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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

diperkenalkan di Indonesia sejak ratusan  tahun yang lalu. Sejak saat itu, 

lembaga pesantren tersebut telah mengalami banyak perubahan dan 

memainkan berbagai macam peran dalam masyarakat Indonesia. 

Pondok pesantren dan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak 

dapat dipisahkan, karena keduanya saling mempengaruhi. Sebagian besar 

pesantren berkembang dari adanya dukungan masyarakat, dan secara 

sederhana muncul atau berdirinya pesantren merupakan inisiatif 

masyarakat secara individual maupun kolektif. Begitu pula sebaliknya 

perubahan sosial masyarakat merupakan dinamika kegiatan pondok 

pesantren dalam pendidikan dan kemasyarakatan.1 

Pondok pesantren juga sebagai wadah penyebaran Islam yang 

diharapkan dapat terus menerus mampu memelihara kontinuitas tradisi 

Islam yang dikembangkan dari pengalaman sosial masyarakat 

lingkungannya. Dengan kata lain pondok pesantren mempunyai hubungan 

erat dengan masyarakat di sekitarnya. Hubungan antara pondok pesantren 

dengan komponen yang ada di dalamnya sangat erat, khususnya dengan 

lingkungan sekitar (masyarakat). Dengan adanya pesantren, masyarakat 

bisa menggali ilmu-ilmu agama.  
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Hal tersebut mengindikasikan bahwa pesantren harus berperan 

dalam perkembangan masyarakat sekitarnya, baik di pedesaan maupun di 

perkotaan. Hal itu karena pondok pesantren merupakan lembaga 

pendidikan keagamaan dan lembaga sosial kemasyarakatan yang tumbuh 

secara diam-diam di pedesaan maupun di perkotaan.2 

Namun di manapun pondok pesantren itu berada sebenarnya 

diharapkan mampu melaksanakan kewajibannya untuk mencerahkan 

masyarakat di sekitarnya. Kehadiran pondok pesantren sebagaimana 

digambarkan di atas juga terjadi di Dukuh Saripan, Desa Makamhaji, Kec. 

Kartasura, Kab. Sukoharjo yang menjadi sasaran peneliti untuk dijadikan 

objek penelitian. 

Kondisi perilaku keagamaan masyarakat Dukuh Saripan saat ini, 

tentunya tidak muncul dari diri masyarakat semata tetapi, ada juga pihak 

luar yang mempengaruhinya. Berangkat dari kenyataan inilah yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah pengaruh Pondok Muhammadiyah 

Hajjah Nuriyah Shabran terhadap perilaku keagamaan masyarakat Dukuh 

Saripan, Desa Makamhaji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,  diperoleh masalah 

yang menarik untuk dikaji. Dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana Pengaruh Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah 

Shabran terhadap perilaku keagamaan masyarakat Dukuh Saripan, 

Desa Makamhaji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo ?. 

2. Bagaimana pemahaman keagamaan masyarakat Dukuh Saripan, Desa 

Makamhaji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo ?. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan  

memberikan informasi mengenai pengaruhnya Pondok Muhammadiyah 

Hajjah Nuriyah Shabran terhadap perilaku keagamaan masyarakat dukuh 

Saripan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis: 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

perilaku keagamaan masyarakat di sekitar pondok pesantren lebih 

sistematis, terarah dan jelas. 

2. Manfaat praktis: 

a. Memberikan sumbangan masukan bagi keharmonisan hubungan 

antara pondok dengan masyarakat di sekitarnya. 

b. Untuk memperluas khazanah keilmuan Islam. 

c. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program 

strata I (satu). 




