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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sekurang-

kurangnya  mempunyai tiga ciri umum yaitu kyai sebagai figur sentral, 

asrama sebagai tempat tinggal para santri, masjid sebagai pusat kegiatan 

pendidikan dan pengajaran agama Islam.
1
 Kata pesantren berasal dari kata 

santri yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang dikarenakan 

pengucapan kata itu kemudian berubah menjadi te rbaca “en” (pesantren), 

yaitu sebutan untuk bangunan fisik atau asrama di mana para santri 

bertempat.
2
 Jadi pesantren adalah suatu tempat yang dipakai untuk para santri 

dalam menuntut ilmu yang bernuansa Islam di Pondok Pesantren. 

Pondok Pesantren muncul pertama kali di Indonesia pada abad ke-16 

M, yakni terdapat di Ampel Denta dalam asuhan Sunan Ampel. Pada waktu 

itu tujuan pesantren didirikan adalah sebagai bentuk penyebaran Islam ke 

seluruh Indonesia bahkan sampai kenegara tetangga. Pada pertengahan abad 

ke 19-awal abad ke 20, melalui tangan Syekh Kholil Bangkalan pesantren 

berada pada masa kejayaan dengan bukti lahirnya ulama-ulama besar dan 

berdirinya Pondok Peantren hampir di setiap kecamatan. Namun seiring 

berjalannya waktu pondok pesantren diklasifikasikan sesuai dengan lembaga 
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pendidikan yang diadakannya.
3
 Dari sini bisa dilihat bahwasanya pondok 

pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan dan lembaga dakwah yang 

bisa dikatakan tertua di Indonesia. 

Pengamat pesantren mengatakan bahwasanya pesantren adalah salah 

satu lembaga pendidikan asli Indonesia dan merupakan sumber inspirasi yang 

tidak pernah kering untuk dikaji. Dengan bertebarannya buku yang 

membahas tradisi pesantren telah banyak mampu melahirkan disertasi doktor 

baik dari kalangan dalam maupun luar negri.
4
 

Pembangunan suatu pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat 

akan adanya lembaga pendidikan lanjutan. Selain dari itu bila dilihat 

berdasarkan sejarah pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang 

tumbuh dalam masyarkat dan untuk melayani masyarakat. Melayani disini 

ialah menyediakan kebutuhan pendidikan untuk masyarakat karena lembaga-

lembaga pendidikan yang belum masuk ke plosok-plosok desa. Di samping 

itu Pondok Pesantren juga ikut andil dalam pengembangan sosial politik suatu 

desa. Dengan kata lain kehidupan pesantren sangat menyatu dengan 

masyarakat. Dengan demikian nilai-nilai perubahan yang terjadi di 

masyarakat tentu memiliki pengaruh bagi Pondok Pesantren.
5
 Jadi, interaksi 

antara masyarakat dengan pondok pesantren harus terjalin dengan baik, agar 

nilai-nilai Islam dapat diterapkan pada lingkungan pondok pesantren. 
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Penjelasan di atas membuktikan adanya interaksi
6
 antara Pondok 

Pesantren dan masyarakat. Hal ini bisa dilihat pada Pondok Pesantren 

Tradisional namun lain halnya dengan pondok pesantren modern. Bila dilihat 

dari tujuan Pondok Pesantren berdiri ialah untuk  melayani masyarakat. Di 

sini dapat dilihat betapa pentingnya interaksi antara masyarakat dan pondok 

pesantren agar terciptanya kader yang intelektual dan bisa berguna dalam 

masyarakat.  

Selain itu, menurut Soebardi dan John. 

Lembaga-lembaga pesantren itulah yang sangat menentukan watak 

keislaman kerajaan-kerajaan Islam, dan yang memegang peranan 

paling penting bagi penyebaran Islam sampai kepelosok perdesaan. 

Dari lembaga-lembaga pesantren itulah asal-usul dari sejumlah 

manuskrip tentang pengajaran Islam di Asia Tenggara, yang tersedia 

secara terbatas, yang dikumpulkan oleh pengembara-pengembara 

pertama perusahaan-perushaan dagang belanda dan inggris sejak akhir 

abad ke 16. Untuk dapat memahami sejarah islamisasi di wilayah ini, 

kita harus mulai mempelajari lembaga-lembaga pesantren tersebut, 

karena lembaga inilah yang menjadi anak panah penyebaran islam di 

wilayah ini.
7
 

Kutipan di atas bisa dilihat bahwasanya masyarakat dan pesantren 

selalu memiliki hubungan bahkan pesantren juga ikut serta membentuk dan 

memberikan gerak serta nilai kehidupan pada masyarakat yang senantiasa 

tumbuh dan berkembang, figur kiai dan santri serta perangkat fisik yang 

memadai sebuah pesantren senantiasa di kelilingi oleh sebuah kultur yang 

bersifat keagamaan. Kultur tersebut mengatur hubungan antara satu 

masyarakat dengan masyarakat yang lain. Pesantren dapat juga disebut 
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sebagai lembaga pendidikan luar sekolah, karena eksistensinya berada dalam 

jalur sistem pendidikan kemasyarakatan. Sebagai lembaga pendidikan yang 

tradisional dan mayoritas berada di pedesaan, pesantren memiliki andil yang 

cukup besar dalam melakukan transformasi sosial terhadap lingkungan 

masyarakat sekitarnya.  

Wilayah Sumatera Selatan banyak sekali terdapat Pondok Pesantren, 

salah satunya Pondok Pesatren Inayatullah Limbang Jaya. Pondok Pesantren 

Inayatullah Limbang Jaya adalah lembaga pendidikan Islam yang dikelola 

oleh Yayasan Inayatullah yang berlokasikan di Desa Limbang Jaya 

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. 

Pondok pesantren Inayatullah Limbang Jaya telah berkiprah di tengah 

masyarakat sejak tahun 1985 hingga saat ini. Ditinjau dari segi historis 

Pondok pesantren Inayatullah di bangun atas dukungan masyarakat setempat 

yang menginginkan didirikannya sebuah pondok pesantren di Desa Limbang 

Jaya dengan dana sumbangan dari masyarakat sekitar sebagai bentuk 

keseriusan.
8
 Berdasarkan letak geografis Pondok Pesantren Inayatullah 

Limbang Jaya berada di Kabupaten Ogan Ilir yang dikenal dengan istilah 

Kota Santri. Berdiri di kota santri dan dengan memiliki kualitas pendidikan 

yang mumpuni membuat Pondok Pesantren Inayatullah Limbang Jaya sangat 

terkenal di kalangan masyarakat. 

Selain sebagai lembaga pendidikan keagamaan, dewasa ini Pondok 

Pesantren juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan umum, yang tidak 
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ketinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga sosial, dan 

lembaga kebudayaan.
9
 Dapat disimpulkan bahwasanya pondok pesantren juga 

bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter masyarakat sekitar. 

Berdasarkan hasil observasi dan melalui hasil wawancara yang penulis 

lakukan dalam kehidupan sehari-hari peran Pondok Pesantren Inayatullah 

kurang terlihat terutama dalam mengatasi penyimpangan sosisal keagamaan 

seperti judi togel dan kenakalan remaja. Seharusnya, dengan berada di 

wilayah pesantren tentu masyarakatnya memiliki tingkat religius yang tinggi 

namun sebaliknya di wilayah ini terjadi maraknya judi togel dan kenakalan 

remaja yang berbentuk narkoba.
10

 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin melihat bagaimana 

bentuk peran Pondok Pesantren Inayatullah Limbang Jaya pada masyarakat 

Limbang Jaya terkait dalam bidang Sosial Keagamaan. Oleh karena itu 

peneliti ingin mengungkap bagaimana interaksi yang terjadi pada Pondok 

Pesantren Inayatullah Limbang Jaya. Untuk menjawab permasalah tersebut 

maka peneliti mengangkat sebuah judul penelitian “Peran Pondok 

Pesantren Dalam Bidang Sosial Keagamaan (Studi Pondok Pesantren 

Inayatullah Desa Limbang Jaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra 

Selatan)”. 
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B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan masalah 

Guna mempermudah penelitian ini, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana bentuk peran Pondok Pesantren Inayatullah Limbang 

Jaya dalam bidang sosial keagamaan pada masyarakat Limbang 

Jaya ? 

b. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat terjadinya 

interaksi sosial keagamaan? 

2. Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas agar tidak terjadi perluasan masalah 

maka perlu dilakukan batasan masalah yang peneliti ingin menjelaskan 

bagaimana peran sosial keagamaan dalam menanggulangi kenakalan 

remaja yang terjadi di lingkungan sekitar Pondok Pesantren Inayatullah 

Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi 

Sumatra Selatan. 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan 

penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui seperti apa peran Pondok Pesantren Inayatullah 

Limbang Jaya dalam bidang sosial keagamaan pada Masyarakat 

Limbang Jaya. 

b. Ingin mencari atau mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi 

pendorong dan penghambat terjadinya interaksi sosial keagamaan  

2. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengungkapkan secara jelas gambaran tentang peran sosial 

kegamaan Pondok Pesantren Inayatullah terhadap Masyarakat Desa 

Limbang Jaya. 

b. Hasil penelitian ini bagi masyarakat Desa Limbang Jaya semoga 

kehidupan sosial kegamaan tetap terpelihara dan dibina serta 

diarahkan pada hal-hal positif, dan mungkin dapat menghindarkan 

hal-hal yang dapat merusak yang bersifat negatif agar tetap terbina 

kesatuan dan terwujud ketentraman yang diinginkan dalam 

masyarakat. 

c. Untuk mahasiswa Studi Agama-agama hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan tentang Interaksi Pondok 

Pesantren Inayatullah Limbang Jaya dalam bidang sosial 

keagamaan pada masyarakat Limbang Jaya. 
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D. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam golongan field 

research yakni memiliki tujuan untuk mempelajari secra intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan 

sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
11

 

Sedangkan menurut jenis datanya termasuk penelitian kualitatif. 

Data kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan prilaku 

yang dapat diamati.
12

 

Dalam penelitian, peneliti bisa mengunakan berbagai 

pendekatan. Namun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologi dan sosiologi di mana melalui pendekatan tersebut 

maka dapat mendeskripsikan fenomena kultur pesantren dalam 

membentuk interaksi masyarakat yang tampak di lapangan sehingga 

dapat di interpretasikan makna dan isinya secara mendalam. Dalam 

penelitian ini dapat dilakukan di beberapa tempat selama masih di 

lingkungan Masyarakat sekitar Pondok Pesantren Inayatullah 

Limbang Jaya. 
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b. Sumber data 

Penelitian ini menggunakan data yang disajikan dalam 

bentuk verbal bukan angka. Dalam menggambarkan sebuah 

fenomena yang terjadi di tempat penelitian, penelitian menggunakan 

kata-kata untuk menceritakan fakta yang terjadi pada lokasi 

penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni 

sumber data primer dan sekunder: 

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara 

langsung melalui observasi dan wawancara yang diadakan langsung 

di lokasi penelitian. Data sekunder merupakan data penunjang yang 

diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber perpustakaan dan 

penelitian yang berkaitan dengan yang akan penulis lakukan.
13

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan berbagai cara dalam mengumpulkan 

data diantaranya: 

a. Metode Observasi (Pengamatan) 

Observasi atau pengamatan adalah suatu cara atau 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.
14

 Observasi menjadi salah satu 

teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan peneliti, 
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derencanakan dan dicatat secara sistematis dan dapat di kontrol 

kendalanya dan kevalidasiannya.
15

  

Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap peran Pondok Pesantren Inayatullah Limbang Jaya dala 

bidang sosial keagamaan. Peneliti terjun langsung kelapangan 

dengan melibatkan diri langsung pada aktivitas guna memperoleh 

data yang valid. Observasi ini dilakukan denga mengamati perilaku 

dan kejadian yag terjadi di lingkungan sekitar Pondok Pesantren 

Inayatullah Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu kabupaten 

Ogan Ilir. 

b. Metode Interview (wawancara) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
16

 Dalam tehnik wawancara ini dimana hasil 

dari wawancara tersebut yang berupa jawaban-jawaban dari 

responden akan di catat ataupun di rekam melalui media handphone 

sebagai penunjang dalam proses wawancara yag peneliti lakukan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yag diperoleh 

melalui dokumen-dokumen yang ada.
17

 Dokumentasi digunakan 
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untuk mendapatkan data yang berifat kearsifan, seperti struktur 

organisasi, dokumen-dokumen dan sebagainnya yang diperlukan 

dalam penelitian. 

3. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses pengurutan data, 

mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar. Dalam teknik analisis data peneliti tidak menggunakan 

perhitungan statistik. Namun mengklasifikasikan data dan menyusun 

laporan dalam bentuk deskriptif.  

 Analisis data merupakan proses pengelolaan data penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan taknik pengumpulan data yang digunakan. Bentuk analisis 

dalam skripsi ini yakni teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis 

deskriptif kualitatif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun 

suatu data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.
18

  

Kemudian setelah data dikumpulkan dilanjutkan dengan menguraikan, 

mejelaskan, mengkaji dan mendeskripsikan  gagasan mengenai peran 

Pondok Pesantren Inayatullah Desa Limbang Jaya kecamatan Tanjung 

Batu Kabupaten Ogan Ilir. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka maksudnya mengkaji atau menganalisis kepustakaan 

untuk mengetahui apakah permasalahn ini sudah ada mahasiswa yang 

menelitinya atau membahasnya. Setelah menganalisis, dapat diketahui belum 

ada yang meneliti dan membahas judul yang penulis rencanakan. Namun 

tema yang berkaitan dengan tradisi pesantren sudah banyak yang 

membahasnya, di antaranya berjudul: 

Peran Sosial Keagamaan Remaja Masjid Dikelurahan Pipa Reja 

Kecamatan Kemuning Palembang  Oleh Zulmaron. D  Tahun 2012. 

Menjelaskan bahwa peran sosial keagamaan yang dilakukan oleh remaja 

masjid ialah meliputi   perannya dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial 

kemasyarakatan, sosial dalam pembinaan administratif organisasi. Kemudian 

faktor-faktor pendukung yang membuat peran sosial keagamaan yaitu adanya 

suport dari pemuka masyarakat ketua RT, para ustadz sehingga terlaksananya 

peran remaja masjid dalam sosial keagamaan. Berbeda dengan yang ingin 

peneliti lakukan karna peneliti membahas tentang bagaiman peran Pondok 

Pesantren. 

Peran Pondok Pesantren As-Salafiyah Dalam Membentuk Karakter 

Santri Di Desa Wisata Religi Milangi oleh Suprapti Wulaningsih tahun 2014 

dalam penelitiannya mengatakan bahwasanya dalam penanaman karekter 

santri itu didasari oleh agama dan ahklak. Suprapti Wulaningsih 

mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa penanaman nilai-nilai karakter 

itu dipengaruhi dari pengajaran nilai-nilai agama, kebiasaan atau rutinitas, 
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dan figur keteladanan. Karena kebiasaan positif yang dilihat dan yang 

dilakukan tanpa disadari membentuk santri menjadi yang lebih baik 

Penelitian ini berbeda dengan yang akan peneliti lakukan, karena peneliti 

membahas peran yang terjalin dalam Pondok Pesantren Inayatullah Limbang 

Jaya dalam bidang sosial keagamaan bukan pembentukan karakter santri. 

Peranan Pondok Pesantren Hudatul Muna II Ponorogo Dalam 

Pengembangan Pendidikan Santri Untuk Menghadapi Tantangan Di Era 

Globalisasi oleh Tangguh Putra Pratama tahun 2014 dalam penelitiannya 

mengatakan, perkembangan zaman yang semakin maju dan ber,bagai alat 

canggih yang mulai tercipta, di era globalisasi sekarang ini banyak alat-alat 

canggih yang membawa pengaruh negatif bagi pemakainya seperti televisi, 

handphone dan lainnya. Menghadapi era globalisasi Pondok Pesantren 

Hudatul Muna II Ponorogo menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum 

dengan tujuan agar tidak ketinggalan zaman namun tetap berkembang sesuai 

syariat untuk menghadapi globalisasi agar dalam penggunaan alat yang begitu 

canggih pengguna dapat mengambil hal-hal positif.  Penelitian ini berbeda 

dengan yang akan peneliti lakukan, karena peneliti membahas interaksi dan 

peran Pondok Pesantren Inayatullah Limbang Jaya dalam bidang sosial 

kegamaan pada masyarakat Limbang Jaya.  

Kerajinan Pandai Besi Masyarakat Di Desa Limbang Jaya 

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (Tinjauan Historis) oleh Ika 

Karnila 2018  menjelaskan bahwasanya kerajinan pandai besi di Desa 

Limbang jaya pada awalnya dibawa oleh masyarakat pendatang dari 
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kepulauan jawa yang mana pada saat itu hanya membuat keris namun dengan 

perkembangan zaman dan dilihat dari kebutuhan masyarakat sekitar pandai 

besi juga berkembang mulai dari membuat keris sekarang sudah membuat 

parang, pisau, pahat dan lainnya. Namun, pada tahun 2000 hingga 2010 

pandai besi menurun dikarenakan harga karet yang memuncak, jadi sebigian 

masyarakat yang berprofesi sebagai pandai besi sedikit demi sedikit beralih 

menjadi petani karet. Berbeda degan yang akan peneliti lakukan ialah 

membahas tenteng peran Pondok Pesantren di Desa limbang jaya. Dari 

berbagai bentuk hasil penelitian yang sudah ada terdahulu sebagai tinjauan 

pustaka peneliti beranggapan bahwasanya penelitian ini berbeda, baik dari 

lokasi penelitian maupun dari segi pembahasan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul peran sosial keagamaan 

Pondok Pesantren Inayatullah, akan disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah 

yang terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab Pertama Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. 

Bab Kedua menguraikan tentang letak geografis Pondok Pesantren 

Inayatullah Limbang Jaya , menceritakan keadaan lokasi penelitian secara 
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obyektif dan peran Pondok Pesantren Inayatullah Limbang Jaya dalam bidang 

sosial keagamaan pada masyarakat Limbang Jaya. 

Bab Ketiga menguraikan  tentang landasan teoritis yang meliputi 

tinjauan umum mengenai makna, syarat-syarat dan juga bentuk-bentuk sosial 

keagamaan 

Bab Keempat menguraikan tentang bagaimana interaksi yang terjadi 

Pondok Pesantren Inayatullah Limbang Jaya dalam bidang sosial keagamaan 

pada masyarakat Limbang Jaya dan sebab sebab terjadi intreksi serta faktor 

penghambat terjadinya interaksi tersebut. 

Bab Kelima Simpulan : Kesimpulan, saran-saran.  


