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Kegiatan Malam Nisyfu Sya‟ban 

 

 

Kegiatan Peringatan PHBI 
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Kegiatan Majelis Dzikir 

 

Kegiatan Safari Shalawat 
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