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BAB IV 

INTERAKSI SOSIAL KEAGAMAAN PONDOK PESANTREN  

INAYATULLAH TERHADAP MASYARAKAT DESA LIMBANG JAYA 

 

A. Bentuk-Bentuk Peran Sosial Keagamaan Pondok Pesantren Inayatullah 

Terhadap Masyarakat Desa Limbang Jaya 

Pesantren adalah salah satu bentuk lembaga tertua yang ada di 

Indonesia, yang mana di sepanjang sejarahnya telah berhasil memainkan dan 

membuktikan peranannya dari waktu-kewaktu dan menghasilkan orang-orang 

yang dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kondisi 

apapun, di samping itu pesantren juga komitmen menjaga ajaran Islam di 

manapun berada dan dalam tugas apapun yang di embannya.
1
 Dunia 

pesantren diakui sebagai salah satu lembaga lokal yang mengajarkan praktik-

praktik dan kepercayaan-kepercayaan tentang Islam.
2
 

Seiring dengan kuatnya arus modernisasi dan liberalisasi secara 

perlahan tapi pasti masyarakat dihadapkan dengan berbagai bentuk persoalan 

dan masalah-masalah yang mendesak seperti kenakalan remaja dan maraknya 

judi togel juga terjadi di lingkungan sekitar Pondok Pesantren Inayatullah. Di  

sini Pondok Pesantren Inayatullah menjalani perannya dengan bentuk sosial 

keagamaan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar pesantren 

sebagai bentuk penanggulangan kenakalan remaja dan maraknya judi togel 

                                                           
1
 Http://Www.Nu.Or.Id/Post/Read/76057/Penguatan-Peran-Pesantren  Diakses Pada 

Tanggal 20 Juni 2019 
2
 Ronald Alan Lukens-Bull, Jihad Ala Pesantren Di Mata Antropolog Amerika, 

Yogyakarta, Gama Media, 2004. Hal 56 

http://www.nu.or.id/post/read/76057/penguatan-peran-pesantren
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yang sekarang ini terjadi di lingkungan sekitar Pondok Pesantren Inayatullah. 

Dalam menjalankan peran sosial keagamaan, ada tiga elemen pondok 

pesantren yang aktif menjalankan perannya diantaranya. 

1. Masjid 

Masjid merupakan salah satu tempat pembangunan masyarakat 

dalam bidang rohani. Karena di masjid sering diadakannya kegiatan-

kegiatan pengajian yang selalu berisikan pesan-pesan moral agar dapat 

membimbing masyarakat menuju jalan yang lebih baik lagi.  

Menurut ustadz Hamdan Syukri masjid di Pondok Pesantren 

Inayatullah memiliki dua peran pertama peran zikir, yang memiliki makna 

bahwasanya masjid adalah menjadi salah satu tempat spesial untuk 

meningkatkan diri kepada Allah. Kedua peran pikir, yang berarti menjadi 

tempat untuk berpikir terutama untuk masyarakat awam dan tidak pernah 

menduduki bangku sekolah. masjid biasanya dimanfaatkan masyarakat 

sebagai tempat bertanya tentang masalah agama dan kehidupan kepada 

para kyai dan ustadz setelah sholat fardhu. 
3
Jadi peran masjid yang ada di 

Pondok Pesantren Inayatullah ialah selain sebagai tempat masyarakat 

untuk beribadah namun juga menjadi tempat masyarakat untuk menggali 

ilmu terutama dalam bidang keagamaan.  

2. Santri 

Partisipasi santri dalam bidang sosial keagamaan mutlak sangat di 

perlukan karena santrilah yang akan melaksanakan program tersebut 

                                                           
3
 Wawancara Dengan Ust. Hamdan Syukri Pada 17 September 2019 



50 
 

 
 

keterlibatan santri diharapkan mampu menambahkan kreativitas santri agar 

lebih tergali. Dari berbagai bentuk kegiatan tersebut diantaranya ialah:
4
 

a. Santri yang sudah senior biasanya diutus dari pondok pesantren 

agar selalu mengisi khutbah setiap sholat jum’at dan mengisi 

pengajian agar masyarakat mendapatkan siraman rohani. 

b. Para alumni Pondok Pesantren Inayatullah juga ikut berperan 

dalam kemasyarakatan dengan selalu menjaga etika dan selalu 

berkelakuan baik di tengah-tengah masayarkat dengan harapan 

agar masyarakat semakin tertarik untuk menyekolahkan anaknya di 

pondok Pesantren Inayatullah. 

Hal ini membuktikan bahwasanya para santri yang masih sekolah 

di Pondok Pesantren Inayatullah maupun yang sudah menjadi alumni 

Pondok Pesantren Inayatullah juga ikut berperan dalam bidang sosial 

keagamaan, karena santri adalah salah satu contoh produk yang di 

keluarkan dari Pondok Pesantren Inayatullah. 

3. Kyai 

Eksistensi seorang kyai dalam sebuah pondok pesantren 

menempati posisi central. Kyai merupakan titik pusat bagi pergerakan 

sebuah pondok pesantren. Dalam dunia pesantren seorang kyai harus 

memiliki ilmu yang tinggi dan memiliki ahklak yang baik karena itu 

mempegaruhi terhadap karisma pondok pesantren yang diasuhnya. Peran 

kyai juga sangat terasa di Pondok Pesantren Inayatullah. Bagi seorang 

                                                           
4
 Wawancara Dengan Bapak Muslim Pada 17 September 2019 
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santri peran seorang kyai yang peling besar adalah sebagai seorang guru 

dan teladan bagi santrinnya. 

 Selain dari itu kyai juga harus selalu menjaga citranya, jangan 

sampai melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam. kyai di 

Pondok Pesantren Inayatullah juga menjadi tokoh masyarakat di Desa 

Limbnang Jaya sehingga peran dalam kehidupan sosial lebih mudah di 

lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, dengan memiliki 

ilmu yang tinggi terutama dalam bidang pengetahuan di bandingkan 

masyarakat pada umumnya membuat perkataan ataupun keputusan dari 

seorang kyai lebih di dengar oleh masyarakat.
5
 

Jadi, peranan kyai yang ada di Pondok Pesantren Inayatullah 

memiliki dua peranan sebagai pemimimpin. Yang pertama memimpin 

lembaga pendidikan yang dia asuhnya dan yang kedua memimpin 

masyarakat karena kyai tersebut juga menjadia salah satu tokoh agama 

yang ada di Desa Limbang Jaya. 

Dengan demikian  sesuai dengan data yang penulis peroleh melalui 

dokumentasi dan wawancara maka penulis akan medeskripsikan peran Pondok 

Pesantren Inayatullah yang dijalankan dalam bentuk sosial keagamaan berupa: 

a. Istighosah 

Istighotsah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna 

pertolongan. menurut Barmawi Umari Istighisah adalah kumpula do’a-

do’a sufi yang dibaca dengan menghubungkan diri pribadi kepada tuhan 

                                                           
5
 Wawancara Dengan Ust Susi Indrawanto Pada 17 September 2019 
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yang berisikan kehendak dan permohonan. Istighotsah merupakan salah 

satu kegiatan yang bersifat sosial spiritual. Tujuannya adalah untuk 

merekatkan hubungan sesama jama’ah dan sekaligus untuk 

meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Istighotsah pada dasarnya 

merupakan ajaran dasar dari para ulama. Karena di dalamnya terkandung 

kalimat-kalimat suci, maka banyak diantara kita menjadikan istighotsah 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

kita kepada Allah SWT.
6
 

Kaitannya dengan hal ini Pondok Pesantren Inayatullah mengambil 

langkah yang tepat untuk dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat 

sehingga dapat menjalankan perannya. Hal ini tentu didasari dengan 

kebutuhan masyarakat akan siraman rohani dari seorang guru ataupun 

seorang kyai dari sebuah lembaga keagamaan yang dalam hal ini adalah 

Pondok Pesantren Inayatullah sehingga masyarakat dapat merasakan 

manfaat dengan adanya kegiatan Istghosah tersebut baik secara lahiriyah 

maupun secara bathiniyah.
7
  

Seperti yang telah diketahui kegiatan istghosah adalah kegiatan 

berzikir yang dilakukan secara bersama-sama yang mana kegiatan ini 

membuat masyarakat mendapatkan ketenangan hati maupun jiwa dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari, selain itu kegiatan istighosah juga 

diharapkan dapat menjauhkan dari malapetaka. 

                                                           
6
 Maskur Ade Saputra, Pengaruh Kegiatan Istighosah Terhadap Kecerdasan Spritual 

Siswa Di Sman 1 Pacet Mojokerto, Skripsi  Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Sunan 

Ampel  Surabaya. Hlm 25-26  
7
 Wawancara Dengan Ust Susi Indrawanto Pada 25 Juni 2019 
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Setelah melakukan pengamatan, penulis mengambil kesimpulan 

sementara bahwasanya kegiatan istighosah dilaksanakan di Pondok 

Pesantren Inayatullah merupakan kegiatan positif memiliki nilai sosial 

spiritual yang diharapkan mampu menyibukkan masyarakat dengan hal-

hal yang positif dan mampu menanggulangi kenakalan remaja dan judi 

togel. 

b. Peringatan Hari Besar Islam 

Peringatan hari besar Islam adalah merupakan agenda Tahunan 

yang dilakukan oleh umat Islam secara Universal. Jika kita melihat 

Pada pelaksanaan kegiatan ini, partisipasi yang di tunjukkan oleh 

seluruh Umat Islam di semua penjuru, terutama umat Islam di Indonesia 

sangatlah meriah. Akan tetapi bukan kemeriahan yang menjadi 

perhatian utama. Namun lebih dari itu, kegiatan peringatan hari besar 

Islam dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan uswatun khasanah 

kepada siapapun untuk lebih mengenal ajaran agama Islam beserta 

kebudayaannya.
8
 

berkenaan dengan hal tersebut Pondok Pesantren Inayatullah 

mengambil kesempatan serta memainkan perannya untuk menjadikan 

peringatan-peringatan hari besar Islam sebagian dari dakwah dengan 

memanfaatkan kualitas santri sehingga dapat manghasilkan mutu yang 

baik bagi umat Islam khususnya di lingkungan Pondok Pesantren 

                                                           
8
 Wawancara Dengan Ust. Hamdan Syukri Pada 28 Juni 2019 
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Inayatullah. Kegiatan-kegiatan tersebut biasaya berupa tahun baru 

Islam, Isra’ mi’raj, maulid nabi muhammad Saw dan sebagainya. 

Kegitan hari besar Islam diadakan di samping untuk ajang 

silaturahmi terhadap satu dengan yang lainnya juga menjadi salah satu 

wadah dalam menuntut ilmu yang berkaitan dengn sejarah hari-hari 

besar Islam 

c. Majlis ta’lim 

Majlis ta’lim adalah lembaga pendidikan nonformal Islam yang ada 

dalam kehidupan bermasyarakat dan diselenggarakan oleh masyarakat 

dengan beranggotakan masyarakat itu sendiri dan tidak terikat oleh 

waktu, umur, satatus dan kehadiran dalam suatu majlis pada kerelaan 

serta pelaksanaannya yang bertujuan membina dan mendidik 

masyarakat untuk menjadi lebih baik dan menambah ketaqwaan kepada 

allah SWT.
9
 

Berkaitan dengan majlis ta’lim, Pondok Pesantren Inayatullah juga 

melibatkan dirinya dalam kegiatan ini, dimana pondok pesantren 

mengadakan cawesan
10

 yang terbuka untuk segala usia maupun strata 

sosial dan bertujuan untuk membina masyarakat sekitar agar terbentengi 

dari prilaku menyimpang. Kegiatan cawesan ini biasanya dilakukan 

                                                           
9
 Halid Hanafi Dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Yogyakarta, Grup Penertbitan Cv Budi 

Utama, 2018, Hlm 457-458 
10

 Cawesan Adalah Kegiatan Pengajian Rutin Yang Biasanya Diadakan Satu Minggu 

Atau Satu Bulan Sekali.  
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pada malam rabu untuk bapak-bapak dan pada malam sabtu untuk ibu-

ibu.
11

 

d. Marawis 

Marawis adalah salah satu bentuk “Band tepuk” dengan perkusi 

sebagai alat utamanya, musik ini yakni berasal dari timur tengah yang 

bernuansakan keagamaan. Pondok Pesantren Inayatullah juga memiliki 

suatu kesenian marawis yang mana kegiatan ini diikuti oleh kalangan 

remaja pada setiap minggunya. Kegiatan marawis diharapkan mampu 

membuat para kaum muda maupun masyarakat untuk mencintai 

sholawat dan membuat  kehidupan sehari-hari para kaum remaja 

berisikan dengan kegiatan yang bernuansakan agama Islam.
12

 Kegiatan 

ini dibuat agar muda mudi masyarakat Desa Limbang Jaya teralihkan 

dari kegiatan-kegiatan negataf yang bisa datang dari mana saja. 

e. Ta’ziah 

Menurut kamus besar bahasa indonesia ta’ziah berarti kunjungan 

untuk menyatakan ucapan turut berduka cita pada orang yang sedang 

mendapatkan musibah.
13

 Masyarakat sekitar Pondok Pesantren 

Inayatullah juga manfaatkan momen kematian sebagai aktivitas sosial 

keagamaan. Tradisi kematian di masyarakat sekitar yakni berupa: 

1) Nigo hari yaitu tradisi yag dilaksanakan pada hari ke tiga 

setelah almarhum meninggal dunia. 

                                                           
11

 Wawancara Degan Ust. Susi Indrawanto Pada 25 Juni 2019 
12

 Wawancara Dengan Ust. Susi Indrwanto Pada 25 Juni 2019 
13

 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Jakarta, Pt Media 

Pustaka Phoenix, Hlm 719 
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2) Nujuh hari yaitu tradisi yag dilaksanakan pada hari ke tujuh 

setelah almarhum meninggal dunia. 

3) Empat puluh hari yaitu tradisi yang dilaksanakan pada hari ke 

empat puluh setelah almarhum meninggal dunia. 

4) Nyeratus hari yaitu tradisi yang dilaksanakan pada hari ke 

seratus setelah almarhum meninggal dunia. 

Kegitan ini berupa mendo’akan orang yang sudah meninggal 

kepada Allah SWT agar amal ibadahnya selama diduia diterima di sisi 

Allah SWT. kegiatan ini biasanya diisi oleh para Ustadz maupun santri 

dari Pondok Pesantren Inayatullah dalam mengisi ceramah agama dan 

kegiatan lainnya untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar Pondok 

Pesantren Inayatullah.
14

  

Jadi, disamping untuk menghibur keluarga yang sedang berduka 

momen kematian juga menjadi salah satu tempat dalam menuntut ilmu 

dengan cara mendengarkan cerama agama dari para ustadz yang 

mengisi kegiatan tersebut. 

 

f. Harapan Masyarakat Terhadap Peran Pesantren Inayatullah 

Menjalankan peran pesantren kepada masyarakat tentu tidak 

terlepas pula dari harapan dan pengawasan masyarakat terhadap pondok 

pesantren itu sendiri.  Mengenai hal ini peniliti mengambil tiga elemen 

                                                           
14

 Wawancara Dengan Ust. Hamdan Sukri Pada Tanggal 28 Juni 2019. 



57 
 

 
 

masyarakat seperti remaja, masyarakat dan tokoh masyarakat yang 

menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat Desa Limbang Jaya. 

  Menurut saudara  rapiko selaku ketua karang taruna Desa 

Limbang Jaya mengungkapkan, bahwasanya Pondok Pesantren 

Inayatullah harus bekerja lebih ekstra dalam membenahi lingkungan 

yang ada di sekitarnya. Dikarenakan keadaan masyarakat yang 

memiliki watak yang keras dan sulit untuk di atur dan disamping itu 

sudah terlebih dahulu mengalami penyimpangan sosial. Selain itu 

Pondok pesantren Inayatullah juga harus lebih berfikir kreatif dan 

melibatkan karang taruna maupun remaja masjid dalam hal 

kemasyarakatan. Maksut dari berfikir kreatif disini ialah Pondok  

Pesantren Inayatullah harus memiliki dobrakan yang lebih mudah 

diterima oleh kaum muda. Seperti dengan cara megadakan pengajian 

yang diisi dengan ustadz-ustadz yang usianya relatif muda agar para 

pendengar tidak canggung dan merasa lebih nyaman dalam mengikuti 

pengajian.
15

 

  Sedangkan menurut Ibu Fitria selaku ketua PKK Desa Limbang 

Jaya, menginginkan agar Pondok Pesantren Iayatullah harus 

memberikan contoh yag ekstra dalam kehidupan sehari-hari terutama 

dalam bidang keagamaan baik itu berupa ahklak dan bidang keagamaan 

lainnya, disamping itu Pondok Pesantren Inayatullah juga harus 

melibatkan Ustadzahnya dalam menjalanka kegiatan sosial keagamaan, 

                                                           
15

  Wawancara Denga Saudara Ropiko Ketua Karag Taruna 17 September 2019 
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karena menurut Ibu Fitria selama ini dalam menjalankan kegiatan sosial 

keagamaan pondok pesantren lebih sering mengutus para ustadz untuk 

mengisi pengajian. Oleh karena itu pondok pesantren harus lebih 

menyesuaikan dalam mengambil keputusan untuk terjun ke 

masyarakat.
16

 

 Menurut Bapak Ahmad Destri Al-kahf selaku tokoh masyarakat 

menyarakan agar Pondok Pesantren Inayatullah sabaiknya tidak bosan 

dalam mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaann baik berbentuk 

sosialisasi sosisal maupun pengajian, menurutnya Pondok Pesantren 

Inayatullah harus mempu menjadi rujukan masyarakat apabila 

masyarakat mengalami masalah-masalah kehidupan terutama masalah 

yang tampak  oleh mata seperti maraknya narkoba, dan judi togel.
17

 

 Jadi, masyarkat menginginkan agar pondok pesantren harus 

memiliki ide yag kreatif dan bijak dalam mengambil keputusan. Selain 

itu juga harus lebih sering berkomunikasi dan melibatkan masyarakat 

dalam berbagai bentuk kegiatan agar komunikasi yang terjalin cukup 

baik. Disamping itu masyarakat juga berharap Pondok-Pesantren 

Inayatullah menjadi salah satu pedoman yang ada di Desa Limbang 

Jaya.  karena pondok pesantren bukan hanya suatu lembaga agama 

namun juga sebagai lembaga sosial yang 

 

                                                           
16

 Wawancara Dengan Ibu Fitria Ketua Pkk Pada Tanggal 17 September 2019 
17

 Wawancara Dengan Bapak Ahmad Destri Al-Kahf Pada Tanggal 17 September 2019 
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B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Terjadinya Interaksi Sosial 

Keagamaan 

Menjalankan interaksi sosial keagamaan tentu juga ditemukan 

beberapa faktor-faktor pendukung dan juga faktor-faktor yang menghambat 

terlaksananya kegiatan tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu: 

 

1. Faktor-Faktor Pendukung Terjadiya Interaksi Sosial Keagamaan 

Pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan Pondok Pesantren 

Inayatullah ialah bersifat multikultural, hal ini memiliki tujuan untuk 

dapat merangkul setiap elemen masyarakat dari berbagai latar belakang 

yang berbeda baik dari segi golongan, strata sosial, adat budaya dan lain 

sebagainya. 

Adapun faktor pendukung dalam menjalankan persan sosial 

keagamaan di lingkungan Pondok Pesantren Inayatullah akan penulis 

sajikan dari analisis hasil wawancara terkait tentang faktor-faktor 

pendukung tersebut. Dari beberapa faktor yanng peulis temukan maka 

akan kemudian akan penulis rumuskan menjadi dua faktor yakni faktor 

internal dan faktor eksternal: 

 

 

a. Faktor Internal 

 Faktor internal yang peneliti maksut meliputi aspek pribadi 

berupa perkembangan dan kematangan dalam segi keagamaan, 
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moral, intelektual, sosial dan lain sebagainya. Aspek psikologi 

yang diperolehnya dari pengalaman belajar sehingga dapat 

mengantisipasi kenakalan remaja dan yang lainnya.  

Saat penulis melakukan wawancara dengan Ust Hamdan 

Syukri selaku skertaris Pondok Pesantren Inayatullah 

mengungkapkan bahwasanya salah satu faktor pendukung yang 

muncul dalam diri pribadi ialah respon masyarakat yang positif 

dengann bukti maunya mendengarkan ceramah agama dan 

mengikuti kegiatan sosial keagamaan. Di samping itu faktor 

lainnya ialah adanya keberanian yang timbul dalam diri santri 

untuk ikut barpartisipasi dan tampil di hadapan masyarakat. Hal 

ini bertujuan agar masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi 

setelah melihat keterampilan yang ditunjukkan oleh para santri 

Pondok Pesantren Inayatullah.
18

 Jadi, hal yag paling utama yang  

harus di perhatikan ialah kemauan dari dalam diri pribadi, baik 

berupa kemauan dalam belajar maupun keberanian untuk ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagmaan sebagai pengisi 

acara. 

 

b. Faktor Eksternal 

Adapun faktor pendukung yang berupa eksternal dalam 

peran sosial keagamaan yakni berupa adanya suport dari 

                                                           
18

 Wawancara Dengan Ust. Hamdan Sukri Pada Tanggal 28 Juni 2019 
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pemerintah setempat, dukungan dari tokoh masyarakat, dan 

maupun kerja sama yang baik dengan karang taruna dan remaja 

masjid di desa Limbang Jaya dalam menjalankan kegiatan sosial 

keagamaan. 

Sebagai bentuk dukungan dari tokoh masyarakat terhadap 

kegiatan ini ialah adanya kerja sama yang terjalin antara pondok 

pesantren dan juga remaja masjid dalam melaksanakan kegiatan 

sosial keagamaan. Maupun dalam kenyataannya masyarakat 

merasa senang dalam mengikuti pengajian agar hidupnya 

merasa lebih tenang dan damai, di samping itu agar bisa 

berkomunikasi langsung dengan para kyai tentang masalah 

kehidupan sosial bermasyarakat.
19

 Dukunngan dari berbagai 

kalangan dan lapisan masyarakat Desa limbang jaya membuat 

Pondok Pesantren Inayatullah tetap mejalankan perannya 

sebagai lembaga keagamaan yang di Desa Limbang Jaya. 

  

2. Faktor-Faktor Penghambat Terjadinya Kegiatan Sosial Keagamaan 

Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam menjalankan 

kegiatan sosisal keagamaan diantaranya: 

a. Kurangnya minat masyarakat 

Menjalankan kegiatan sosial keagamaan tentunya tidak 

terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Karena, kegiatan ini 
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 Wawancara Dengan Bapak Yardi Pada 29 Juni 2019 
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diadakan untuk menyuplai ilmu agama untuk masyarakat setempat. 

Namun disamping itu minat masyarakat juga teramat peting agar 

terjalinnya kegiatan yang sebagaimana diharapkan.  

Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosial 

keagamaan ini. Menurut Ust. Susi indrawanto saat dilakukan 

wawancara mengatakan kurangnya minat ini terjadi karena 

kurangnya minat masyarakat terhadap agama, ini semua terbukti 

enggannya untuk menyekolahkan anaknya ke Pondok Pesantren 

Inayatullah. Mereka menganggap pendidikan umum lebih penting 

dan lebih maju dibandingkan pendidikan agama.
20

 Dari faktor ini 

maka perlu dilakukan suatu tindakan agar mengakat semangat 

masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu dalam 

menuntut ilmu agama. 

b. Faktor Lingkungan 

lingkungan adalah segala bentuk sesuatu yang berada di sekitar 

manusia. Jadi, tidak heran apabila lingkungan menjadi salah satu 

bagian dalam pembentukan karakter seseorang. Namun dalam hal ini 

lingkungan juga menjadi bagian yang menghambat peran Pondok 

Pesantren Inayatullah. 

Di samping itu keadaan masyarakat yang sering meminta 

untuk mengisi acara kepada pondok pesantren secara dadakan juga 

menjadi hambatan sehingga membuat para kyai maupun santri tidak 
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bisa memenuhi hajat dari masyarakat tersebut dan menjadi kegiatan 

tersebut biasanya diadakan di pondok pesantren. Namun sebagian 

masyarakat menganggap hal ini adalah bentuk kesengajaan dari 

pihak pondok peasntren sehingga sebagian masyarakat menganggap 

terjadinya pilih kasih di mata pesantren.
21

  

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu terhambatnya peran 

sosial keagamaan Pondok Pesantren Inayatullah Limbang Jaya. Ini 

disebabkan karena masyarakat sekitar sudah terkotak-kotak untuk 

pro dan kontra terhadap pondok pesantren sehingga membuat 

sebagian masyarakat tidak mau dalam mengikuti kegiatan sosial 

keagamaan baik berupa majlis ta’lim dan lain sebagainya. Dari sini  

Ust Susi Indrawanto mengungkapkan bahwasanya hanya masyarakat 

yang senang saja yang mengikuti kegiatan tersebut, bagi yang tidak 

senang dengan Pondok Pesantren Inayatullah menganggap sebaik 

apapun kegiatan tersebut maka tetap jelek di mata mereka. Keadaan 

yang terkotak-kotak ini memiliki banyak faktor yang melatar 

belakanginya seperti adanya santriwan dan santriwati yang 

melanggar aturan yang dibuat oleh Pondok Pesantren Inayatullah 

sehingga santri tersebut menerima hukuman dari pihak pondok 

pesantren. Namun, terkadang walisantri yang bersangkutan tidak 

terima dengan hukuman yang diberikan oleh pihak pondok pesantren 
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sehingga membuat wali santri tersebut tidak senang dengan pihak 

Pondok Pesantren Inayatullah.
22

  

Dengan demikian perlu terjadinya komunikasi yang baik 

antara pihak pondok pesantren agar tidak terjadi kesalah pahaman 

dan juga membuat pihak pondok pesantren dan masyarakat memiliki 

visi misi yang sama. 

c. Faktor Ekonomi 

Manusia sebagai mahluk sosial dan mahluk ekonomi pada 

dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah 

ekonomi yang dihadapi oleh manusia ialah adanya kebutuhan 

manusia yang tidak terbatas. Dan dalam hal ini juga menjadi salah 

satu faktor penghambat terjadinya peran sosial keagamaan di 

lingkungan Pondok Pesantren Inayatullah Desa Limbang Jaya. 

Kehidupan masayarat sekitar pondok pesantren yang 

berprofesi sebagai petani karet dan pengrajin besi menjadi salah satu 

faktor penghambatnya peran sosila keagamaan karena saat ini harga 

geta karet dan pesanan untuk pen grajin besi yang menurun sehinnga 

membuat masyarakat sedikit mengalami permasalahan dalam bidang 

ekonomi. Dari permasalahan ekonomi tersebut maka berdampak 

jugaa kepada kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

sosial keagamaan. Karena, masyarakat lebih memilih untuk bekerja 

dari pada mengikuti kegiatan tersebut. 
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Jadi, ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang 

menghambat Pondok Pesantren Inayatullah dalam menjalankan 

perannya sebagai lembaga keagamaan yang berada di Desa Limbang 

Jaya Kecamatan Tanjunng Batu. Dengan kata lain agar minat 

masyarakat terhadap sosial keagamaan menjadi lebih baik maka 

kesetabilan ekonomi di Desa Limbang Jaya juga harus terjaga.  

 

 

 

 

 

  


