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1.1 Latar Belakang 

 

Pondok Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang sangat tua 

umurnya, adanya pondok pesantren di Indonesia bersamaan dengan penyebaran 

islam oleh para wali Sembilan yang tersebar di Pulau Jawa.Tujuan didirikan pondok 

pesantren sebagai tempat pembelajaran islam dan penyebaran agama islam. 

Keberadaan pesantren di Indonesia sangat membantu dalam segala hal. Selain 

membentuk manusia yang beragama pesantren juga telah banyak melahirkan tokoh – 

tokoh masyarakat yang handal di berbagai bidang.  Tokoh pendidikan, politik, 

ekonom bahkan banyak juga mencetak kritikus handal yang meramaikan dan 

memajukan perkembangan bangsa dan Negara. 

Keberhasilan pondok pesantren dalam merubah kehidupan masyarakat 

Indonesia islam pada hususnya merupakan hal menarik yang perlu diteliti kiprahnya. 

Karena itu tak heran jika banyak para ilmuwan yang  ingin tahu apa dan bagaimana 

sepak terjang pondok pesantren dalam merubah budaya masyarakat islam pada 

hususnya dan Indonesia pada umumnya. 

Berbicara pondok pesantren dalam benak kita akan terbayang tentang lembaga 

pendidikan islam yang identik dengan kekunoan atau tradisional. Anggapan itu 

memang tidak salah tapi bukan berarti 100% mutlak kebanarannya. Kenapa penulis 

katakan demikian benarnya nilai tradisional bagi pesantren karena lembaga ini 

memang sudah berdiri sejak zaman penjajahan colonial Belanda, hal ini dibuktikan 

dengan adanya penolakan Inspektur Pendidikan Pribumi  yang pertama, J.A. van der 

chijs pada tahun 1865 “ walaupun saya sangat setuju kalau sekolah pribumi diselingi 



dengan kebisaan pribumi, namun saya tidak menerimanya karena kebiasaan tersebut 

terlalu jelak, sehingga tidak dapat dipakai oleh sekolah pribumi.”1 

Dari pernyataan penolakan tersebut diatas jelas sudah betapa lembaga 

pendidikan di pondok pesantren sangat dinilai tidak bagus oleh pemerintah Belanda 

dan tidak bisa disetarakan dengan pendidikan negeri. Namun penilaian negative 

tersebut sama sekali tidak menumbangkan keinginan dan cita-cita para pendiri 

lembaga ini. Hal ini tujuan pendirian pondok pesantren pada dasarnya hanya ingin 

mengajarkan dan mengembangkan ajaran islam selain itu sama sekali tidak menjadi 

tujuan utama. 

Untuk meresapkan jiwa keislaman, pesantren tidak hanya dihormati sebagai 

tempat belajar, tetapi lebih ditekankan sebagai tempat tinggal yang seluruhnya 

diresapi dengan nilai-nilai agama. Dalam keseharian segala kegiatan masyarakat 

pesantren selalu diimbangi dengan kegiatan agama, jadwal yang tersusunpun 

senantiasa berkutat dengan keagamaan, disinilah proses pembentukan jiwa agama 

akan terasa, utamanya perubahan ahlak dari ahlak sayyiah menjadi ahlakul karimah. 

Sejalan dengan perubahan dan perputaran waktu dari masa ke masa pondok 

pesantren senantiasa melakukan perubahan-perubahan sesuai yang diinginkan 

masyarakat modern. Jika awal munculnya pesantren hanya mengutamakan kajian-

kajian agama saja, namun kini tidak sedemikian rupa, Dalam lembaga pesantren ada 

juga yang mengembangkan lembaga formal, mengembangkan koperasi bahkan 

lengkap dengan bengkel kerja dan balai kesehatan. Ini menunjukkan bahwa lembaga 

pondok pesantren berusaha memberian pelayanan yang prima pada masyarkat 

utamanya para santri. 

                                                             
1 Karel A.Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah, hal.3. 
 
 
 



Dari keaneka ragaman fasilitas pondok pesantren inilah ahirnya para peneliti 

membedakan jenis pondok pesantren. Dilihat dari system pendidikannya pesantren 

dibedakan  dua jenis : pondok pesantren salafiyah dan pondok pesantren khalafiyah. 

Salafiyah hanya menitik beratkan pada kajian agama dan kitab kuning menjadi buku 

wajib bagi santri. Sementara khalafiyah adalah pondok pesantren yang mulai 

mengembangkan dirinya dengan dilengkapi lembaga formal dan mengadakan ujian 

nasional sebagai acuan kelulusan santri. Jika dilihat dari kekhasan pondok pesantren 

maka kita akan melihat dari lulusan pesantren yang bersangkutan. Ada pesantren 

yang mencetak santrinya jadi ahli perbintangan, mahir dalam koprasi, juru dakwah, 

dan lain sebaginya. 

Banyaknya perubahan model atau system pengajaran pada pondok pesantren 

yang disertai faslitas yang lengkap merupakan usaha untuk memberikan pelayanan 

pada santri dan masyarakat pada umumnya sehingga keberadaan pondok pesantren 

akan sangat bermakna dan berarti bagi kehidupan masyarakat sekitar pada hususnya 

dan masyarakat luas pada umumnya. 

Miski banyak perubahan system dalam pembelajaran dan pendidikan cirihas 

dari pondok pesantren tidak mudah untuk dihilangkan. Adapun yang menjadikan 

pembeda antara lembaga pendidikan umum dengan pondok pesantren adalah adanya 

asrama sebagai tempat tinggal atau yang dikenal dengan istilah pondokan, di asrama 

inilah para santri melakukan segala aktifitasnya baik secara pribadi juga 

berkelompok dengan teman-temannya. Disini pula mereka membentuk komunitas 

bahkan bisa dikatakan contoh masyarakat kecil dalam kehidupan santri. Hal ini 

disebabkan dalam asrama akan banyak bertemu dengan karakter dan sifat manusia 

yang berbeda satu sama lainnya. Jika santri tersebut dapat melampaui kehidupan 



asrama dengan baik dan menyenangkan sampai lulus masa belajarnya maka bisa 

dikatakan santri ini berhasil dalam usahanya menuntut ilmu di pondok pesantren.  

Selain asrama atau pondokan karisma pimpinan atau seorang kiai sangat memegang 

peranan yang dominan dalam suatau kemajuan dan keberhasilan pondok pesantren 

dan ini merupakan cirri khas pondok pesantren. Secara nyata sering dibanggakan 

bahwa kepemimpinan atau pola pimpinan dalam pesantren adalah demokratis, ihlas, 

sukarela dan seterusnya. Banyak tolok ukur bagi seorang pimpinan pesantren2 : 

a. Kharisma : kenyataan bahwa pola kepemimpinan seorang kiai adalah pola 

kepemimpinan karismatik sudah cukup menunjukkan segi tidakn demokratisnya, 

sebab tidak rasional. Apalagi jika disertai dengan tindakan – tindakan yang secara 

sadar maupun tidak bertujuan memelihara karisma itu, seperti prinsip “ keep 

distance” atau keep aloof” ( jaga jarak dan ketinggian ) dari para santri, maka 

pola kepemimpinan itu benar-benar akan kehilangan kualitas demokrasinya. 

b. Personal : Karena kepemimpinan kiai adalah karismatik maka dengan sendirinya 

juga bersifat pribadi atau personal. Kenyataan itu mengandung implikasi bahwa 

seorang kiai tak mungkin digantikan oleh orang lain. 

c. Religio – feodalisme. Seorang kiai selain menjadi pimpinan agama sekaligus 

merupakan “ traditional obility” dalam masyarakat feodal. Dan feodalisme yang 

terbungkus agama ini jika disalahgunakan jauh lebih berbahaya dari pada 

feodalisme biasa. Kiai lebih mampu menggerakkan masa dari pada pemimpin 

feodalisme biasa. Disinilah kelebihan kiai dan tentunya penyandang gelar 

tersebut haruslah amanah jangan sampai disalahgunakannya. 

d. Kecakapan tehnis. Karena dasar kepemimpinan dalam pesantren adalah seperti 

diterangkan diatas maka dengan sendirinya factor kecakapan tehnis menjadi tidak 

                                                             
2 Dr.Nurcholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalan, hal 95, Paramadina Jakarta 1997 



begitu penting. Dan kekurangan ini menjadi salah satu sebab pokok tertinggalnya 

pesantren dari perkembangan zaman 

  Asrama dan kiai merupakan ciri yang tak akan pernah ditinggalkan pada 

pondok pesantren selain itu masjid juga lambing dari adanya pondok pesantren. 

Adalah pondok pesantren Al Hayatul Islamiyah yang beralamat di 

Kedungkandang Kota Malang, salah satu pondok pesantren khalafiyah yang 

keberadaannya berawal dari keinginan pendirinya untuk merubah keadaan 

Kedungkandang yang masyarakatnya terbiasa dengan kebathilan dan kemungkaran. 

Pembunuhan jadi simbul kekuatan, minuman keras jadi menu keseharian, wanita 

pelacur jadi mata pencaharian. Keadaan semacam inilah yang menggugah hati 

KH.Abd. Aziz ingin merubahnya mengajak kembali pada jalan yang benar sesuai 

agama islam. 

Berawal dari sebuah keinginan untuk berdakwah perlahan tapi pasti 

KH.Abd.Aziz mengumpulkan anak-anak masyarakat sekitar untuk belajar baca tulis 

al Qur’an. Dari sinilah cikal bakal berdirinya lembaga Pondok Pesantren Al Hayatul 

Islamiyah. Dengan bermodalkan semangat yang tinggi pondok pesantren Al Hayatul 

Islamiyah mulai mengembangkan diri, tepatnya tahun 1959 berdirilah lembaga MI ( 

Madrasah Ibtidaiyah),dengan dibantu oleh tenaga pengajar seadanya masyarakat 

Kedungkandang mulai bergabung dengan lembaga ini berawal dari belajar baca al-

Qur’an saja kini mereka mulai bergabung dengan lembaga formalnya. Tahun 1971 

TA ( Tarbiyatul Athfal)  berdiri menyusul MI, tahun 1983 MTs ( Madrasah 

Tsanawiyah ) mulai eksis dengan siswa awalnya yang hanya mendapat 40. Namun 

dari 40 siswa yang masuk tersebut yang berhasil sampai kelas 3 dan ikut UN hanya 

22 orang. Adanya lembaga formal ini bukan hal mudah dalam perjalanannya. Sang 

pendiri harus berjuang mati - matian untuk selalu mencari dan mendapatkan siswa 



sebagai kelanjutan pada jenjang kelas setiap tahunnya. Keberhasilan perkembangan 

lembaga formal ini berlanjut dengan berdirinya MA ( Madrasah Aliyah) pada tahun 

2003, disusul dengan lahirnya Sekolah Tinggi Alhayatul Islmiyah ( STAI ) tahun 

2010 sebagai cita-cita sang pendiri yang pernah beliau wasiatkan sebelum 

menghadap sang khaliq pada putra-putrinya. 

Dari paparan diatas menunjukkan betapa karisma pimpinan pondok pesantren sangat 

mempengaruhi pada perkembangan dan kemajuan pondok pesantren yang tentunya 

didukung oleh lingkungan dan masyarakat. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :  

1.2.1 Mendiskripsikan bagaimana peran pondok pesantren Alhayatul Islamiyah 

dalam pembinaan keagamaan pada warga masyarakat sekitar? 

1.2.2 Apa bentuk peran pondok pesantren Al hayatul Islamiyah dalam 

pembinaan keagamaan warga masyarakat sekitar ? 

1.2.3 Adakah keberhasilan yang didapat pondok pesantren Alhayatul Islamiyah 

dalam pembinaan keagamaan warga msyarakat sekitar ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permaslahan tersebut diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut : 

1.3.1 Mendiskripsikan peran pondok pesantren Alhayatul Islamiyah dalam 

pembinaan keagamaan masyarakat sekitar. 

1.3.2 Mendiskripsikan  bagaimana peran pondok pesantren Al hayatul Islamiyah 

dalam usahanya membina keagamaan masyarakat sekitar. 



1.3.3 Mendiskripsikan keberhasilan pondok pesantren Alhayatul Islamiyah 

dalam membina keagamaan masyarakat sekitar. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis. 

Penelitian ini  secara teoritis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan 

terutama yang berkaitan dengan pembinaan keagamaan pada masyarakat sekitar 

sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan konsep peran pondok  pesantren di 

masyarakat sekitarnya dalam hal pembinaan keagamaan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

       Memberikan pemahaman, kesadaran  serta pengertian pada masyarakat bahwa 

pondok pesantren merupakan pusat untuk menimba ilmu agama sehingga dengan 

kematangan ilmu agama yang dimilikinya akan menghantarkan kehidupan yang 

mulya dan bahagia. 

 1.5 .Studi Terdahulu    

        Belum begitu banyak penelitian yang khusus meneliti tentang peran pondok 

pesantren bagai masyarakat sekitar dalam pembinaan  kegamaan, tetapi ada kajian 

yang husus meneliti tentang eksistensi pondok pesantren dalam peningkatan mutu 

pendidikan dan keagamaan 

       Habibi Hakim 2009  Peran pondok pesantren dalam peningkatan pendidikan 

Agama Islam Pada Masyarakat (Studi Kasus di Pondok  Pesantren Nurul Islam  Desa 

Karang Cempaka Bluto Kabupaten Sumenep )  

  “ Peran pondok pesantren terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan pendidikan 

agama Islam mempunyai posisi yang cukup signifikan, hal inilah yang dicontohkan 

oleh pendiri pertama pondok pesantren Nurul Islam. Beliau melakukan upaya 

pendekatan sosio-kultural kepada masyarakat sekitar pesantren yang diwujudkan 



dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat antara lain, 

tahlilan (sarwaan) setiap malam jum’at dan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara 

bergiliran. Kegiatan tersebut sampai saat ini masih terlaksana, bentuk serta macamnya 

juga semakin bervariasi. Semua kegiatan tersebut ditujukan agar masyarakat mampu 

memahami dan mampu mengamalkan ajaran agama secara baik dan benar. Secara 

implisit kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of 

belonging) terhadap pesantren maupun bisa meningkatkan apresiasi masyarakat 

terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pesantren.”3 

  Mayra Walsh dalam tesisnya 2000 “Pondok Pesantren dan Ajaran Golongan 

Islam Ekstrem”(STUDI kasus di pondok pesantren Modern ‘Darur Ridwan Parang 

Harjo” Kurikulum pondok pesantren dan keahlian para kiay menjadi faktor utama 

dalam keberhasilan pendidikan dan pembinanan keagamaan pada masyarakat sekitar 

pondok pesantren.    

           Rahmad Pulung Sudibyo Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang   dalam penelitiannya 2008 “   Integrasi, sinergi dan 

optimalisasi dalam rangka mewujudkan pondok pesantren sebagai pusat peradaban 

muslim Indonesia”   Sinergi yang dimiliki oleh masing-masing pondok pesantren dan 

dibina secara maksimal secara bertahap  atau bejenjang maka akan dapat 

memudahkan usaha pondok pesantren untuk membina keagamaan pada masyarakat 

sehingga pondok pesantren dapat menjadi pusat peradaban muslim Indonesia. 

          Lila Fauziah (2010) “Peran Pondok Pesantren Modern “Imam Syuhodo” 

Dalam Pembinaan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto kabupaten 

Sukoharjo”  

                                                             
3 http://habibilhakim.blogspot.com/2009/11/peran-pondok-pesantren-dalam.html, diakses 28 April 
2011 



Dalam penyebaran ilmu agama ke masyarakat, dilakukan oleh para ustadz dan 

beberapa santri senior yang sudah dipandang mampu dalam mengajarkan ilmu agama 

ke masyarakat. Kegiatan penyebaran Ilmu agama yang dilakukan pondok pesantren 

“Imam Syuhodo” berupa kajian rutin yang diadakan oleh beberapa jamaah masjid di 

desa Wonorejo dengan menyebarkan para ustadz ditiap-tiap kajian atau jamaah, 

sehingga dalam penyebaran ilmu agama dapat berjalan dengan baik dan merata di 

semua kalangan masyarakat. 

         Dari penelitian diatas masih belum ada yang menyentuh tentang peran lembaga 

pendidikan formal sebagai upaya pembinaan keagamaan pada masayarakat sekitar. 

Karena lembaga pendidikan formal juga turut berperan dalam usaha pondok pesantren 

untuk membina keagamaan masyarakat sekitar. 

 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
                                                                
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


