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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena dakwah dipandang sebagai alternatif ditengah 

miskinnya solusi komprehenshif atas problem keumatan. Pesantren dan 

dakwah adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Selama ini pesantren lebih 

banyak menggunakan pendidikan pesantren sebagai media pengembangan 

dan pembinaan dakwah masyarakat. 

Dalam menyampaikan Islam, dakwah menjadi sarana utama 

sebagai upaya integrasi Islam pada masyarakat. Pentingnya strategi 

dakwah merupakan sebuah hal yang layak mendapatkankan perhatian 

khusus untuk segera mencapai tujuan, sedangkan pentingnya tujuan adalah 

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, karena berhasil tidaknya 

kegiatan dakwah secara efektif banyak ditentukan oleh strategi dakwah itu 

sendiri.
1
 

Adapun mengenai tujuan dakwah sebagaimana yang dapat 

disimpulkan dalam Al-Quran surah Yūsuf ayat 108 yaitu membuat orang-

orang yakin akan kebenaran jalan Allah, sehingga dia menjadikannya 

sebagai jalan (agama)-Nya.
2

 Begitu pula kondisi masyarakat diluar 

lingkungan pondok pesantren yang sering luput dari perhatian dakwah, 
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menjadikan masyarakat kurang mengerti tentang Islam, dengan begitu 

keyakinan terhadap kebenaran Islam  juga menurun. 

 Sasaran dakwah atau mad‘u adalah pribadi dan kelompok manusia 

kepada siapa dakwah ditujukan. Mereka adalah masyarakat yang 

membutuhkan bimbingan menjadi manusia sehat dan sejahtera secara 

spiritual, material, emosional, dan sosial berdasar pada standar dan 

parameter nilai-nilai Islam.
3
 

Dalam upaya internalisasi pendidikan Islam melalui dakwah dalam 

masyarakat, pondok pesantren khususnya memiliki tugas yang berbeda 

dari biasanya. Strategi pendidikan Islam didalam dan diluar lingkungan 

pesantren memiliki perbedaan “warna” yang mencolok karena disebabkan 

objek yang tidak sama. Pondok pesantren Islam Darusy Syahadah 

(selanjutnya disingkat PPIDS) yang berdiri (1994 M)  sejak 21 tahun silam 

sudah sangat berpengalaman dalam kontribusi dakwah terhadap 

masyarakat sekitar, karena dukungan masyarakat sekitar erat kaitannya 

untuk membangun hubungan harmonis dengan pesantren, maka 

selanjutnya terjadi kausalitas pengaruh antar dua budaya, budaya pesantren 

dan masyrarakat. Dengan demikian untuk menyeimbangkan nilai-nilai 

transformasi yang terkandung dalam dua budaya itu, PPIDS merasa 

memerlukan strategi jitu untuk berperan lebih dalam memberikan 

pengaruh terhadap masyarakat sekitar, termasuk didalamnya adalah 

pengajaran Islam pada masyarakat. 
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Berangkat dari teori, fakta dan pemikiran diatas, penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut tentang “Strategi dakwah pesantren dalam 

masyarakat (analisis pelaksanaan pendidikan Islam di luar lingkungan 

pondok pesantren Islam Darusy Syahadah tahun 2016/2017). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi dakwah pondok pesantren Islam Darusy Syahadah 

dalam masyarakat? 

2. Apa saja bentuk pedidikan Islam bagi masyarakat melalui dakwah 

pesantren? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 

dakwah pondok pesantren Islam Darusy Syahadah dalam melaksanakan 

pendidikan Islam pada masyarakat.  

 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang meliputi:  

1. Manfaat teoritik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan untuk seluruh pondok pesantren di Indonesia pada umumnya 
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dan pondok pesantren Darusy Syahadah khususnya, terutama dalam 

bidang ilmu strategi dakwah dalam  masyarakat. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif pada pengurus pesantren Darusy Syahadah terutama bidang 

divisi dakwah dalam upaya mengajarkan Islam pada masyarakat diluar 

lingkungan pesantren dan dapat menjadi stimulus bagi penelitian 

berikutnya tentang kemungkinan dilakukannya penelitian yang serupa 

serta dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam 

memberdayakan sumber daya manusia. 

 

 


