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ABSTRAK 

Hubungan antara pondok pesantren dengan komponen yang ada didalamnya 
sangat erat, khususnya dengan masyarakat. Dengan adanya pondok, masyarakat 
bisa menggali ilmu-ilmu agama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pondok 
pesantren harus memiliki pengaruh terhadap perkembangan masyarakat 
sekitarnya. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaruh Pondok 
Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran terhadap perilaku keagamaan 
masyarakat Dukuh Saripan, Desa Makamhaji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.  

Tujuan dari penelitian untuk mendeskripsikan dan memberikan informasi 
mengenai pengaruh pondok terhadap perilaku keagamaan masyarakat dukuh 
Saripan. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai perilaku keagamaan penulis, 
bersandar pada teori dimensi-dimensi keagamaan menurut R. Stark dan C.Y. 
Glock, dari lima dimensi yang ada penelitian ini hanya menekankan pada tiga 
dimensi saja yaitu, dimensi keyakinan (The ideological dimension), dimensi 
praktek agama atau ibadah (The ritualistic dimension) dan dimensi pengetahuan 
(The intellectual dimension). Penelitian yang termasuk field research (penelitian 
lapangan) ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dengan demikian metode 
pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan 
teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang 
berhasil dikumpulkan, dideskripsikan dan diinterpretasikan dalam bentuk kata-
kata tertulis. 

Hasil dari penelitian menyimpulkan 1) Dimensi keyakinan masyarakat 
meningkatkan perilaku keagamaan dalam menjalani kehidupan yang lebih 
berkualitas. 2) Dimensi ibadah, masyarakat lebih mengetahui bahwa ibadah yang 
dikerjakan tidak sebatas ritual keagamaan saja, namun subtansi dari ibadah akan 
mempengaruhi perilaku kehidupan seperti, kedisiplinan dan mencegah perbuatan 
buruk. 3) Dimensi pengetahuan pada masyarakat menyangkut ajaran-ajaran agama 
semakin meningkat. Bentuk kegiatan pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah 
Shabran yang mempengaruhi perilaku keagamaan masyarakat sekitar diantaranya 
adalah pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), Khatib shalat Jum’at, dan 
shalat berjamaah di masjid. 
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PENDAHULUAN 

 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 didalamnya sangat erat, 

                                                 
1  M. Bahri Ghozali, Pesantren 

Berwawasan Lingkungan (Jakarta: Prasasti, 
2003), hlm. 13. 

khususnya dengan lingkungan sekitar 
(masyarakat). Dengan adanya 
pesantren, masyarakat bisa menggali 
ilmu-ilmu agama.  
 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 
Kecamatan Kartasura Kabupaten 
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 

                                                 
2  Kuntowijoyo, Paradigma Islam : 

Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 
1994), hlm.  246. 

 



 

Dukuh Saripan, Desa Makamhaji, 
Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo. 
 Berdasarkan latar belakang 
masalah di atas,  diperoleh masalah 
yang menarik untuk dikaji. Dalam 
penelitian ini adalah: 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?.  
 Adapun tujuan dari penelitian 
ini untuk mendeskripsikan dan  
memberikan informasi mengenai 
pengaruhnya pondok 
Muhammadiyah Hajjah Nuriyah 
Shabran terhadap perilaku 
keagamaan masyarakat dukuh 
Saripan. 
 Manfaat yang dapat diambil 
dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
 Secara teoritis hasil dari 
penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran perilaku 
keagamaan masyarakat di sekitar 
pondok pesantren lebih sistematis, 
terarah dan jelas. 
 Secara praktis hasil dari 
penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan masukan 
bagi keharmonisan hubungan antara 
pondok dengan masyarakat di 
sekitarnya. Untuk memperluas 
khazanah keilmuan Islam. Sebagai 
salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan program strata I 
(satu).  
 Hasil dari pengamatan 
penulis ada beberapa penelitian yang 
relevan terkait dengan penelitian ini. 
Di antaranya adalah: 
 Samsul Bahri (UIN Syarif 
Hidayatullah, 2008) dalam 
skripsinya yang berjudul “ Pengaruh 
Pondok Pesantren Ummul Quro Al-
Islami Terhadap Perilaku 
Keagamaan Masyarakat Kampung 
Banyusuci Bogor Jawa Barat”.3 
 Nurtesti Handayani Mawasid 
(UMS, 2008) dalam skripsinya yang 
berjudul "Pengaruh Pendidikan 
Madrasah Diniyah Awaliyah 
Terhadap Sikap Beragama Siswa 
Madrasah Diniyah Awaliyah Syarif 
Tahun 2008”.4 
 Kerangka teori dalam 
penelitian ini akan dibagi menjadi 
dua pembahasan, yaitu pertama, 
tentang pondok pesantren yang 
mencakup pengertian, fungsi dan 
tujuan pondok pesantren. Kedua, 
tentang perilaku keagamaan, 
masyarakat, fungsi agama bagi 
masyarakat dan dimensi-dimensi 
keagamaan. 
 

                                                 
3  Samsul Bahri, Pengaruh Pondok 

Pesantren Ummul Quro Al-Islami Terhadap 
Perilaku Keagamaan Masyarakat Kampung 
Banyusuci Bogor Jawa Barat (UIN Syarif 
Hidayatullah, 2008), hal. 71. 

4  Nurtesti Handayani Mawasid, 
Pengaruh Pendidikan Madrasah Diniyah 
Awaliyah Terhadap Sikap Beragama Siswa 
Madrasah Diniyah Awaliyah Syarif Tahun 
2008 (UMS, 2008), hal. 63. 

 



 

Pengertian Pondok Pesantren 
 Istilah pondok sebenarnya 
berasal dari kata funduk dari bahasa 
Arab yang artinya hotel atau asrama.5 
 Pesantren merupakan 
lembaga pendidikan dan pengajaran 
Islam dimana di dalamnya terjadi 
interaksi antara kyai atau ustadz 
sebagai guru dan para santri sebagai 
murid dengan mengambil tempat di 
masjid atau di halaman-halaman 
pondok untuk mengaji dan 
membahas buku-buku teks 
keagamaan karya ulama masa lalu.6 
 Jadi pondok pesantren adalah 
sebuah lembaga pendidikan Islam 
yang mengajarkan agama, 
mengamalkan ajaran Islam secara 
mendalam juga merupakan lembaga 
penyiaran agama dan lembaga 
keagamaan bagi masyarakat. 
 Pondok pesantren tidak hanya 
berfungsi sebagai lembaga 
pendidikan, tetapi lebih dari itu juga 
berfungsi sebagai lembaga sosial dan 
lembaga penyiaran dakwah. 
 Dimensi fungsional pondok 
pesantren tidak bisa lepas dari 
hakekat dasarnya bahwa pondok 
pesantren tumbuh berawal dari 
masyarakat sebagai informal desa 
dalam bentuk yang sangat sederhana. 
Oleh karena itu perkembangan 
masyarakat sekitarnya tentang 

                                                 
5 H.M. Yacub, Pondok Pesantren dan 

Pembangunan Masyarakat Desa, (Bandung: 
Angkasa, 1984), hlm.  65. 

6  Maksum, Pola Pembelajaran di 
Pesantren ( (Jakarta: Depag RI,. 2003), 
hlm.3. 

 

pemahaman keagamaan (Islam) lebih 
jauh mengarah kepada nilai-nilai 
normatif, edukatif, progresif.7 
 Tujuan pondok pesantren 
pada dasarnya membentuk manusia 
bertaqwa, mampu untuk hidup 
mandiri, ikhlas dalam berbuat 
dengan membela kebenaran Islam.  
 Sebagaimana diketahui 
bahwa Pondok pesantren sebagai 
lembaga pendidikan Islam tertua di 
Indonesia telah menunjukkan 
kemampuan dalam mencetak kader-
kader ulama dan telah berjasa turut 
mencerdaskan kehidupan bangsa.8 
 
Pengertian Perilaku Keagamaan 
 Perilaku adalah suatu 
tindakan rutin yang dilakukan oleh 
seseorang dalam kehidupan sehari-
hari berdasarkan motivasi atau 
kehendak untuk mencapai suatu 
tujuan yang diinginkan dan hal itu 
mempunyai arti penting bagi dirinya. 
 Di dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, perilaku dapat 
juga dikatakan dengan kata 
tanggapan. Singgih D. Gunarsa 
menyatakan bahwa, perilaku adalah 
setiap cara reaksi atau respon 
manusia, respon makhluk hidup 
terhadap lingkungannya, perilaku 

                                                 
7 M. Bahri Ghozali, Pesantren, hlm. 

35. 
8  Tim Direktorat Jendral 

Kelembagaan Agama, Pola Pengembangan 
Pondok Pesantren, (Jakarta: Depag RI, 
2003), hlm. 5. 



 

adalah aksi, reaksi, terhadap 
rangsangan dari luar.9  

Perilaku atau tingkah laku 
menurut Jalaluddin dalam buku 
Psikologinya adalah Perilaku 
ditentukan keseluruhan pengalaman 
yang disadari oleh pribadi. 
Kesadaran merupakan sebab dari 
tingkah laku. Artinya, bahwa apa 
yang dipikir dan dirasakan individu 
itu menentukan apa yang akan 
dikerjakan.10 
 Demikian juga Erich Fromm 
dalam buku Hanna ia mengatakan, 
jika seseorang berperilaku maka 
dapat dipastikan bahwa perilakunya 
tersebut merupakan respon sadar 
terhadap lingkungannya. Dapat juga 
dikatakan bahwa perilakunya 
tersebut merupakan cerminan dari 
yang dipikirkan, dipahami, dan 
dirasakan oleh seseorang. Atau, 
perilaku seseorang tersebut 
merupakan bentuk nyata dari 
kepribadiannya. Kepribadian adalah 
“keseluruhan kualitas kejiwaan baik 
yang diwarisi dari orang tua dan 
leluhur, maupun yang diperoleh dari 
pengalaman hidup”.11  
 Demikian menurut pakar 
sosiolog modern, Emile Durkhaim di 

                                                 
9  Singgih D. Gunarsa, Psikologi 

Praktis Anak, Remaja dan Keluarga, 
(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), hlm. 5. 

10  Jalaluddin, Psikologi Agama 
,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),hlm. 
217. 

11  Hanna Djumhana Bastaman, 
Integrasi Psikologi dengan Islam, Menuju 
Psikologi Islami,( Yogyakarta: Yayasan 
Insan Kamil dan Pustaka Pelajar, 2005), 
hlm. 103. 

dalam buku Ishomudin, suatu agama 
ialah suatu sistem kepercayaan yang 
disatukan oleh praktek yang terikat 
dengan hal-hal yang suci, yaitu hal-
hal yang dibolehkan dan dilarang.12  
 Al-Din juga berarti undang-
undang yang harus dipatuhi, namun 
al-Din yang biasa diterjemahkan 
dengan “agama” menurut guru besar 
Al-Azhar Syaikh Muhammad 
Abdullah Badran, adalah 
menggambarkan suatu hubungan 
antara dua pihak dimana pihak yang 
pertama mempunyai kedudukan yang 
lebih tinggi dari pada yang kedua. 
Dengan demikian, agama merupakan 
hubungan antara manusia dengan 
Tuhannya. Hubungan itu diwujudkan 
melalui sikap batin serta dalam 
bentuk praktek ibadah atau ritual 
yang dilakukannya, untuk kemudian 
tercermin dalam sikap dan perbuatan 
keseharian individu tersebut.13  
 Penjelasan di atas dapat 
diambil kesimpulan bahwa perilaku 
keagamaan adalah segala aktivitas 
atau aspek perilaku yang didasarkan 
pada nilai-nilai keagamaan, baik dari 
dimensi vertikal yakni hubungan 
antara manusia dengan Tuhannya 
ataupun dimensi horisontal yakni 
hubungan antara sesama manusia 
dan juga dengan alam sekitar. 
 

                                                 
12  Ishomuddin, Sosiologi Agama 

(Malang: UMM Press,1996), hlm. 28. 
13 Quraish Shihab, Membumikan Al-

Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam 
masyarakat (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 
210. 

 



 

Pengertian Masyarakat 
 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. Menurut 
Koentjaraningrat, masyarakat adalah 
kesatuan hidup manusia yang 
berinteraksi sesuai tata sistem adat-
istiadat tertentu yang bersifat kontinu 
dan yang terikat oleh suatu rasa 
identitas tertentu.14  
 Menurut Miriam Budiardjo, 
masyarakat adalah suatu kelompok 
manusia yang hidup dan bekerjasama 
untuk mencapai terkabulnya 
keinginan-keinginan mereka 
bersama.15 
 Dengan demikian, berarti 
masyarakat bukan sekedar kumpulan 
manusia tanpa ikatan, akan tetapi 
terdapat hubungan fungsional antara 
satu sama lainnya. Setiap individu 
mempunyai kesadaran akan 
keberadaanya di tengah-tengah 
individu yang lainnya. 

                                                 
14  Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu 

Antropologi. Edisi revisi (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2009),hlm.115-118. 

15  Miriam Budiardjo, Dasar- Dasar 
Ilmu Politik,( Jakarta: Penerbit, PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 39. 

 

 
 
Fungsi Agama bagi Masyarakat 
 Pemahaman mengenai fungsi 
agama tidak lepas dari tantangan-
tantangan yang dihadapi manusia 
dan masyarakat. Berdasarkan 
pengalaman serta pengamatan 
analitis, dapat disimpulkan bahwa, 
tantangan-tantangan yang dihadapi 
manusia dapat dikembalikan pada 
tiga hal, yaitu: ketidakpastian, 
ketidakmampuan dan kelangkaan.16 
Agama sebagai bentuk keyakinan 
manusia terhadap sesuatu yang 
bersifat Adikodrati (Supranatural) 
ternyata menyertai manusia dalam 
ruang lingkup kehidupan yang luas. 
Agama memiliki nilai-nilai bagi 
kehidupan manusia sebagai individu 
maupun dalam hubungannya dengan 
kehidupan bermasyarakat.17 
 Dengan demikian, masalah 
agama tak akan mungkin dapat 
dipisahkan dari kehidupan 
masyarakat, karena agama sendiri 
ternyata diperlukan dalam kehidupan 
bermasyarakat.18 Agama sebagai 
keyakinan manusia dalam 
prakteknya agama memiliki delapan 
fungsi bagi masyarakat, namun 
penulis dalam penelitian ini hanya 
mengambil beberapa fungsi yang 
relevan dengan penelitian antara lain:  

1) Fungsi Edukatif 
                                                 

16  Hendro Puspito, sosiologi Agama 
(Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 38. 

17  Jalaluddin, Psikologi Agama 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2001), 
hlm. 239. 

18 Ibid., hlm. 247. 



 

 Para agamawan 
berpendapat bahwa ajaran 
agama yang mereka anut 
memberikan ajaran-ajaran 
yang harus dipatuhi. Ajaran 
agama secara yuridis 
berfungsi menyuruh dan 
melarang. Dari kedua unsur 
perintah dan larangan ini 
mempunyai latar belakang 
untuk membimbing dan 
mengajarkan agar pribadi 
pemeluknya menjadi baik dan 
terbiasa dengan yang baik 
menurut ajaran agama 
masing-masing. 

2) Fungsi Penyelamatan  
 Di manapun manusia 
berada dia selalu 
menginginkan dirinya 
selamat. Keselamatan hidup 
di dunia ini maupun 
keselamatan di akhirat 
dengan cara-cara yang 
diajarkan dalam agama.19 

3) Fungsi Kontrol Sosial 
 Para penganut agama 
sesuai dengan ajaran agama 
yang dianutnya terikat batin 
kepada tuntunan ajaran 
tersebut, baik secara pribadi 
maupun secara kolektif. 
Ajaran agama oleh 
penganutnya dianggap 
sebagai norma, sehingga 
dalam hal ini agama 
berfungsi sebagai 

                                                 
19 Ibid., hlm. 247-248. 

pengawasan sosial secara 
individu maupun kolektif.20 

 Jadi, agama memiliki fungsi 
yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia dan masyarakat, 
karena agama telah memberikan 
sebuah sistem nilai yang memiliki 
derivasi pada norma-norma 
masyarakat untuk mengatur pola 
perilaku manusia, baik secara 
individu dan masyarakat. 
 
Dimensi-dimensi Keberagamaan 
 Dalam masyarakat majemuk 
atau plural, jika kita perhatikan 
tentang ekspresi agama yang dianut 
oleh manusia sangatlah bervariasi.21 
Hal ini mengasumsikan bahwa 
agama-agama yang ada memiliki 
perbedaan dalam menjalankan 
perintah agama yang dianautnya. 
 Nampak bahwa variasi-
variasi ini bersifat sangat mendasar 
dan dapat dikatakan pula bahwa 
variasi-variasi itu sangat terinci. 
Namun begitu, di luar perbedaan-
perbedaan yang bersifat khusus 
dalam keyakinan dan praktek ibadah 
tersebut, nampaknya terdapat 
konsensus umum dalam semua 
agama di mana keberagamaan itu 
diungkapkan. Dari konsensus umum 
ini menciptakan seperangkat dimensi 
inti dari keberagamaan itu.22 

                                                 
20 Ibid., hlm. 249. 
21  Robertson Roland, ed, Agama 

dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 
hlm. 294. 

 
22 Ibid., hlm.  295. 



 

 Menurut R. Stark dan C.Y. 
Glock ada lima dimensi yang dapat 
dibedakan dalam hal perilaku 
keagamaan, di dalam dimensi aneka 
ragam kaidah dan unsur-unsur yang 
lainnya dari berbagai agama dunia 
digolong-golongkan, dimensi-
dimensi itu adalah: Keyakinan, 
Praktek Agama, Pengalaman, 
Pengetahuan Agama dan 
Konsekuensi-konsekuensi. 

1) Dimensi Keyakinan (The 
ideological dimension): 
Dimensi ini berkenaan 
dengan pandangan teologis 
dan pengakuan terhadap 
doktrin-doktrin mengenai 
keyakinan tersebut. 

2) Dimensi Praktek Agama (The 
ritualistic dimension): 
Dimensi ini mencakup 
perilaku pemujaan, 
pelaksanaan ritus formal 
keagamaan, ketaatan dan hal-
hal yang dilakukan orang 
untuk menunjukkan 
komitmen terhadap agama 
yang dianutnya. Dalam Islam, 
dimensi praktek agama ini 
seperti shalat, puasa, haji, 
doa, wiridan, pembacaan ayat 
suci Al-Qur’an, pernikahan 
dan khitan.23  

3) Dimensi Pengalaman (The 
experiential dimension): Pada 
dimensi ini berkenaan dengan 
pengalaman keagamaan, 

                                                 
23  Imam Suprayogo dan Tobroni, 

Metodologi Penelitian Sosial Agama 
(Bandung: Rosdakarya, 2003), hlm. 21. 

perasaan-perasaan, persepsi-
persepsi dan sensasi-sensasi 
yang dialami seseorang atau 
sekelompok orang ketika 
berkomunikasi dengan zat 
yang supranatural. 

4) Dimensi Pengetahuan Agama 
(The intellectual dimension): 
Dimensi ini berkenaan 
dengan tingkat pengetahuan 
penganut agama terhadap 
doktrin teologis, ritus-ritus, 
kitab suci dan tradisi-tradisi 
atau kultur keberagamaan. 

5) Dimensi Konsekuensi (The 
consequential dimension): 
Dan dimensi ini dengan 
identifikasi akibat-akibat 
keyakinan keagamaan, 
praktek, pengalaman dan 
pengetahuan keagamaan 
seseorang dalam kehidupan 
sehari-hari.24 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang penulis 
gunakan ini, termasuk penelitian 
lapangan (field research), yakni 
penelitian yang langsung di lapangan 
atau kehidupan yang sebenarnya 
secara spesifik apa yang sedang 
terjadi.25 Adapun penelitian ini 
dilakukan di lingkungan masyarakat 
kampung Saripan, desa Makamhaji, 
kecamatan Kartasura, kabupaten 
Sukoharjo. Adapun jenis penelitian 

                                                 
24 Ibid., hlm. 22-23. 
25  Toto  Syatori  Nasehudin  dan  

Nanang  Gozali,  Metode  Penelitian  
Kuantitatif  (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 
hlm. 55. 



 

yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif, yaitu metode yang 
menghasilkan data deskriptif dalam 
bentuk kata-kata, baik tertulis 
maupun lisan.26  
 Penelitian ini mengambil 
lokasi di Dukuh Saripan, Desa 
Makamhaji, Kec. Kartasura, Kab. 
Sukoharjo. Alasannya adalah lokasi 
yang relatif mudah dijangkau dari 
tempat peneliti berada serta pondok 
di mana penulis belajar. Sedangkan 
subjek penelitian ini penulis sendiri 
yang melakukan pengamatan 
terhadap inter-relasi dari agama dan 
masyarakat serta bentuk interaksi 
yang terjadi di masyarakat sekitar 
pondok. 
 Untuk memperoleh data-data 
yang valid dalam penelitian, maka 
diperlukan teknik yang tepat dalam 
pengumpulan data. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
 Pertama, metode observasi 
adalah pengamatan terhadap suatu 
objek yang diteliti baik secara 
langsung maupun tidak langsung 
untuk memperoleh data yang harus 
dikumpulkan dalam penelitian.27 
Untuk memperkaya data dan 
interpretasi, penelitian ini juga 
menggunakan data sekunder dan 
memperhatikan aktivitas masyarakat. 

                                                 
26 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi 

Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial 
Humaniora pada Umumnya (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 94. 

27 Djam’an Satori dan Aan Komariah, 
Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 
Alfabeta, 2013), hlm. 105 

 Kedua,metode wawancara 
adalah suatu teknik pengumpulan 
data untuk mendapatkan informasi 
yang digali dari sumber data 
langsung melalui percakapan atau 
tanya jawab.28 Untuk memperoleh 
data yang diperlukan penulis 
melakukan wawancara dengan 
beberapa pihak, yaitu orang yang 
dianggap mengetahui masalah yang 
sedang diteliti. 
 Ketiga, metode dokumentasi 
adalah data penelitian yang siap 
pakai. Sebagai pelengkap data 
observasi dan wawancara, dokumen 
berfungsi untuk mempertimbangkan 
berbagai keraguan dalam proses 
penelitian selanjutnya.29 
 Dengan demikian, metode-
metode di atas secara keseluruhan 
digunakan untuk menggali data-data 
inti dalam penelitian. Metode 
observas, wawancara dan 
dokumentasi memiliki fungsi 
masing-masing dalam 
mengumpulkan data inti yang 
dibutuhkan. 
 Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif, maka teknik 
analisis yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif, yaitu suatu 
penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati.30 Untuk 
                                                 

28 Ibid., hlm. 130. 
29 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi 

Penelitian, hal. 236. 
30 Lexi J. Moleong, Penelitian 

Kualitatif (Bandung : PT. Remaja 
Rosydakarya, 2004), hlm. 4. 



 

menggambarkan secara tepat sifat 
atau keadaan, gejala individu atau 
kelompok tertentu. Jadi untuk 
menganalisis data dipergunakan 
analisis data deskriptif kualitatif, 
yaitu data-data yang berhasil 
dikumpulkan, dideskripsikan, dan 
diinterpretasikan dalam bentuk kata-
kata. 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

 Masyarakat Saripan terdiri 
dari penduduk asli dan pendatang, 
yang penduduk asli merupakan 
warga yang turun temurun bertempat 
tinggal di kampung ini, namun 
sebagian besar penduduk merupakan 
para pendatang. Meskipun warga asli 
yang bertempat tinggal di Saripan 
cukup lama, keadaan mereka tidak 
semapan para pendatang. Para 
pendatang hampir menguasai 
sebagian besar aspek kehidupan di 
kampung Saripan. Meski demikian, 
jarang sekali terjadi konflik di antara 
penduduk asli dan pendatang. Hal ini 
disebabkan mereka sudah berbaur 
dan menyatu dalam masyarakat dan 
menjadi sebuah keluarga besar 
masyarakat kampung Saripan yang 
satu sama lain saling melengkapi. 
Selain itu wilayah pemukiman 
kampung Saripan sudah cukup padat. 
Adapun jumlah masyarakat kampung 
Saripan RT.02 RW.12 berjumlah 70-
an KK (Kepala Keluarga).  

                                                              
 

 Untuk mengenal lebih dalam 
masyarakat Saripan, berikut ini 
rangkuman dari hasil wawancara 
terhadap beberapa orang warga 
setempat tentang latar belakang 
kehidupan mereka: 
 Pertama, latar belakang 
pendidikan masyarakat Saripan 
secara garis besar sangat menjunjung 
tinggi nilai pendidikan. Mereka 
memiliki cita-cita untuk 
menyekolahkan anak-anaknya 
setinggi mungkin, akan tetapi dengan 
berbagai alasan tertentu memaksa 
mereka untuk mengubur impiannya. 
Rata-rata remaja kampung Saripan 
hanya mampu menamatkan sekolah 
sampai SMP atau Tsanawiyah saja. 
Sebagian kecil dari remaja Saripan 
ada juga yang menamatkan sekolah 
sampai perguruan tinggi. Meraka 
adalah anak-anak yang memiliki 
orang tua yang kondisi ekonominya 
mapan, ada juga anak-anak yang 
sekolah sampai jenjang SMU atau 
Aliyah, bahkan ada yang 
menyekolahkan anaknya di Pondok 
Pesantren. 
 Kedua, latar belakang 
ekonomi, berdasarkan data yang 
diperoleh dari lapangan, penduduk 
Saripan mayoritas sudah mempunyai 
pekerjaan. Masyarakat di Saripan 
adalah masyarakat yang majemuk. 
Berbagai status sosial ada di 
kampung ini, namun wilayah ini 
tidak ada wilayah pertanian, 
sehingga penduduknya pun tidak ada 
yang bekerja sebagai petani. 
Pekerjaan masyarakat Saripan 



 

mayoritas sebagai wiraswasta. 
Penduduk yang ada di kampung 
Saripan memiliki dinamika tersendiri 
dalam hal pekerjaan. Ada yang 
membuka lapangan pekerjaan untuk 
warga sekitar misalnya, warung 
makan, toko, dan pondok yang 
membutuhkan karyawan. 
 Ketiga,latar belakang 
keagamaan, Seluruh penduduk 
kampung Saripan beragama Islam. 
Masyarakat Saripan memiliki 
prasarana keagamaan yang memadai 
seperti masjid, Madrasah Diniyah 
dan majelis ta’lim. Masjid Syarif, 
masjid yang dijadikan sebagai pusat 
keagamaan masyarakat Saripan. 
Acara-acara keagamaan yang 
diadakan di Saripan dipimpin oleh 
beberapa tokoh agama, sebagian 
mereka juga adalah lulusan Pondok. 
Para tokoh agama yang biasa di 
panggil ustadz adalah para pendatang 
yang menetap dan menjadi warga 
kampung Saripan selain itu ada juga 
beberapa tokoh yang berasal dari 
kampung tersebut. Setiap pekan 
diadakan berbagai macam kegiatan 
keagamaan semacam pengajian baik 
untuk kalangan ibu-ibu, bapak-bapak 
dan remaja. Di antara pengajiannya 
adalah kajian Tafsir pada malam 
Sabtu pertama dan ketiga, pengajian 
khusus ibu-ibu pada hari Jum’at 
pertama dan  malam Minggu 
pelatihan membaca Al-Qur’an untuk 
kalangan remaja. Antusias 
masyarakat Saripan terhadap 
pengajian sangat besar, terutama di 
kalangan ibu-ibu. 

 
Kondisi Perilaku Keagamaan 
Masyarakat Saripan Sebelum Ada 
Pondok Muhammadiyah Hajjah 
Nuriyah Shabran 
 Pondok Muhammaadiyah 
Hajjah Nuriyah Shabran 
pengaruhnya dalam merubah 
perilaku keagamaan masyarakat 
kampung Saripan melalui beberapa 
upaya diantaranya dalam bidang 
pendidikan, bidang dakwah melalui 
pengajian dan peringatan hari besar 
Islam, serta dalam bidang sosial.  
 Sebelum adanya Pondok 
Muhammadiyah Hajjah Nuriyah 
Shabran masyarakat kampung 
Saripan merupakan masyarakat yang 
memang sudah lama mengetahui 
ajaran agama, meskipun ajaran 
tersebut belum dilaksanakan dengan 
tepat karena pengetahuannya yang 
belum begitu mendalam, bahkan 
paham keagamaan yang ada waktu 
itu masih seperti kebanyakan 
masyarakat Indonesia pada 
umumnya, dimana tradisi tahlilan, 
nyadran, berjanjen dan lain 
sebagianya masih dilestarikan. 
 Pada taraf pengetahuan rukun 
Iman dan rukun Islam, mayoritas 
masyarakat Saripan sudah 
mengetahui dengan baik, tentang 
Tuhan mereka, para malaikat, jumlah 
Nabi yang wajib diketahui, macam-
macam shalat wajib, sunnah, puasa, 
dan lain-lain. Akan tetapi 
pengetahuan tentang implementasi 
dari ibadah yang mereka kerjakan 
belum diketahui sepenuhnya hanya 



 

sebagian orang saja. Seperti, mereka 
mengetahui bahwa puasa ramadhan 
itu wajib, tetapi tata cara 
melaksanakan puasa belum 
sepenuhnya diketahui, seperti hal-hal 
yang membatalkan puasa, adab yang 
harus dijaga ketika berpuasa. 
 Kebiasaan masyarakat 
Saripan dalam menyambut 
datangnya bulan suci Ramadhan, 
yaitu tradisi Sadranan dua hari 
menjelang bulan Ramadhan. Tradisi 
ini merupakan ritual ziarah kubur, 
mendoakan para pendahulu yang 
sudah meninggal dan membersihkan 
makam. Namun terkadang kegiatan 
ini disalah gunakan oleh sebagian 
orang untuk memohon berkah 
kepada yang sudah meninggal. 
 
Kondisi Perilaku Keagamaan 
Masyarakat Saripan Setelah Ada 
Pondok Muhammadiyah Hajjah 
Nuriyah Shabran 
 Keberadaan Pondok 
Muhammadiyah Hajjah Nuriyah 
Shabran memberi pengaruh yang 
signifikan terhadap kondisi 
keagamaan masyarakat Saripan. 
Perubahan itupun menyentuh dalam 
aspek kehidupan seperti 
perekonomian, pendidikan dan 
kegiatan-kegiatan keagamaan. 
Terbukti dengan adanya beberapa 
warga yang mampu memberikan 
ceramah agama setelah belajar 
dengan santri-santri pondok dan 
anak-anak remaja Saripan mulai bisa 
membaca dan menghafal surat-surat 
pendek dari Al-Qur’an. 

 Masalah berpakaian bagi 
kaum ibu-ibu dan remaja putri telah 
mengalami perubahan ke arah yang 
lebih baik, seperti bagaimana cara 
berpakaian yang sesuai dengan 
tuntunan agama. Sekarang sebagian 
besar para perempuan disekitar 
pondok khususnya pada masyarakat 
Saripan telah menggunakan pakaian 
tertutup dan berjilbab, padahal 
sebelumnya mereka menyukai 
pakaian-pakaian yang tidak menutup 
aurat dan ada juga yang sudah 
memakai kerudung tetapi hanya 
menutupi bagian kepala dan leher 
saja. Namun inilah merupakan awal 
perubahan menuju yang lebih baik. 
Perubahan yang secara bertahap 
merupakan hal yang biasa dijumpai 
oleh para pembaharu. 
 Seiring dengan adanya 
kegiatan-kegiatan keagamaan 
didalam pondok, masyarakat 
kampung Saripan terbiasa 
diperlihatkan aktivitas keagamaan 
yang dilakukan oleh para santri, hal 
itupun mempengaruhi peningkatan 
aktivitas ibadah mereka. Ini 
terealisasikan dengan adanya 
kegiatan-kegiatan keagamaan yang 
dilaksanakan oleh masyarakat 
Saripan. Apalagi dengan adanya 
beberapa alumni dari pondok yang 
sekarang telah menetap sebagai 
warga Saripan, tentunya hal ini 
memberikan suasana baru bagi 
mereka, sebab dapat dijadikan 
sebagai panutan dan teladan. 
 Setelah berdirinya Pondok 
Muhammadiyah Hajjah Nuriyah 



 

Shabran perilaku keagamaan lambat 
laun mulai mengalami perubahan-
perubahan yang sangat drastis. 
Semenjak pondok berkembang dan 
banyak santrinya yang kemudian 
menjadi kader umat di sekitar 
pondok tradisi-tradisi yang tidak 
sejalan dengan Islam sedikit demi 
sedikit terkikis dan akhirnya hilang. 
Sebagian remaja yang awalnya 
kurang giat dalam beribadah menjadi 
lebih giat karena sering bergaul dan 
belajar dari para santri dan sebagian 
ustadz-ustadz dari pondok. 
 
Pengaruh Pondok        
Muhammadiyah Hajjah Nuriyah 
Shabran terhadap Perilaku 
Keagamaan Masyarakat Saripan  
 Sebagaimana yang telah 
diuraikan di atas, dari data-data yang 
diperoleh yang berkaitan dengan 
pengaruh Pondok Muhammadiyah 
Hajjah Nuriyah Shabran terhadap 
perilaku keagamaan masyarakat 
Kampung Saripan dapat 
diinterpretasikan bahwa setelah 
adanya Pondok Muhammadiyah 
Hajjah Nuriyah Shabran perilaku 
keagamaan masyarakat sekitar 
pondok telah mengalami perubahan 
yang lebih baik dibanding sebelum 
adanya Pondok Muhammadiyah 
Hajjah Nuriyah Shabran. Untuk 
melihat pengaruh pondok Shabran 
terhadap perilaku keagamaan 
masyarakat Saripan, penulis hanya 
melihat dari tiga dimensi keagamaan 
yang telah dijelaskan pada hasil 
tinjauan teoritik di bab II yang pada 

dasarnya ada lima dimensi, namun 
penulis hanya menekankan hanya 
pada tiga dimensi saja yaitu, dimensi 
keyakinan (The ideological 
dimension), dimensi praktek agama 
atau ibadah (The ritualistic 
dimension) dan dimensi pengetahuan  
(The intellectual dimension). 
1) Dimensi keyakinan (The 

ideological dimension) 
 Dimensi ini dalam Islam 
sama halnya dengan keimanan. 
Sesorang muslim yang religius 
akan memiliki ciri utama berupa 
keimanan yang kuat. Pemahaman 
mengenai keimanan, pada 
umumnya masyarakat sekitar 
Pondok Muhammadiyah Hajjah 
Nuriyah Shabran sudah 
mengetahui, namun pemahaman 
mereka tentang keimanan 
terutama rukun iman yang enam, 
hanya sebatas tingkat keimanan 
orang awam yakni sampai 
mengetahui dalil aqli meskipun 
dalil naqlinya sedikit yang 
menguasainya. Mereka meyakini 
akan adanya Tuhan, yaitu Allah 
SWT yang menguasai alam 
semesta, yang menciptakan dan 
yang menghidupkan makhluk-
Nya. Mereka juga meyakini 
bahwa ingkar atau kufur 
terhadap-Nya adalah perbuatan 
dosa. 

2) Dimensi praktek agama ibadah 
(The ritualistic dimension) 
 Setelah adanya Pondok 
Muhammadiyah Hajjah Nuriyah 
Shabran di kampung Saripan dari 



 

segi ibadah masyarakat sekitar 
pondok telah mengalami 
peningkatan, baik peningkatan 
pemahaman maupun peningkatan 
pelaksanaan, hal ini dapat dilihat 
dari ramainya masjid ketika 
digunakan untuk shalat 
berjamaah dan kegiatan 
keagamaan lainnya. Tentang 
puasa pun, mereka telah 
mengalami peningkatan kualitas, 
karena banyaknya kajian-kajian 
fiqih yang membahas tentang 
ibadah-ibadah mahdhah maupun 
ghoiru mahdhah sehingga hal itu 
menjadikan pemahaman mereka 
semakin mendalam, bahwa 
ibadah puasa itu harus dilandasi 
dengan keimanan dan didukung 
dengan ilmu yang memadai 
dalam mengamalkannya. 

3) Dimensi pengetahuan (The 
intellectual dimension) 
 Mengenai pengetahuan 
keagamaan, masyarakat kampung 
Saripan banyak mengalami 
peningkatan, yang pada awalnya 
sebatas mengikuti ajaran agama 
hanya pada perkara yang pokok 
saja, dalam hal ini dari hasil data-
data yang penulis peroleh bahwa 
awalnya masyarakat Saripan 
dalam mengamalkan ajaran 
agama hanya mengikuti ajaran 
yang sudah menjadi tradisi dari 
nenek moyang seperti sadranan, 
tahlilan dan tradisi-tradisi yang 
tidak sejalan dengan ajaran 
agama Islam lainya, namun 
setelah adanya pondok tradisi-

tradisi itu sedikit demi sedikit 
mulai terkikis. 
 Pengetahuan masyarakat 
Saripan tentang ajaran-ajaran 
agama terutama tentang rukun 
iman dan rukun Islam juga 
mengalami peningkatan 
pengetahuan yang lebih 
mendalam seperti memaknai arti 
dari syahadat, kewajiban 
menjalankan shalat lima waktu 
dan ajaran-ajaran agama yang 
lainnya. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
 Berdasarkan pada hasil 
penelitian yang telah dianalisis dan 
diuraikan dalam tulisan pada bab-bab 
sebelumnya, yang mengacu pada 
Glock and Stark tentang perilaku 
keagamaan, maka penulis menarik 
beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 

1) Dimensi keyakinan atau 
sebagai sesuatu yang 
fundamental dalam agama 
khususnya rukun iman, maka 
pemahaman masyarakat 
kampung Saripan dari sisi 
dimensi keyakinan ini telah 
meningkatkan perilaku 
kegamaan mereka dalam 
menjalani kehidupan yang 
semakin berkualitas. 

2) Dimensi ibadah atau praktek 
agama, masyarakat kampung 
Saripan telah mengetahui 
bahwa ibadah-ibadah yang 
dikerjakan tidak sebatas ritual 



 

keagamaan saja, namun 
substansi dari ibadah akan 
mempengaruhi perilaku 
kehidupan seperti, 
kedisiplinan dan mencegah 
perbuatan buruk. 

3) Dimensi pengetahuan atau 
intellectual pada masyarakat 
kampung Saripan 
menyangkut ajaran-ajaran 
agama terutama tentang 
rukun iman dan rukun Islam 
telah mengalami peningkatan 
yang lebih baik. Peningkatan 
pengetahuan agama 
masyarakat sekitar pondok 
tidak lepas dari kegiatan 
keagamaan yang ada, seperti 
pengajian. 

4) Pondok Muhammadiyah 
Hajjah Nuriyah Shabran yang 
berdiri di kampung Saripan 
memiliki peran penting dalam 
pembentukan perilaku 
keagamaan masyarakat 
sekitar pondok, hal ini 
tercermin dalam pemahaman 
mereka tentang ajaran agama. 
Berdasarkan hasil penelitian 

yang penulis lakukan untuk 
menindak lanjuti hasil penelitian, ada 
baiknya saran-saran ini dapat 
menjadi perhatian bagi semua pihak. 
 Kepada Pondok 
Muhammadiyah Hajjah Nuriyah 
Shabran, diharapkan dapat 
meningkatkan sumber daya manusia 
yang unggul di dalam lembaga 
pondok sendiri maupun di luar 
lembaga (masyarakat sekitar). Agar 

mereka dapat bersaing dan dapat 
mendorong terjadinya banyak 
perubahan dalam berkiprah di 
tengah-tengah masyarakat. 
 Dengan keadaan 
perekonomian yang dialami saat ini, 
walau bagaimanapun kerasnya 
kehidupan ini namun kita tidak boleh 
lengah dalam mengabdikan diri 
kepada sang Maha Pencipta yaitu 
Allah SWT. Kita harus meyakini 
bahwa Dialah yang mampu membuat 
kita merasa tentram dan nyaman 
dalam menjalani hidup. 
 Kepada masyarakat setempat 
dan Pondok agar tetap menjalin 
hubungan yang harmonis dalam 
menjunjung dan menegakkan syiar 
agama Islam. Dengan derasnya arus 
perkembangan zaman menuntut kita 
agar selalu waspada terhadap hal-hal 
yang akan merusak generasi 
mendatang, oleh karena itu kerja 
sama dan kerja keras agar selalu 
diperhatikan.  
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