
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

         Dalam bab  ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang,     

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi 

oprasional  

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Indonesia adalah satu-satunya  Negara yang berlandaskan Pancasila, 

salah satu isi dari pancasila adalah “ Ketuhanan yang maha Esa.” Artinya 

penduduk Indonesia wajib beragama. Jauh sebelum Islam masuk Indonesia, 

penduduk sudah mengenal agama dan kepercayaan. Kedatangan Islam di 

Indonesi merupakan glombang terakhir dari agama-agama yang lain, 

kedatangan  Islam disambut dengan baik oleh penduduk pribumi, karena 

ajarannya selain mudah dilaksanakan juga tidak bertentangan dengan kodrat 

kemanusiaan. 

Proses penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara 

yang baik, damai dan tanpa paksaan, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, 

pendidikan, politik, kesenian, tasawuf, yang kesemuanya mendukung 

meluasnya ajaran agama Islam.  

Sebagian besar masyarakat Jawa telah memiliki agama secara 

formal, namun dalam kehidupannya masih nampak adanya sistem 

kepercayaan yang masih kuat dalam kehidupan religinya, seperti kepercayaan 

terhadap adanya dewa, makhluk halus, atau leluhur. Semenjak manusia sadar 
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akan keberadaannya di dunia, sejak saat itu pula ia mulai memikirkan akan 

tujuan hidupnya, kebenaran, kebaikan, dan tuhannya (Koentjaraningrat, 1994: 

105). Salah satu contoh dari pendapat tersebut adalah adanya kebiasaan pada 

masyarakat Jawa terutama yang menganut Islam  kejawen untuk  datang 

(ziarah) ke makam-makam yang dianggap suci pada malam Selasa kliwon 

dan Jum’at kliwon untuk mencari berkah, dan lain-lain. 

Dari pendapat para ahli di atas  salah satunya masyarakat 

Kedungkandang  sebagai pelaku keberagamaan yang masih kental dengan 

pengaruh animisme, dinamisme, Hindu, Budha dan Kejawen yang telah di 

tanamkan oleh nenek moyangnya serta dilakukan terus menerus sehingga 

menjadi adat kebiasaan masyarakat Kedungkandang. 

Kedungkandang adalah sebuah kecamatan di kota Malang, Provinsi 

Jawa Timur, Indonesia, merupakan salah satu wilayah kecamatan tertua di 

kota Malang sebelum pemekaran wilayah kota Malang pada dekade 70-an. 

Kondisi masyarakat Kedungkandang  sangat komplek pada dasarnya 

tingkat kemiskinan berbanding lurus dengan rendahnya kesadaran terhadap 

pendidikan, kesadaran terhadap kesejahteraan hidup, kesadaran tentang 

kehidupan beragama, rendahnya pengetahuan terhadap teknologi, hal itu 

disebabkan faktor mental dan motifasi hidup yang berkualitas dari masyarakat 

sangat rendah. Sehingga perlu adanya sentuhan inovatif dan integratif dari 

berbagai unsur dan elemen yang ada di wilayah tersebut seperti belbagai 

pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat 

Kedungkandang kota Malang. 
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Potensi rawan pada kecamatan Kedungkandang terlihat pada 

besarnya tingkat gelandangan, penelantaran anak,  kekerasan dalam rumah 

tangga, dan kriminalitas.Tentunya hal ini perlu penanganan yang 

komprehensip. Meskipun demikian kecamatan Kedungkandang mempunyai 

potensi besar yang bisa diberdayakan untuk memperbaiki kondisi sosialnya. 

Potensi tersebut antara lain tingginya swadaya pendidikan dasar dan 

masyarakat yang religius, tingginya religiusitas masyarakat ditandai dengan 

bermunculannya pesantren di Kedungkandang. Sekolah dan pesantren ini 

diharapkan berperan untuk menanggulangi karawanan ini. Sekolah dan 

pesantren berfungsi sebagai pembentuk perilaku individu, sehingga perannya 

cukup vital dalam penanganan problem masyarakat, di samping peran 

keluarga. Secara demografi, posisi yang paling urgen untuk mendapatkan 

perhatian adalah pada fase remaja. Dari sisi psikologi remaja adalah masa 

yang paling kritis dan paling menentukan jalannya roda pembangunan suatu 

kawasan di masa depan (Selayang pandang.2010). 

Penduduk  Kedungkandang yang rata-rata berpenghasilan menengah 

kebawah  dengan mata pencarian adalah sebagai petani, pedagang, sopir, 

buruh pabrik, buruh tani dan  pemulung. Pada dekade tujuh puluan 

masyarakat Kedungkandang  tergolong masyarakat terbelakang, baik segi 

ekonomi, sosial budaya, dan sangat minimnya pengetahuan agama yang 

menjadi pemicu  terjadinya  kerusakan mental yang berdampak pada 

kerusakan-kerusakan lainnya. 

Pada dekade 60 an wilayah Kedungkandang merupakan daerah yang 

terisolir dari wilayah-wilayah yang lainnya, karena masyarakat 
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kedungkandang umumnya  berprofesi sebagai pelaku kejahatan dalam bahasa 

jawa disebut;  madat,  maling, madon, main dan minum  (molimo) sebagai 

pecandu, pencuri, mainperempuan, penjudi, pemabuk. Masyarakat  

Kedungkandang beragama Islam yang masih kental dengan adat kebiasaan 

nenek moyang (Islam abangan)   dan tidak sedikit masyarakat yang menganut 

faham komunis dan hampir 30 % masyarakat kedungkandang ketika pesta 

demokrasi rakyat  Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu mendapat urutan 

lima besar. 

Kedungkandang  sedikit  demi sedikit mulai menampakan sinar 

relegiusnya  semenjak kedatangan seorang pemuda benama  Abd. Aziz  

beliau  berasal dari Gading kabupaten Malang, beliau menjadi santri  di 

Pondok Pesantren  Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang, yang pada 

waktu  itu diasuh  oleh  KH. Roly Tamim. Abd. Aziz  salah seorang santri 

senior yang ditugaskan  untuk menyebarkan pemahaman ke agamaan di 

Malang, tepatnya  kelurahan Kedungkandang  kecamatan Kedungkandang 

kota Malang. 

Dalam pembahasan tesis ini dibatasi dari tahun 1954 sampai dengan 

tahun 2000. Perjalanan sejarah KH. Abd. Aziz  dalam proses santrinisasi di 

Kedungkandang kota Malang, dibagi tiga periode. Pertama dimulai  tahun 

1954-1958,  pada masa ini merupakakan awal perintisan dan sekaligus 

perjuangan yang sangat berat, karena harus menghadapi  masyarakat yang 

beraneka ragam profesi sebagai, pelacur, penjudi, perampok dan kejahatan 

lainnya  dan masyarakat  yang anti tuhan (faham komunis). Kedua dimulai 

tahun 1959-1984, dalam periode ini sedikit sudah mulai nampak keberhasilan 
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dalam proses santrinisasi di Kedungkandang kota Malang, terbukti adanya  

pendidikan formal dan non formal yakni, madrasah ibtidiyah (MI) madrasah 

tsanawiyah  (MTs) dan podok pesantren (Ponpes) al-Hayatul Islamiyah. 

Ketiga  dimulai tahun 1985-2000, pada periode ini merupakan  penyebaran 

pembinaan ke agamaan keseluruh penjuru  Malang, yakni penugasan para 

santri senior ketempat yang dianggap masih kurang dalam memahami agama 

Islam (proses santrinisasi) dan pada tahun 2000, KH. Abd. Aziz  wafat. 

 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian yang termuat pada latar belakang masalah di 

atas, dapat dirumuskan empat penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran KH. Abd. Aziz  dalam proses santrinisasi di  

Kedungkandang kota Malang ? 

2. Apa upaya KH. Abd. Aziz  dalam proses  santrinisasi di  Kedungkandang 

kota Malang ? 

3. Pendekata apa yang digunakan KH. Abd. Aziz  dalam proses santrinisasi 

di  Kedungkandang kota Malang ? 

4. Hambatan-hambatan apa yang dialami KH. Abd.Aziz dalam ber dakwah? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui peran KH. Abd. Aziz dalam dalam proses santrinisasi di  

Kedungkandang kota Malang. 
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2. Mengetahui  upaya KH. Abd. Aziz  dalam proses santrinisasi di  

Kedungkandang kota Malang. 

3. Mengetahui pendekata yang digunakan KH. Abd. Aziz  dalam proses 

santrinisasi di  Kedungkandang kota Malang. 

4. Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami KH. Abd. Aziz dalam ber 

dakwah. 

 

D.  Manfaat Penelitian. 

1. Manfaat Teoritis. 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah kajian 

pengetahuan dalam pembinaan  pemahaman keagamaan pada masyarakat 

abangan, terutama dalam hal membentuk karakter dan kepribadian yang 

berkualitas sesuai dengan yang tertuang dalam al-Qur’an dan Sunnah rasul-

Nya. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna 

pada masyarakat luas dalam pembinaan pemahaman agama Islam. Adapun 

manfaat yang diharapkan dari penulis berkaitan dengan penulisan tesis ini, 

antara lain adalah: 

a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap dunia pendidikan terutama 

yang berkaitan dengan upaya pengembangan pemahaman keagamaan pada 

masyarakat. 

b. Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan mutu pembinaan dan kualitas 

sumber daya manusia, sebab, pada hakekatnya pembinaan dirancang untuk 
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mengembangkan potensi yang dimiliki manusia, sehingga sumberdaya 

manusia menjadi berkualitas.  

c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas, berupa 

informasi secara teoritik-historis tentang  pembinaan keagamaan di 

Kedungkandang kota Malang 

 

E. Definisi Oprasional 

Agar dalam pembahasan nanti tidak menimbulkan perbedaan persepsi, 

maka perlu diberi penegasan terhadap istilah yang digunakan dalam judul 

tesis tersebut, antara lain: 

1. Peran 

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka dia menjalankan suatu peran (Suekanto, 2002). 

Peran  dalam judul tesis ini, bermakna  keterlibatan  seorang tokoh 

agama dalam memperbaiki  kehidupan beragama masyarakat yang lebih baik 

dari sebelumnya 

2. Kyai 

Dalam ensiklopedia Islam (Dasuki, Hafidz, dkk 1994 : 61), diuraikan 

bahwa secara kebahasaan, Kyai berarti seseorang yang dipandang alim 

(pandai) dalam bidang agama Islam, guru ilmu gaib, pejabat kepala distrik (di 

Kalimantan selatan Indonesia), benda-benda yang dipadang bertuah, dan 

sebutan untuk harimau. Kyai dalam masyarakat Jawa adalah orang yang 
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dianggap menguasai ilmu agama Islam dan biasanya mengelola dan 

mengasuh pondok pesantren.  

Kyai  dalam judul tesis  ini,  adalah sebagai tokoh masyarakat dan tokoh 

agama Islam (ulama’) yang selalu memberi pembinaan baik pemahaman ke 

agamaan ataupun peningkatan kehidupan sosial, kepada masyarakat dalam 

rangka proses santrinisasi di  Kedungkandang kota Malang  

3. Penyebaran Agama Islam (Dakwah) 

Menurut Prof. H.M. Thoha Yahya Omar, dakwah ialah mengajak 

manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan 

perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan di akherat 

(Sanwar M.Aminuddin,1986:3). Dakwah yang dimaksud proses santrinisasi 

di  Kedungkandang kota Malang.  

4. Santri 

Orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadat dengan 

sungguh-sungguh, orang yang saleh (depdikbud, 1997:878). Yang dimaksud  

santri dalam judul tesis ini, adalah proses pembentukan  karakter manusia  

dari masyarakat abangan ke masyarakat santri di Kedungkandang kota 

Malang   

 

 

 

 

 


