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ABSTRAK 

 

Didik . 2016, Peran Tokoh Agama Dalam Mengembangkan Pendidikan Agama Islam 

Bagi Warga Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Skripsi 

Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri ( STAIN) Ponorogo, Pebimbing Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M. Ag 

 

Kata kunci : Pendidikan Agama Islam, peran tokoh agama, Peran Masyarakat 

Dalam Penddidikan Agama Islam. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa pada zaman sekarang 

ini bukan lagi menjadi rahasia pribadi. Ditemukan banyak masyarakat yang belum 

melaksanakan ibadah, shalat bahkan sama sekali tidak bisa khususnya masyarakat 

yang lanjut usia, mereka masih salah dalam pelaksanaannya. Ibadah adalah 

mempunyai arti penting dalam hidup kita, karena ibadahlah yang menentukan 

kedudukan kita nantinya dalam kehidupan dunia dan terlebih di akhirat nantinya. 

Oleh karenanya untuk mencapai kedudukan yang tinggi maka perlu dengan 

pelaksanaan ibadah yang sempurna yakni sesuai dengan ketentuan syari‟at islam. 
Dengan adanya program pelaksanaan pendidikan agama islam yang di bentuk oleh 

tokoh agama, agar masyarakat dapat melaksanakan syariat Islam dengan baik dan 

benar, sehingga di jauhkan dari kebodohan. Peneliti memilih peran masyarakat 

dalam mengembangkan pendidikan agama Islam, terutama dalam pelatihan praktek 

shalat bagi orang lanjut usia, agar masyarakat memiliki pengetahuan agama Islam, 

sehingga mereka selamat dunia dan akherat. 

Rumusan masalah penelitian adalah: [1] kondisi awal pendidikn agama 

Islam di Dusun Kowang Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 

[2] program-program tokoh agama dalam mengembangkan pendidikan agama 

Islam di Dusun Kowang Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 

[3] kontribusi tokoh agama dalam mengembangkan pelaksanaan pendidikan agama 

Islam di Dusun Kowang Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Dengan 

teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan teknik reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan atau 

verifikasi, atau menggunakan alur Miles dan Huberman. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan: [1] sebelum 

diadakannya suatu program pendidikan agama Islam oleh tokoh agama, bahwa 

masyarakat Dusun Kowang masih banyak masyarakat yang melakukan sesajen, 

menyembah batu-batuan, pepohonan (nyadran), masih banyak melakukan hajatan 

kenduri yang masih menggunakan sesajen, dan ritual yang ditujukan leluhur, 

masyarakat belum banyak mempunyai keasadaran terhadap ibadah shalat, bahkan 

belum bisa melaksanakan ibdah shalat khususnya masyarakat lanjut usia. [2] 

program-program tokoh agama dalam mengembangkan pendidikan islam di Dusun 

Kowang Desa Senepo kecamatan Slahung antara lain: pelatihan shalat bagi orang 

lanjut usia, pelatihan wudhu, baca al-Qur‟an, do‟a-do‟an dan materi lain yang 
berhungan dengan syaraiat Islam. [3] strategi tokoh agama dalam mengembangkan 

pendidikan agama islam, tokoh agama yang dimaksud adalah ustad dan tokoh 

masyarakat yang mana dapat membimbing masyarakat menjadi yang lebih baik, 

dan kontribusi menyediakan masjid sebagai tempat belajar masyarakat, 

memberikan pembiayaan terhadap kebutuhan proses pendidikan masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Agama Islam adalah salah satu sistem atau tata kehidupan yang pasti 

dapat membuat manusia menjadi damai selamat dan sejahtera selama manusia 

mau menjalankan Syari‟at Islam. Syariat Islam dapat terlaksana dengan 

melalui pembinaan diri, pembinaan generasi dan pembinaan masyarakat. Hal 

ini jelas sangat penting di dalam menghadapi hidup dan kehidupan di dunia 

untuk menuju kepada kehidupan yang sebenar-sebenarnya yaitu akherat. Oleh 

karena itu perlu adanya pembinaan agama islam agar selalu beriman, tunduk 

dan taat kepada Allah SWT semata serta selalu berserah diri kepada-Nya. 

Maka dari itu islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu 

merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah 

SWT. Sedangkan tujuan hidup manusia itu adalah ibadah. 

Pendidikan mencakup pendidikan islam diperlukan untuk 

merealisasikan tujuan hidup bagi umat islam diartikan sebagai pendidikan atau 

bimbingan secara maksimal dengan ajaran islam. 

Pendidikan Agama islam merupakan upaya mengajarkan agama Islam 

atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life (pandangan 

hidup) seseorang. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam dapat 

berwujud:pertama, segenap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk 

membantu seorang atau kelompok peserta didik dalam menanamkan dan 

1 
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menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan 

sebagai pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidupnya sehari-

hari. Kedua , segenap peristiwa atau fenomena perjumpaan antara dua orang 

atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya ajaran Islam dan nilai-nilainya 

pada salah satu atau beberapa pihak.
1
 

Menurut Ustadz  Lasni sebagai tokoh agama di Dusun Kowang Desa 

Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo,  masyarakat tersebut masih 

sangat kurang mengenai pengetahuan pendidikan agama islam, mayoritas 

masih melaksanakan adat istiadat nenek moyang terdahulu yaitu adanya 

kenduri (hajatan) yang masih menggunakan sesajen, buceng dan lain 

sebagainya, dan sebagian kecil masih ada yang menyembah batu maupun 

Pohon (nyadran). Adat istiadat tersebut terjadi dari nenek moyang terdahulu 

kurang lebih sekitar tahun 1960-an bahkan bisa jadi sebelum tahun 60 an. 

melihat kondisi masyarakat tersebut masih jauh dari pengetahuan  syariat 

Islam, pada tahun 2013 tokoh agama beserta para kalangan pemuda yang 

sudah mengenal atau pun belajar tentang syariat Islam mengadakan program 

pendidikan yang dilaksanakan di masjid yaitu belajar tentang pelatihan 

gerakan shalat, Do‟a-Do‟a, dan pembelajaran baca al-Qur‟an. Program 

tersebut dilakukan satu minggu 3 (tiga) kali setelah shalat magrib. Dengan 

adanya program tersebut banyak perubahan terhadap masyarakat mau 

melakukan syariat islam seperti shalat dan tuntunan lainnya. 

                                                           
1
 Faisol, Gus Dur & Pendidikan Islam: Upaya Menngembalikan Esensi Pendidikan Di 

Era Global, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2011), 16.  
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Hasil dari program yang di lakukan pada masyarakat Dusun kowang 

Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tersebut dapat 

berkembang sesuai perjalanan waktu diantaranya yaitu menegenai adat hajatan 

(kenduri) yang awalnya ditujukan kepada leluhur sedikit di rubah ikhrarnya 

ditujukan kepada Allah dan Rasul sesuai makna yang terkandung dalam 

hajatan tersebut,  sebelumnya tidak ada orang yang lanjut usia ikut yasinan, 

tahlilan setelah adanya kegiatan tersebut sebagian orang yang lanjut usia 

mempunyai kesadaran untuk mengikutinya bahkan dijadikan kegiatan rutinan 

setiap malam jum‟at. Selain kegiatan yasinan ada juga kegiatan Istigotsah 

yang dilakukan setiap 1 bulan satu kali yaitu setiap malam jum‟at kliwon.2 

Istigotsah dapat meningkatkan keimanan dan juga kesadaran tentang 

syariat islam bagi warga masyarakat, setelah adanya program istigotsah, 

masyarakat berantusias untuk shalat berjama‟ah dimasjid, sebelumnya 

jama‟ah shalat jum‟at sedikit setelah adanya program tersebut jama‟ahnya 

semakin banyak.
3
 

Dari paparan di atas, tampak bahwa fungsi pendidikan (agama) Islam 

dari sisi social sangatlah strategis. Akan tetapi, fungsi ini tidak dapat berdiri 

sendiri, tetapi sangatlah tergantung pada system pengetahuannya. Oleh karena 

itu, tidak diragukan lagi bahwa cara terbaik untuk memberdayakan pendidikan 

Islam dalam kerangka mendobrak stagnasi peradaban Islam harus dimulai dari 

penyusunan konsep system pengetahuan yang dinamis, yang dengannya 

                                                           
2
 Hasil wawancara ustadz lasni, Tanggal 22 September 2015.  

3
 Hasil Wawancara Bapak Suyadi (jama‟ah masjid), 28 September 2015.  
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pendidikan dapat mengalami kemajuan. Bukankah kalau pendidikan maju, 

peradaban pun dengan sendirinya akan mengalami kemajuan? 

Sudah bukan rahasia lagi bahwa dinamika kehidupan suatu masyarakat 

dapat dilhat dari dinamika pendidikannya. Jika dinamika pendidikan berjalan 

dengan baik, sudah tentu dinamika kehidupan pun berjalan dengan baik; 

begitu pula sebaliknya.
4
 

Tampaknya tidak ada perealisasian syariat islam kecuali melalui 

penempaan diri, generasi muda, dan masyarakat dengan landasan iman dan 

tunduk kepada Allah. Untuk itu, pendidikan islam merupakan amanat yang 

harus dikenalkan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya.
5
 

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas masyarakat memeluk agama 

Islam menjadi permasalahan tersendiri ketika orang Islam tidak mengetahui 

ajaran-ajaran ataupun kaidah islam. Berangkat dari permasalahan di atas 

peneliti tertarik untuk membahas mengenai pentingnya pendidikan bagi 

masyarakat dengan judul sekripsi PERAN TOKOH AGAMA DALAM 

MENGEMBANGKAN  PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  BAGI 

WARGA DESA SENEPO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN 

PONOROGO. 

 

 

 

                                                           
4
 Sutrisno dan Muhyidin Alabroris, Pendidikan Islam Problem Sosial, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 102.  
5
Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah, Dan Masyarakat, 

(Jakarta:Gema Insani Press, 1995), 26.  
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B.  Fokus Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang telah tertulis diatas, penelitian ini 

difokuskan  pada kegiatan keagamaan bagi masyarakat Dusun Kowang Desa 

Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang meliputi: kondisi 

pendidikan Agama Islam di Masyarakat, program-program pendidikan di 

masyarakat dan kontribusi masyarakat terhadap pelaksanaan pengembangan 

Pendidikan Agama Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi awal pendidikan Agama Islam di Dusun Kowang Desa 

Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? 

2. Program apa saja yang dilakukan tokoh agama dalam pengembangan 

Pendidikan Agama Islam di Dusun Kowang Desa Senepo Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo? 

3. Srategi apa yang di gunakan tokoh agama dalam mengembangkan 

pendidikan agama Islam di Dusun Kowang Desa Senepo Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan Bagaimana kondisi awal pendidikan Agama Islam di 

Dusun Kowang Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 
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2. Untuk menjelaskan Program apa saja yang dilakukan masyarakat dalam 

mengembangkan Pendidikan Agama Islam di Dusun Kowang Desa 

Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 

3. Untuk menjelaskan strategi apa yang digunakan tokoh agama dalam 

mengembangkan agama Islam di Dusun Kowang Desa Senepo Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo 

E.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis 

maupun praktis yang meliputi: 

1. Secara teoritis 

Akan ditemukan model pelaksanaan pengembangan pendidikan 

agama Islam bagi masyarakat Dusun Kowang Desa Senepo Slahung 

Ponorogo. 

2. Secara praktis 

1) Sebagai masukan kepada masyarakat Dusun Kowang Desa Senepo 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam. 

2) Sebagai tambahan keilmuan bagi penulis dan sumbangan untuk 

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dunia 

pendidikan islam di lingkungan masyarakat.  
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F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini di gunakan metodologi penelitian dengan 

metode kualitatif karakter alami (Natural Setting) sebagai data sumber 

langsung. Deskriptif, disamping proses lebih penting. Analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara  analisis induktif,  dan 

makna merupakan hal yang esensial.
6
  

Dalam  hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, 

yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang 

individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, 

atau suatu situasi social.
7
 Di samping itu merupakan penyelidikan secara 

rinci satu setting, satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu  

kejadian tertentu.  

Maka dalam penelitian ini studi kasus bertempat di Dusun Kowang 

Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini 

mengamati dan menyelidiki secara rinci. Permasalahan yang terjadi di 

masyarakat tersebut yaitu kurangnya pengetahuan tentang pendidikan 

agama islam serta kurangnya pelaksanaan terhadap pendidikan agama 

islam.  

 

 

                                                           
6
 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 3. 
7
 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

Dan Ilmu Social Lainnya, (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset, 2003), 201. 
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2. Kehadiran peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat di pisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
8
 Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti 

sebagai instrument kunci, berpatisipasi sementara sekaligus pengumpulan 

data, serangkaian instrument lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di pusatkan peran masyarakat dalam 

pendidikan Agama Islam bagi warga di Dusun Kowang Desa Senepo 

Slahung Ponorogo. Penelitian memilih lokasi tersebut karena sangat 

menarik dijadikan penelitian dan ada kegiatan pendidikan keagamaan yang 

berbasis masyarakat yang mana di dalam program tersebut ada kegiatan 

keagamaan yang di adakan oleh tokoh agama beserta pemuda-pemuda 

sekitar di rasa kurang memiliki pengetahuan dan juga pelaksanaan tentang 

pendidikan agama Islam. 

4. Sumber data 

Sumber data umum pada penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan sebagai sumber data utama, sedangkan sumber data tertulis, foto 

                                                           
8
Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 117.  
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dan statistic, adalah sebagai sumber data tambahan.
9
  Sumber data nantinya 

diambil dari: 

1) Sumber data : Tokoh agama, Para Pemuda, ketua RT dan   masyarakat. 

2) Sumber dokumentasi: data tertulis kegiatan keagamaan di masyarakat. 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini adalah 

menggunakan:observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana tiga teknik 

tersebut dapat menggunakan makna tersebut fenomena yang ada. 

a. Observasi 

Yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis mengenai 

fenomena yang sedang diselidiki.
10

 Hasil observasi dalam penelitian ini, 

dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan mnerupakan alat 

yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Catatan ini berguna 

hanya sebagai alat perantara  antara apa yang di lihat, didengar dan 

dirasakan dengan catatan sebenarnya dalam bentuk “catatan lapangan”. 

Catatan itu baru diubah kedalam catatan yang lengkap dinamakan 

catatan lapangan setelah telah tiba di rumah.
11

 

Tindakan yang peneliti lakukan yaitu mengamati pelaksanaan 

kegiatan keagamaan di masyarakat yaitu pelatihan shalat terhadap orang 

lanjut usia dan juga praktek wudhu, kegiatan yasinan, kegitan 

istogotsah dan lain sebagainya. 

                                                           
9
 Lonfland, Analyzing Social Setting, A Guide to Qulitative Observation an analyzing, 

(Belmont, cal, wadsworth Publising Company, 1984), 47.  
10

 Ida Bagoes Matra, Filsafat Penelitian @Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), 82.  
11

 Moloeng, Metodologi Penelitian….153  
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b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancari (interniew) sebagai pemberi jawaban 

atas pertanyaan itu.
12

 Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 

langsung dengan informan (tokoh agama, pemuda dan juga masyarakat) 

mengenai kondisi awal pendidikan agama islam, program yg dibentuk 

oleh tokoh agama serta sumbangan apa yang di berikan tokoh agama 

terhadap masyarakat. Wawancara ini menggunakan metode wawancara 

semi tersetruktur atau bisa di sebut bebas terpimpin. Yang artinya, 

bahwa peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan dan 

mengacu pada pedoman wawancara akan tetapi disisi lain adakalnya 

wawancara bebas dengan tujuan mencari data yang lebih mendalam. 

Maka data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik ini 

ialah tentang kondisi awal sebelum adanya program pendidikan agama 

Islam, program apa saja yang dilaksanakan tokoh agama dalam 

mengembangkan pendidikan agama Islam bagi warga, dan apa 

kontribusi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan agama islam 

bagi warga Dusun Kowang Desa Senepo Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo, dan yang di wawancarai adalah tokoh 

                                                           
12

 Basrowi dan suwandi, Memahami Penelitian Kaualitatif, (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2008), 127.  
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agama,kepala dusun (kamituo),  pemuda yang bersangkutan dalam 

kegiatan tersebut serta masyarakat/subyeknya. 

c. Teknik dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini di gunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 

“Rekaman” adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengajuan suatu peristiwa atau 

penyajian accounting. Sedangkan “Dokumen” adalah setiap bahan 

tertulis atau film, lain dari rekaman yang tidak persiapkan karena 

adanya permintan seorang peneliti, dokumen yang di gunakan dalam 

penelitian ini, data wawancara dan juga foto kegiatan yasinan serta foto 

kegiatan istigotsah. Dokumen sudah lama di gunakan dalam penelitian 

sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, 

bahan untuk meramalkan data. 

6. Analisis data 

Analisis data adalah proses pencarian dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain.
13

 

Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang 

terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar 

peneliti, gambar, dokumen berupa laporan artikel dan sebagainya.
14

 

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

                                                           
13

 Sugiono, MetodologiPenelitian kualitatif dan R @T, cet III (Bandung: 

Alfabeta, 2007), 244.  
14

 Moloeng, Metodologi Penelitian….103.  
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setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Disini, yang 

digunakan peneliti adalah teknik analisis model Miles and Huberman, 

yaitu: 

a. Data reduksi 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, mefokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dalam penelitian ini maka data yang akan direduksikan 

adalah data-data hasil dari observasi, wawancara serata hasil penelitian 

yang di lakukan pada kegiatan pendidikan agama Islam di Dusun 

Kowang Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 

b. Data display (penyajian data) 

Penyajian data biasanya dilakukan teks bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang 

telah dipahami. 

c. Conclution drawing veryvication 

Kesimpulam /verifikasi dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori. 
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d. Pengecekan keabsahan data 

Dalam hal ini melalui  pengecekan keabsahan data dan 

merupakan konsep data yang diperbaharui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (reliabilitas).
15

 Dengan demikian untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemerisaan. Ada emapat 

criteria yang digunakan, yaitu, 1) derajat kepercayaan, dimana peneliti 

percaya  atas segala dokumen yang diberikan pada peneliti, 2) 

keteralihan, dimana peneliti bias bergantin waktu, informan dan lain 

sebagainya untuk mencari data yang lebih mendalam, 3) 

kebergantungan, data yang diperoleh hasil yang dapat dipastikan dari 

lokasi penelitian. Dan 4) criteria berfungsi sebagai a) melaksanakan 

pengamatan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercyaan 

penemuannya dapat tercapai;b) mempertunjukkan derajat kepercayaan 

hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataan ganda yang sedang diteliti.
16

 

e. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir di penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut: 

1. Tahap pralapangan yang meliputi : menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus peizinan, 
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menjajagi dan menilai keadaan lapangan memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan penelitian dan yang 

menyangkut etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi : memahami latar 

penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan dan oberservasi 

peran serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap anlisis datra, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian
17

 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Di dalam penulisan skripsi ini diawali dengan halaman awal yang 

terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata 

pengantar, dan daftar isi. 

Untuk memudahkan dalam penulisan maka pembahasan dalam 

Laporaan penelitian ini penulis mengelompokkan menjadi V bab, yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan, sitematika dalam 

Penelitian lapangan ini adalah: 

Bab Pertama: Pendahuluan, merupakan gambaran umum utnuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian. Dalam BAB 

ini akan membahas mengenai Latar belakang Masalah, rumusan masalah 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan 

sistematika pembahasan.  

Bab kedua : Landasan teori, yaitu bertujuan untuk mengetengahkan 

kerangka acuan  teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan 

penelitian. Dalam kerangka teori ini pembahasannya meliputi tori-teori yang 

mampu mendukung dalam program pendidikan agama Islam yang di lakukan 

masyarakat. 

Bab Tiga :Temuan penelitian , dalam bab ini berisi tentang hasil-hasil 

penelitian di lapangan yang meliputi data umum tentang paparan data dan 

lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah Desa Senepo Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo, demografi Desa, keadaan social Desa Senepo, keadaan 

ekonomi, dan letak geografis Desa Senepo. Data khusus meliputi:  kondisi 

awal pendidikan agama Islam, program yang dilaksanakan dalam pendidikan 

agama islam, dan kontribusi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan 

agama islam bagi warga Dusun Kowang Desa Senepo Kecamatan Slhung 

Kabupaten Ponorogo. 

Bab Keempat:  Pembahasan, merupakan BAB yang membahas tentang 

analisis data. Dalam BAB ini berisi analisis data peran masyarakat dalam 

pendidikan agama islam bagi warga 

Bab Kelima:  Penutup, merupakan BAB terakhir dari semua 

serangkaian pembahasan dari BAB 1 sampai BAB V. BAB ini dimaksudkan 

untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang 

berisi kesimpulan dan Saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Agama Islam Di Masyarakat 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Ini adalah 

pertanyaan yang pertama kali dilontarkan orangbyang baru 

mengenalmpendidikan Islam. Pertanyaan ini sangat bagus dan perlu 

mendapatkan jawaban. Jawabannya tentu tidak mudah, sebab setiap 

orang akan berbeda dalam memberikan jawabannya. Untuk menjawab 

pertanyaan ini, penulis mengutip perkataan Ahmad Tafsir (2004:24) 

bahwa secara sederhana pendidikan Islam adalah pendidikan yang 

“berwarna” Islam. Maka pendidikan yang Islami adalah pendidikan 

yang berdasar islam. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Islam itu 

sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan.
18

 

Istilah pendidikan islam terdiri dari dua kata, yaitu Pendidikan 

dan Islam. Oleh sebab itu, untuk mengetahui makna istilah tersebut, 

perlu diketahui terlebih dahulu definisi pendidikan menurut para pakar 

pendidikan. 
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Hasan Lunggung (1992:3) berpendapat bahwa pendidikan 

dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi masyarakat dan individu. 

Dari segi masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari 

generasi tua kepada generasi muda agar hidup masyarakat tetap 

kelanjutan. Sementara dari segi individu, pendidikan berarti 

pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Dari 

situ, ia menarik\kesimpulan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai 

pewarisan kebudayaan sekaligus pengembangan potensi-potensi.
19

 

Rumusan tentang pendidikan agama Islam ini mirip dengan 

yang diberikan Harun Nasution dalam bukunya Islam Ditinjau dari 

Berbagai Aspeknya Jilid I. dalam buku ini, Harun Nasution 

berpendapat: Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan 

Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Saw. 

Sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang 

bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari 

kehidupan manusia. 

Selanjutnya hamka dalam karyanya Pelajaran Agama Islam, 

dengan singkat mengartikan (pendidikan) agama Islam adalah agama 

yang diturunkan Tuhan dengan perantara Rasul-Rasulnya, ialah 

memberi pimpinan bagi manusia di dalam ushanya memberi nilai 

hidupnya sendiri.
20
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Pengertian pendidikan Islam oleh Muhaimin M.A dibagi 

menjadi tiga : Pertama, Pendidikan menurut Islam atau pendidikan 

Islami, yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari nilai 

yang terkandung dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah. Kedua, Pendidikan 

ke-Islam-an atau pendidikan Agama Islam, yaitu upaya mendidikan 

agama, ajaran dan nilai Islam agar menjadi pandangan hidup (way of 

life) seseorang. Ketiga, Pendidikan dalam Islam, atau proses dan 

praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan 

berkembang dalam sejarah umat Islam, yaitu proses pembudayaan dan 

pewarisan ajaran.
21

 

Pendidikan Islam dalam pengertian ini, mengandung arti dan 

ruang lingkup dengan cukup luas, sebab di dalamnya terdapat konsep 

Tarbiyah versi an-Nahlawi, Ta‟lim versi Jalal dan Ta‟dib versi Syed 

Naquib Al-Attas. Disamping ketiganya, mengandung makna yang 

dalam antara hubungan manusia, masyarakat dan lingkungan dalam 

hubungan dengan Tuhan. Ketiganya juga menjelaskan ruang lingkup 

pendidikan Islam baik formal maupun non formal.
22

 

Sedangkan pendidikan berbasis masyarakat secara konseptual 

adalah model penyelenggaraan yang bertumpu pada prinsip “dari 

masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari 

masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan 
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masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat di 

tempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan, bukan obyek 

pendidikan. Pada konteks ini pendidikan, masyarakat dituntut peran 

partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Adapun 

pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat 

diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab 

kebutuhan mereka.
23

 

b. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam di Masyarakat 

Islam sebagai agama wahyu yang memberi bimbingan kepada 

manusia mengenai semua aspek hidup dan kehidupannya. Dapat 

diibaratkan seperti jalan raya yang lurus dan mendaki, memberi 

peluang kepada manusia yang melaluinya samapai ketempat yang di 

tuju, tempat tertinggi dan mulia. Jalan raya itu lempang dan lebar, kiri 

kananya berpagar Al-qur‟an dan Al-Hadist. Pada jalan itu terdapat juga 

rambu-rambu, tanda-tanda (marka) serta jalur-jalur sebanyak aspek 

kehidupan manusia.siapa saja yang memasuki gerbang jalan raya itu 

baik karena keturunan maupun karena mengucapkan kalimat syahadat, 

wajib memperhatikan rambu-rambu, tanda-tanda dan berjalan melalui 

jalur-jalur yang telah ada. Berfikir, bersikap dan berbuat sesuai dengan 

ajaran Islam tidak menabrak pagar (Al-Qur‟an dan Al-Hadist) itu 

apalagi keluar dari keduanya. Selama pemikiran, sikap dan perbuatan 

seorang muslim berada di dalam batas kedua pagar itu, dalam 
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pengertian tidak keluar dan tidak bertentangan dengan wahyu yang 

terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah Nabi yang terekam dalam kitab-

kitab hadist (sahih), selama itu pula pemikiran, sikap dan perbuatan 

mereka dapat disebut sebagai Islami. Semua pemikiran (misalnya) 

adalah hasil karya, hasil penalaran manusia yang berbeda pengalaman, 

kemampuan, dan ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, berbeda pula 

hasil penalarannya mengenal wahyu dan sunnah, baik mengenai akidah 

yang dijelaskan oleh ra‟yu (akal pikiran) melalui ilmu tauhid, Ilmu 

Kalama tau Usuluddin atau sering juga disebut teologi, mengenai 

syariah yang dipahami melalui ilmu fiqih, tentang akhlak yang 

dihayati, melalui (ilmu) tasawuf dan ilmu akhlak,  serta berbagai aspek 

ajaran islam yang lain. 

Sebagai agama wahyu terakhir, agama Islam merupakan satu 

system akidah dan syariah serta akhlak yang mengatur hidup dan 

kehidupan manusia dalam berbagai hubungan. Ruang lingkupnya 

(seperti telah di singgung di depan) lebih luas dari ruang lingkup 

agama Nasrani yang hanya mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhan. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 

manusia dalam masyarakat termasuk dengan diri manusia itu sendiri 

tetapi dengan alam sekitarnya yang kini terkenal dengan istilah 

lingkungan hidup.
24

 

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat 
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Di dalam undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang system 

Pendidikan Nasional (Sikdiknas) dinyatakan, bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Di dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut terdapat 

kalimat bertanggung jawab. Maksudnya adalah manusia yang memiliki 

kesadaran yang penuh, mampu memilah dan memilih dalam 

mengambil keputusan, mau melaksanakan keputusan itu. tanggung 

jawab tersebut juga terkait dengan pelaksanaan amanah yang di 

serahkan kepadanya, serta memiliki komitmen dan tanggung jawab 

dalam memajukan masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan kata lain, 

bahwa lulusan pendidikan itu, bukanlah manusia yang hanya 

memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, melainkan juga 

kepentingan orang lain. Manusia yang demikian itu ditekankan, karena 

pada tahun 2003 keadaan masyarakat Indonesia sudah mulai banyak 

yang terkena pengaruh sikap individualistic atau kurang peduli pada 

masyarakat. Hal ini tak terkecuali pada kalangan masyarakat yang 

terdidik.
25
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Abdul Fatah Jalal dalam A. Tafsir (2006) mengatakan bahwa 

tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba 

Allah  yang bertaqwa. Dengan mengutip QS. At-Takwir ayat 27, Fatah 

Jalal mgatakan bahwa tujuan tersebut untuk semua manusia. Jadi 

menurut Islam, tujuan pendidikan adalah harus menjadikan seluruh 

manusia”menjadi manusia yang menghambakan diri  kepada Allah”. 

Menghambakan diri maksudnya ialah beribadah kepada-NYA,  dengan 

tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Agama Islam 

memang menghendaki agar manusia itu dididik supaya mampu 

merealisasikan tujuan hidupnya sebagainya yang telah digariskan 

Allah dalam Al-Qur‟an.26
 

Umar At-Taomy membagi tujuan akhir pendidikan Islam 

menjadi tiga, yaitu 1) tujuan yang berkaitan dengan individu, 

mencakup perubahan yang berupa pengetahuan , tingkah laku, dan 

kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan 

akherat; 2) Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup 

tingkah laku dalam masyarakat, dan perubahan kehidupan masyarakat; 

3) Tujuan professional yang berkaitan dengan pendidikan dan 

pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi,  dan sebagai 

kegiatan masyarakat. Sedangkan Al-Abrasy mengusulkan empat tujuan 

akhir pendidikan Islam, antara lain 1) pembinaan akhlak; 2) 

menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan di akherat; 3) 

                                                           
26

  Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 12. 



24 

 

 

penguasaan ilmu; 4) penguasaan keterampilan bekerja dalam 

masyarakat.
27

 

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan 

Islam berbasis masayarakat antara lain: 

Pertama, tujuan pendidikan Islam adalah suatu keadaan ideal 

yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, baik formal, non-

formal maupun informal, seperti terwujudnya manusia yang memiliki 

keseimbangan anatara keunggulan dalam bidang iman-takwa dengan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan bahasa serta memiliki keinginan yang 

kuat untuk mendarmabaktikannya bagi kepentingan masyarakat, 

bangsa dan Negara atas dasar panggilan Tuhan. 

Kedua, tujuan pendidikan adalah merupakan pelaksanaan dari 

visi dan misi pendidikan yang di rumuskan. Untuk itu antara visi, misi 

dan tujuan pendidikan memilki hubungan substansi dan fungsional. 

Ketiga, tujuan pendidikan islam berdasarkan Al-Qur‟an dan al-

Sunnah ternyata sangat memerhatikan masyarakat, bahkan pendidikan 

Islam itu sendiri adalah pendidikan yang berwawasan kemasyarakatan 

atas dasar ajaran Islam. Tujuan pendidikan agama Islam selain 

menekan lahirnya individu yang memiliki keimanan dan ketaqwaan 

yang kokoh, juga memiliki perhatian dan keinginan yang kuat untuk 

memajukan masyarakat.
28

 

d. Program Pendidikan Agama Islam di Masyarakat 
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Pendidikan berbasis masyarakat menekankan pentingnya 

pemahaman akan kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan 

masyarakat oleh masyarakat dengan menggunakan potensi yang ada di 

masyarakat. Menurut Watson sebagaimana dikutib oleh Numberto 

Sihobing dalam makalahnya yang berjudul Konsep dan 

Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat mengemukakan 

bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki 3 elemen yaitu
29

: 

1. Mementingkan warga belajar sebagai dasar untuk mengembangkan 

program belajar dan senantiasa memperhatikan kebutuhan belajar 

masyarakat karena sebenarnya mereka tahu apa yang mereka 

butuhkan. 

2. Program di mulai dari perspektif yang kritis. Ada 3 perspektif 

dalam melihat masyarakat yaitu konserlatif, liberal, dan kritis, 

pendidikan berbasis masyarakat menggunakan kritis yang 

menemukan pentingnya perbaikan kemampuan dasar masyarakat, 

meningkatkan kemampuan yang sudah ada dan partisipasi dalam 

setiap kegiatan. 

3. Pembangunan masyarakat yang menekankan bahwa program 

belajar harus berlokasi dimasyarakat, menjawab kebutuhan 

masyarakat, menciptakan rasa memiliki, dan program itu 

dirancang, di putuskan serta diatur oleh masyarakat sebagian 

mereka membentuk kesatuan yang lebih besar. 
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Di dalam UU No, 20 tahun 2003 juga di sebutkan bahwa 

masyarakat adalah bagian dari pendidikan, dalam hal ini masyarakat 

ikut menentukan arah dan sekaligus ikut bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan pendidikan. Peran masyarakat dalam pendidikan nasional 

dijamin oleh UU pasal 54 ayat 1 dan 2, UU No 20 tahun 2003, ayat (1) 

yaitu menyebutkan peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi 

peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, 

pengusaha dan pelayanan pendidikan. Sedang ayat (2) menyebutkan 

bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan 

pengguna hasil pendidikan. Dan pasal 56 ayat (2) juga menjelaskan 

mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, 

dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan 

komite sekolah atau madrasah. Untuk memaksimalkan peran serta 

masyarakat didalam penyelenggarakan pendidikan nasional samapi 

kini ternyata belum membuahkan hasil yang memuaskan dalam 

konteks pencapaian tujuan pendidikan. 

Namun sebagai langkah awal peluang untuk mendapatkan 

pendidikan sesuai dengan kebutuhannya juga diyakini kian tersedia 

seiring semakin dipahaminya konsep pendidikan berbasis masyarakat 

(community baced education). Bahkan model pendidikan berbasis 

masyarakat yang esensinya adalah pendidikan nonformal telah diakui 

keberadaanya dalam UU No Tahun 2003 pasal 26 ayat 1 sd 7.
30
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Di dalam ajaran islam yang bersumber Al-Qur‟an dan hadist 

terdapat informasi tentang pelaksanaan pendidikan yang melibatkan 

peran serta masyarakat, Al-Qur‟an misalnya berbicara tentang 

pendidik, yaitu Tuhan, Nabi, Ulama‟, kedua orang tua, dan masyarakat 

pada umumnya; sumber belajar, yakni ayat-ayat qauliyah (Al-Qur‟an) 

ayat qauniyah (alam jagat raya), ayat insaniyah (fenomena 

social);sarana prasrana pendidikan : mulai dari rumah, masjid, majelis 

ta‟lim, dan sebagainya;proses belajar mengajar melalui kegiatan 

ceramah, khutbah, contoh teladan yang baik, kisah-kisah orang yang 

sukses, sumber dana pendidikan,:zakat, shalat, infaq, sedekah, wakaf, 

hibah, hadiah dan sebagainya.
31

 

2. Peran tokoh dalam mengembangkan pendidikan agama islam 

a. Peran tokoh agama 

Peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang 

pimpinan yang tertentu. Menurut Biddle dan Thomas peran adalah 

serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang 

diharapkan dari pemegang tertentu. 

Tokoh agama merupakan sosok yang dapat di percayai dalam 

membantu menyalurkan pengetahuan agama. Dimana secara social 

tokoh agama menjadi sentral figur yang dapat diteladani dan termasuk 

orang yang dapat didengar dalam membagikan pendidikan baik 

bersifat nasehat, ceramah, maupun khutbah. Pendidikan agama pada 
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dasarnya adalah kewajiban kita bersama baik setiap warga Negara 

masyarakat orang tua maupun pemerintah.
32

 

Tokoh agama secara teologis juga dipandang sebagai seorang 

pewaris para Nabi (Warasat al-Ambiya) sehingga tidak mengherankan 

jika tokoh agama kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai 

keagamaan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagai warasat al-anbiya, 

pendidik hendaklah bertolak pada amar ma‟ruf  yang diimbangin 

dengan nahyian al-munkar, menjadikan prinsip tauhid sebagi pusat 

kegiatan penyebaran misi iman, islam, dan ihsan. Alloh berfirman: 

“kamu adalah umat yang baik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” 

(QS. Ali Imran:110). 

Menurut Alk-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh An-nahlawi 

(1995), tugas utama pendidik adalah menyempurnakan, 

membersihkan, dan mensucikan hati manusia untuk mendekatkan diri 

kepada Allah. Sejalan dengan pendapat ini, An-nahlawi mengatakan 

bahwa tigas pendidik adalah: pertama, fungsi menyucian, yakni fungsi 

sebagai pembersih, pemelihara, dan pengembang fitrah manusia; 

kedua, fungsi pengajaran, yakni menginternalisasikan dan 
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mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada 

manusia.
33

 

Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai peran agen 

perubahan social atau pembangunan. Ada tiga peran penting yang 

dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu: pertama, peran edukasi yang 

mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter 

bangsa. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat di saat 

situasi-situasi yang tidak menentu, dan yang ketiga, peran membangun 

system satu tradisi, budaya yang mencerminkan, kemudian oleh karena 

itulah para pemuka agama dituntut terus menggali dan memantapkan 

kembali etika kehidupan yang religius dan bermartabat di tengah-

tengah tantangan global. 

Sesuai dengan Qur‟an surat Ibrahim ayat 21 bahwa dalam 

dinamika di masyarakat akan banyak pelajaran yang kita ambil, baik 

yang baik maupun yang buruk dan hal tersebut menjadikan peringatan 

bagi masyarakat serta tokoh masyarakat mampu menyikapi dengan 

baik segala penyimpangan dan ketidakadilan yang terjadi ditengah 

masyarakat. 

b. Ragam pendekatan social 

Dalam kajian sosiologi pendidikan minimal kita akan 

menggunakan beberapa Approach atau pendekatan yaitu : 
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1. The Individual Approach. Yaitu pendekatan yang 

memeperhatikan factor individu secara utuh meliputi watak, 

intelegensi, psikologi, dan kemampuan psikomotoriknya. 

2. The social Aprroach. Yaitu pendekatan yang memperhatikan 

factor social sebagai lingkungan tinggal individu dalam 

perkembangannya. 

3. The Interraction Approach. Yaitu pendekatan dengan 

memperhatikan pola hubungan anatara individu dalam 

lingkungan.
34

  

3. Peran Masyarakat Terhadap Pendidikan 

Abdullah Idi, dalam bukunya Sosiologi Pendidikan, Individu, 

Masyarakat dan Pendidikan, menjelaskan bahwa sumbangan masyarakat 

terhadap pendidikan adalah sebagai tempat melakukan sosialisasi, control 

social, pelestaraian budaya, seleksi pendidikan dan perubahan social,  serta 

sebagai lembaga pendidikan. Beberapa peran ini dapat dikemukakan 

sebagai berikut:
35

 

a) Masyarakat Sebagai Tempat Sosialisasi 

Sosialisasi atau bermasyarakat merupakan salah satu 

kemampuan yang harus dimilki setiap orang. Para peserta didik yang 

belajar di sekolah suatu saat akan menjadi anggota masyarakat. Karena 

kelangsungan kehidupannya lebih lanjut berada di masyarakat. 

                                                           
34

 M. widda Djuhan, Sosiologi Pendidikan, (Lembaga Penerbitan Penegembangan Ilmiah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ponorogo, 2015), 52 
35

Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 60-64. 
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Berbagai kebutuhan hidupnya akan didapati melalui proses interaksi 

dan komunikasi dengan masyarakat. Sandang, pangan, papan, 

pasanagan hidup (calon istri atau suaminya) dan lain sebagainya 

berada di masyarakat. Masyarakat yang paling dekat adalah ibu 

bapaknya. Saudara-saurdara sekandung, saudara terdekat, tetangga, 

temain bermain sekitar tempat tinggalnya, temannya di sekolah, 

temannya di kampus, temannya di organisasi, dan lain sebagainya. 

peseerta didik, pelajar atau mahasiswa harus diberikan kemampuan 

untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai kelompok 

social tersebut, sehingga tercipta kehidupan yang akarab, tolong 

menolong, kerja sama, saling pengertian, saling mengamankan, dan 

sebagainya. sejalan dengan itu, maka sejak masih bayi seorang anak 

harus diajak bersosialisasi dengan baik. Dalam sosialisasi tersebut 

diberikan pengetahuan tentang nilai-nilai budaya, tradisi, adat-istiadat, 

norma, ajaran, atu peraturan perundang-undangan dan lainnya yang 

ada di masyarakat, sehingga pada saat berinteraksi dan berkomunikasi 

dalam sosialisasinya itu akan berjalan secara tertib, aman dan damai, 

tidak bentrok, konflik dan perpecahan. Dalam proses sosialisasi itu, 

seorang anak diberikan pemahaman btentang tata cara dan etika 

bergaul dengan orang lain. Misalnya ketika bertemu mengucapkan 

salam, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan 

menghargai orang yang sebaya, mendatangi undangan jika diundang, 

menjenguk dan mendoakannya jika sakit, ikut bergembira jika orang 
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lain mendapatkan keberuntungan, ikut simpati dan empati kepada 

teman yang sedang terkena musibah, mengingatkan atau mencegah 

orang lain yang akan berbuat sesuatu yang mengganggu kehidupan 

masyarakat, dengan cara yang bijaksana. 

b) Masyarakat sebagai kontrol sosial  

Masyarakat adalah kumpulan dari sejumlah orang yang tinggal 

suatu wilayah, memiliki komitmen, cita-cita dan tujuan yang sama, 

serta terikat, patuh dan tunduk pada nilai-nilai agama, serta nilai-nilai 

lain yang disepakati bersama. Setiap anggota masyarakat di samping 

mendapatkan hak-hak dan jamin untuk hidup, mengembangkan 

pendidikan dan berfikir, memilih,menghayati dan mengamalkan 

agamanya, menentukan bidang usaha ekonominya dan melanjutkan 

keturunanya, juga memiliki tanggung jawab social dan moral (social 

and moral obligation) yang didalam ajaran agama disebut sebagai 

fardhu kifayah (kewajiban kolektif), dan perintah melaksanakan amar 

ma‟ruf nahi munkar (memerintah orang lain berbuat baik dan 

mencegahnya dari berbuat mungkar). Dengan demikian, masyarakat 

berperan sebagai control social, yakni mengawasi, memmantau dan 

mencegah orang lain berbuat menyimpang. Dalam hubungan dengan 

pendidikan, maka masyarakat memiliki peran ikut mengawasi, 

memantau dan mencegah para pelajar dari kemungkinan melakukan 

berbagai perbuatan yang merugikan masyarakat. Control social ini 

mendapatkan perhatian yang besar dalam Islam. Beberapa ayat Al-
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Qur‟an yang terkait dengan control social ini misalnya ayat yang 

berbunyi: 

                
Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 

dan mencegah dari yang munkar dan merekalah orang-orang 

yang beruntung. (QS Ali „Imran {tiga}: 104) 
 

Ayat tersebut oleh Kontowijiyo dijadikan dasar untuk 

mengembangkan konsep ilmu social profetik. Yaitu ilmu social yang 

mengemban misi leberasi (pembebasan), humanisasi (memperlakukan 

manusia dengan baik), dan transendensi (memiliki dimensi ilahiyah). 

Liberasi dimaksudkan bukan memberikan kebebasan sebebas-

bebasnya, melainkan membebaskan manusia dari dari berbagai 

struktur sosio cultural yang membelenggunya, yang menyebabkan 

potensinya tidak berkembang sebagaimana mestinya, namun dia tidak 

dapat berbuat apa saja tanpa memerhatikan ketentuan dari agama. 

c) Masyarakat Sebagai Pelestari Budaya 

Budaya sebagaimana di pahamai adalah nilai-nilai, ajaran, 

aturan, atau norma yang tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat 

dan digunakan oleh mereka sebagai acuan, pedoman, dan cognitive 

framework atau cara pandang yang membingkai pola piker, 
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pandangan, sikap dan perbuatan. Dengan demikian, budaya adalah 

sesuatu yang bersifat batin, jiwa, konsep dan roh yang memengaruhi 

sesuatau dan sekaligus membedakan antara satu dan lainnya. 

d) Masyarakat Sebagai Lembaga Pendidikan 

Pendidikan yang baik, tidak hanya memberikan tuntunan 

akademik (academix expectation) dengan cara memeberikan konsep, 

teori dan rumus-rumus tentang berbagai macam ilmu pengetahuan 

yang mutakhir; dan tuntunan masyarakat (social expectation) dengan 

cara memberikan keterampilan untuk hidup( life skill), baik yang 

bersifat mental psikologis maupun yang bersifat praktis vocasional. 

Yang bersifat mental psikologis antara lain dalam bentuk 

menumbuhkan sikap mental interpreneurship( kewirausahaan), sikap 

berani mengambil inisiatif dan menanggung resiko, serta mau 

melakukan sesuatu walaupun nilainya kecil namun memiliki posisi 

yang strategis. Sedangkan yang bersifat praktis vocasional antara lain 

dengan memberikan keterampilan bekerja yang disesuaikan dengan 

bakat, motivasi, kecenderungan dan harapan yang diinginkan. 

Misalnya keterampilan menulis, mengoperasikan computer, 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau acara-acara serimonial 

(evenorganizer) , berpidato, memasak (kuliner), memperbaiki 

kendaraan (montir), memotret (fotografer), merias pengantin, merawat 

kecantikan pembuatan obat-obtan tradisonal, dan lain sebagainya. 
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Dengan mengemukakan berbagai catatan sebagaimana tersebut 

diatas, maka dapat dikatakan, bahwa masyarakat memiliki peranan 

yang amat besar dalam proses pendidikan dalam arti yang seluas-

luasnya, terutama pendidikan nonformal. Masyarakatlah tempat 

peserta didik menimba berbagai pengalaman yang dapat memperkuat 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotoriknya;kemampuan fisik, 

pacaindra, akal pikiran, hatiu nurani (moral) dan spritualnya. 

Masyarakatlah tempat peserta mematangkan sikap dan kepribadiannya 

yang selanjutnya dapat menjadi bekal berharga dalam kehidupannya di 

masa depan. Untuk mewujudkan keadaan yang demikian, maka 

diperlukan adanya pendidikan yang berbasis masyarakat. Yaitu 

pendidikan yang menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai objek 

tetapi sebagai subjek pendidikan.  

e) Masyarakat Sebagai Tempat Belajar 

Paradigma pendidikan saat ini telah mengalami pergeseran 

yang amat signifikan. Di masa lau, dan juga masih ada di masa 

sekarang berpandangan, bahwa pendidikan adalah menuntut ilmu 

pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan lain sebagainya dari 

generasi tua kepada generasi muda, sehingga terjadi kesinambungan 

nilai, budaya, adat istiadat, ilmu pengetahuan, wawasan dan 

keterampilan pada generasi berikutnya. Keadaan ini selanjutnya 

menimbulkan keadaan masyarakat yang mapan, stabil, aman, 

terjadinya goncangan, benturan dan konflik budaya. 
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Imron Wahyudi, Pendidikan Ibadah Shalat di Madrasah Ibtidaiyah 

Pelaksanaan Pengajaran Ibadah Shalat di Madrsah Ibtidaiyah Sabilil 

Muttaqin Kapuran Kecamatan Badegan Ponorogo. Program Studi : 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo Tahun 

2011. 

Kesimpulan Sekripsi: a). Pelaksanaan pendidikan agama Islam 

yang menekankan pada pengajaran ibadah shalat di Madrasah Ibtidaiyah 

Sabilil Muttaqin Kapuran Kecamatan Badegan Ponorogo. b). Upaya yang 

yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dalam kegiatan keagamaan 

yang menekankan pada pengajaran ibadah shalat bagi peserta didik di 

Madrsah Ibtidaiyah Sabilil Muttaqin Kapuran Kecamatan Badegan 

Ponorogo. 

2. Ika Royana, Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Analisis Program 

Pendidikan Di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan 

Siman „an ponorogo. Program studi : Pendidikan Agama Islam Jurusan: 

Tarbiyah Stain Ponorogo Tahun 2011. 

Kesimpulan sekripsi: a). Pelaksanaan pendidikan berbasis 

masyarakat yang menekankan pada pengajaran baca tulis Al-Qur‟an 

terhadap orang tua di lingkungan pondok Al-Amin Ronowijayan Siman 

Ponorogo. b). Upaya yang dilakukan dari pihak pondok Al-Amin 

ronowijayan Siman  ponorogo mengadakan pertemuan/musyawarah 
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dengan seluruh santri untuk meningkatkan kerja sama dengan masyarakat 

pada pendidikan berbasis masyarakat yang telah diprogramkan terutama 

mengajar baca Alqur‟an khusus para orang tua di sekitar Pondok 

Pesantren Al-Amin. 

3. Niningsih, Pengelolaan Kegiatan Keagamaan Di Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) Pondok pesantren Darul Falah Sukerejo Ponorogo. 

Kesimpulan: a). Senantiasa Pondok Pesantren Darul Falah 

Sukerejo Ponorogo mengadakan program kegiatan keagamaan terhadap 

masyarakat.b). kyai Sahal senantisa memegangi keyakinan bahwa 

pesantren sebagai pendidikan keagamaan dapat berperan memajukan desa 

melalui program-program kemasyarakatan secara kontek di bawah 

naungan Pondok Pesantren Darul Falah Sukerejo Ponorogo.  
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BAB III 

PERAN TOKOH AGAMA DALAM  MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM BAGI WARGA DESA SENEPO KECAMATAN 

SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Paparan Data Umum 

1. Sejarah Singkat Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo. 

Babat Desa Senepo erat sekali dengan Kraton Suro Karto 

Hadiningrat. Untuk itu dalam menulis Babat Desa Khusunya Desa Senepo 

juga perlu mempelajari Kraton Suro Karto Hadiningrat. 

Dasar lain agar mendekati kebenarannya tentang Babat Desa 

Senepo, bisa melihat peninggalan-peninggalan lama yang masih ada, 

cerita-cerita para orang terdahulu, apalagi nama Desa Senepo diambil dari 

kata-kata Sanepan “DOPLIKAT” untuk itu perlu penjelasan yang 

mendalam tentang terjadinya Desa. 

Terjadinya Desa Senepo erat  hubungannya dengan Keraton Suro 

Karto Hadiningrat. Yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Pakubuwono ke 

III. Saat itu berawal dari berkecamuknya perang saudara antara 

Pakubuwono III, dengan adiknya sendiri, pangeran Mangku Bumi, dan 

beliaulah yang diangkat menjadi Sultan hamengku Buwono I. dengan 

kekalahan itu Pakubuwono III dan seluruh plajuritnya melarikan diri dari 

keraton dengan arah tenggara lewat pacitan namun diantara rombongan itu 

terdapat seorang putri keraton. 
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Dalam pelarian itu antara Pakubuwono III dan plajuritnya bepisah 

dengan sang putrid, sang putrid berlari kea rah timur dalam pelariannya 

sang putrid mebderita sakit, dan istirahatlah sang putrid tersebut diatas 

sebuah batu besar, ia sambil berdo‟a mohon kesembuhannya dari sang 

pencipta. Do‟a sang putrid dikabulkan dan sembuh. Dengan rasa senang 

hati sang putrid berucap” mbesuk yen ono rejaning jaman watus iki ndang 

jenengne WATU DUKUN”. 

Sang putri meneruskan perjalanannya kea rah utara sampailah 

disebuah bukit kecil sang putrid bristirahat untuk melepaskan lelah dalam 

istirahatnya  sang putrid merenungi nasibnya yang “KEDHARANG-

DHARANG” (terlunta-lunta) sang putrid berucap bukit (PUTHUK), ini 

sya beri nama “PUTHUK DHARANG” setelah terobati lelahnya sang 

putri teringat akan  kemewahan saat bisa membuatkan GEDHONG yang 

mirip keputren Solo jika laki-laki akan saya jadikan suami, jika wanita 

saya jadikan saudara kandung. Ternyata di dekat sang putri ada seorang 

laki-laki yang sedang mencari rumput, mendengar sayembara sang putri 

laki-laki tersebut bergegas dan meletakkan keranjangya digantung dipohon 

serut. Tempat itu sampai sekarang disebut “KRANJANG 

GEMANTUNG”. 

Lelaki itu bergegas mencari alang-alang (ilalang) satu ikat (satu 

bentel) dan segala peralatan untuk dibuat gedhong permintaan sang putri, 

dalam waktu sekejab jadilah gedhong tersebut yang mirip keputren Solo. 

Lalu lelaki menemui sang putri dan berkata permintaanmu telah keturuti 



40 

 

 

sekarang mana janjimu. Sang putri dengan rasa haru dan bangga menerima 

lelaki tersebut yang telah membuatkan gedhong keputren. Gedhong 

tersebut merupakan sanepan (doplikat) keputren Solo Karto Hadiningrat. 

Akhirnya sang putri hidup berdampingan menjadi suami istri, dengan 

lelaki tersebut dan member gelar lelaki itu “Kyai Bentel Aji”, Bentel Aji 

satu ikat (sak bentel) bisa menjadi gendhong yang tak ternilai harganya. 

Dan member nama tempat itu Desa Sanepo mereka menjadi cikal bakal 

berdirinya Desa Senepo, yang menurunkan pemimpin Desa hingga 

sekarang.
36

 

2. Demografi Desa Senepo 

Keadaan demografis Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo mencakup data sebagai berikut
37

: 

a. Kependudukan: 

Data kependudukan adalah data yang menegenai jumlah 

penduduk di wilayah Desa Senepo, jumlah jenis kelamin laki-laki 

sekitar seribu empat ratus lima puluh Sembilan dan jenis kelamin 

perempun sekitar seribu empat ratus tujuh puluh satu jiwa. Dengan 

jumlah seluruhnya dua ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan jiwa. 

b. Mata pencaharian penduduk : 

Mata pencaharian penduduk warga Desa senepo tersebut 

mayoritas petani. Jumlah petani sekitar lima ratus tujuh puluh lima 

orang, dan untuk PNS sangat sedikit sekali hanya tujuh belas orang, 
                                                           

36
 Keputusan Kepala Desa Senepo, Nomor : 04/Tahun 2010, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa. Tahun 2010, 21-22.  
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untuk warga yang berprofesi pedagangan sekitar dua puluh tujuh 

orang, pensiunan dari jabatan guru maupun jabatan lainnya hanya 

tujuh orang, dan yang mempunyai usaha (home industri) delapan 

orang, sebagian besar warga Desa senepo pekerjaanya buruh tani 

sekitar seratus enam puluh lima orang, dan pegawai swasta sekitar lima 

belas orang.  

c. Tingkat Pendidikan penduduk : 

Tingkat pendidikan warga Desa Senepo sangat berkembang 

dari tahun ke tahun akan tetapi banyak warga yang masih lulusan SD 

kurang lebih empat ratus lima puluh Sembilan, sebagian besar lulusan 

SLTA, dan untuk pendidikan kenjang yang tinggi dalam arti sarjana 

masih sangat jauh, hanya sekitar sepuluh orang. 

d. Menurut agama : 

Agama yang di anut oleh warga Desa Senepo mayoritas agama Islam, 

dan agama lain hanya sedikit, untuk agama katolik sekitar dua puluh 

enam orang dan untuk agama lain seperti Kristen, katolik itu tidak 

ada.
38

 

3. Keadaan Sosial Desa Senepo 

Dalam bidang social kemasyarakatan/Agama, Seni dan budaya 

pada masa kepemimpinan Bapak Lasmono juga mengalami kemajuan 

yang sangat pesat, antara lain: 

                                                           
38
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a. Banyak berdiri tempat-tempat ibadah seperti Masjid, yang sebelumnya 

hanya 1 buah Masjid, menjadi 2 Masjid dan 16 mushola yang tersebar di 

wilayah Desa Senepo. 

b. Bidang seni, Desa Senepo memiliki 1 group Seni Reog Pegon (Reog Tik) 

yaitu: Seni Reog Tunggal Budoyo, dan 1 buag group seni ketoprak “SRI 

GADING KENCONO” (kondisi sekarang diambang kepunahan) 4 

kelompok Krawitan di masing-masing Dusun. 

c. Bidang budaya. Masyarakat Desa Senepo mayoritas aktif dalam kegiatan-

kegiatan lingkungan seperti: jama‟ah yasinan, pengajian, majlis ta‟lim, 

dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

4. Keadaan Ekonomi 

Dengan wilayah Desa senepo keseluruhannya adalah: 898,995 Ha 

yang terdiri dari luas tanah sawah : 447, 959 Ha, tanah darat : 260,146 ha, 

sedangkan 400, 900 Ha merupakan tanah kering/melihat kondisi luas Desa 

Senepo yang sebagian besar tanah sawah maka potensi yang dimiliki oleh 

Desa Senepo adalah di bidang sector pertanian. 

Disamping bidang pertanian, masyarakat Desa Senepo mempunyai 

usaha sampingan yang dilakukan dengan sisitem home industry yang 

terdiri dibidang usaha: pembuatan tempe, penjahit, pembuatan batu merah, 

anyaman bamboo, dan pembuatan aneka makanan kecil. 

5. Letak Geografis Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo 
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Desa senepo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo yang terletak di sebelah  Barat Ibu Kota Kecamatan 

Slahung, sedangkan kondisi Desa Senepo Kecamatan Slahung merupakan 

datran kering persawahan dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah uatara : Desa Tugurejo Kec. Slahung 

b. Sebelah Timur : Desa Caluk Kec. Slahung 

c. Sebelah Selatan : Desa Mrayan Kec. Ngrayun 

d. Sebelah Barat : Desa Tugurejo Kec. Slahung.
39

 

H. Paparan Data Khusus 

1. Kondisi Awal Pendidikan Agama Islam di Dusun Kowang Desa 

Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 

Kondisi masyarakat Dusun Kowang Desa Senepo pada mulanya 

banyak yang mengikuti adat-istiadat nenek moyang terdahulu, bisa 

dikatakan masih mengikuti ajaran campuran Islam dan Hindhu, mengapa 

demikian, bahwa adat istiadat yang ada seperti sesajen, kenduri yang 

masih berikhar leluhur, percaya dengan batu-batuan masih ada di dalam 

masyarakat Dusun Kowang tersebut. Sebagaimana yang di ungkapkan 

oleh Bapak jaiman selaku sesepoh Dusun Kowang sebagai berikut: 

Masyarakat Dusun kowang ini, dalam tradisi jawa masih di 

gunakan dari sekitar 1950 an saya lahir sudah ada yang namanya 

kenduri, namun caranya sudah beda, kalau dulu dalam 

mengikhrarkannya masih jawa tulen, bahasa jawanya masih 

menggunakan hajat yang ditujukan untuk leluhur.
40
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Keyakinan masyarakat Dusun Kowang khususnya orang-orang 

yang sudah lanjut usia, masih banyak yang mengikuti keyakinan pada 

zaman Mojopahit, setiap apa yang di akan dilakukan menggunakan sebuah 

ritulisasi, dengan tujuan agar tidak ada halangan di dalam melaksanakan 

sesuatu pekerjaan tersebut. Sebagaimana  diungkapkan oleh Bapak Jaiman 

sebagai berikut: 

Kepercayaan para orang tua terdahulu bila ada hajatan seperti 

mantenan, bersih desa menggunakan sesajen, agar dalam acara 

tersebut tidak halangan atau gangguan.
41

 

Masyarakat Dusun Kowang pada dasarnya masyarakat yang ada di 

pedesaan maupun di pegunungan, yang jauh dari perkotaan. Namun semua 

itu bukan berarti kendala untuk tidak memiliki kemajuan pengetahuan, 

teknologi maupun pendidikan. Dengan kondisi kemajuan jaman, 

pendidikan itu tidak di bedakan antara perkotaan maupun perdesaan, 

dalam realitanya Dusun Kowang tersebut tertinggal oleh pendidikan 

terutama dalam pendidikan Islam. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh 

bapak Lasni selaku Tokoh Agama sebagai berikut: 

Masyarakat Dusun Kowang ini masih awam mengetahui agama 

islam pada intinya masih jauh dari pendidikan agama Islam 

terutama dalam hal ibadah, sebenarnya sudah banyak lulusan 

pondok pesantren, namun belum ada perelesasian terhadap 

kemajuan masyarakat. Selain itu masih banyak masyarakat yang 

menyembah batu-batuan (nyadran), genduri dan adat lainnya yang 

tidak ada dalam ajaran syariat Islam.
42
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Pendidikan agama Islam itu sangat penting bagi umat Islam 

seluruh alam, karena pendidikan Islam merupakan dasar dari semua 

pendidikan. Dalam masyarakat bila pendidikan agamanya rendah maka 

kehidupan dalam masyarakat pun terasa kurang nyaman, terutama dalam 

hal ibadah pasti jauh dari aturan-aturan syariat agama Islam. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Tukiman sebagai berikut: 

Masyarakat Dusun Kowang sini sebelum adanya program yang di 

adakan oleh para tokoh agama serta para pemuda, hanya kegiatan 

yasinan saja, itu aja jama‟ahnya sedikit hanya pemuda saja orang 
yang lanjut usia tidak ada, dan masyarakat pun kalau dilihat kurang 

mempunyai keasadaran terhadap kepentingan pendidikan agama 

Islam, karena ketika puasa ramadhan banyak masyarakat yang 

tidak melaksanakannya, waktu shalat masih kerja di ladang seakan 

tidak peduli dengan kewajiban shalat, terutama masyarakat lanjut 

usia, ya wajarlah mungkin ini semua di sebabkan orang-orang 

tersebut belum mempunyai kesadaran serta pada hakikatnya 

mereka tidak berpendidikan seperti saat ini dulunya.
43

 

 

Sebagai bukti bahwa masyarakat itu maju atau tidaknya, di 

dalam masyarakat dapat di lihat dari pendidikannya, pendidikan umum 

(formal) maupun pendidikan masyarakatnya (non formal), dan dapat di 

lihat dari pola kehidupannya serta interaksi seseorang di masyarakat 

tersebut. Menurut pandangan Islam, masyarakat dapat dikatakan maju 

apabila memililiki pola kehidupan yang islami, memiliki aturan-aturan 

yang di syariatkan Islam dan juga mempunyai kegiatan-kegitan kegamaan 

dan lain sebagainya. Apabila masyarakat jauh dari aturan-aturan syariat 

Islam, maka masyarakat tersebut masih jauh dari pendidikan Islam. 

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Tukiman sebagai berikut: 
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Dulu masyarakat Dusun Kowang sini, hanya ada yasinan giliran 

itu saja jama‟ahnya hanya pemuda. Dan jumlahnya sekitar 15, 
kalau ada hajatan kirim do‟a apa gitu Imamnya mengundang dari 
desa lain karena pada waktu itu belum ada yang bisa bahkan 

belum ada yang berani.
44

 

 

Kehidupan masyarakat awam/pedesaan masih banyak adat-istiadat 

bisa dikatakan campuran antara kebudayaan Hindu dan Islam. Masih 

banyak yang melaksanakan adat istiadat ajaran nenek moyang terdahulu 

karena mereka beranggapan bahwa adat-istidat itu dapat membawa 

keburukan bila tidak dilaksanakan. Seperti yang diugkapkan oleh Bapak 

Lasni selaku tokoh agama sebagai berikut: 

Kalau di masyarakat sini, ada orang meninggal dunia masih ada 

slametan (kenduri), akan tetapi di iringi dengan tahlilan. Semenjak 

ada anak-anak pondok yang faham dengan syariat Islam, sudah 

ada perubahan dari cara mengikhrarkan Slametan tersebut yang 

dulunya ditujukan terhadap Leluhur sekarang sebagian di ubah 

menjadi di tujukan terhadap Alloh.
45

 

 

Dari pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa kondisi 

masyarakat Dusun kowang tersebut sebelum adanya program-program 

pendidikan agama Islam, masih jauh dari aturan syariat Islam bahkan 

masih banyak melakukan ajaran-ajaran nenek moyang terdahulu terutama 

pada masyarakat yang sudah lanjut usia. 
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2. Program-program yang dilakukan tokoh agama dalam 

mengembangkan pendidikan agama Islam di Dusun Kowang Desa 

Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 

Program pendidikan agama islam di Dusun Kowang tersebut 

bermula dari keinginan para tokoh agama beserta pemuda-pemuda sekitar, 

karena melihat masyarakat tersebut masih kurang dari pengetahuan 

pendidikan agama Islam serta masih banyak masyarakat yang belum bisa 

melaksanakan ibadah shalat terutama masyarakat lanjut usia. Dengan 

tujuan agar masyarakat mampu mengerjakan shalat dengan sebaik-

baiknya. 

Peran tokoh agama dalam penelitian ini, tokoh agama yang 

dimaksud adalah ustadz dan juga tokoh masyarakt sebagai pendidik dan 

juga pembimbing terhadap masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat 

dapat melaksanakan ibadah shalat sesuai syaraiat islam. 

Seiring dengan berkembangnya zaman semakin modern, dan 

semakin berkembangnya pendidikan agama Islam, tentunya seorang 

muslim sudah mampu melaksanakan shalat dengan sebaik-baiknya, namun 

mereka belum mampu melaksanakan ibadah shalat terutama kaum yang 

sudah lanjut usia, dikarenakan dahulu tidak ada yang mengajari tentang 

pendidikan agama Islam lebih jelasnya dalam pendidikan shalat. 

Mengajak pembelajaran terhadap masyarakat itu jauh berbeda 

dengan pembelajaran yang ada di sekolahan, membentuk program di 

masyarakat harus mampu dan jeli mengetahui kemampuan dan bentuk 



48 

 

 

masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Lasni 

sebagai berikut: 

Cara yang kami lakukan untuk mengawali program pembelajaran 

di masyarakat, awalnya kami undang masyarakat untuk ke masjid, 

kemudian kami mengajukan program yang akan kami lakukan 

terhadap masyarakat, kami jelaskan pembelajarannya, terutama 

kami tekankan terhadap masyarakat yang lanjut usia, sehingga 

masyarakat setuju dengan program yang kami tawarkan kepada 

masyarakat tersebut.
46

 

 

Selain itu peneliti melihat langsung/observasi kegiatan keagamaan 

yang dilakukan oleh tokoh agama beserta para pemuda yaitu 

kegiatan praktek shalat yang dilakukan di masjid Khulafaur 

Rosyiddin yaitu masyarakat bersamaan belajar shalat yang di pandu 

oleh pengajar tersebut.
47

 

Pembelajaran terhadap masyarakat juga harus dilihat dari 

kemampun yang dimiliki oleh seseorang yang ada di masyarakat tersebut, 

karena masyarakat di Dusun Kowang sebagian besar berlatar belakang 

tidak berpendidikan (tidak pernah sekolah) terutama pada masyarakat 

yang sudah tua. Adapun kegiatan yang di lakukan oleh tokoh agama 

antara lain sebagai berikut: 

1. Ibadah  ubudiyah antara lain: 

a. Pelatihan Wudhu 

Wudhu adalah suatu cara untuk mensucikan diri dari hadas 

besar maupunn hadas kecil, dan melakukan shalat harus melakukan 

wudhu terlebih dahulu. Di dalam wudhu ada rukun dan syarat yang 

di tentukan. Mengajari wudhu tentunya ada metode mapun caranya. 

Sebagaimana di Dusun Kowang bahwa ada kegiatan pembelajaran 
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wudhu terhadap masyarakat yang lanjut usia. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Lasni selaku Tokoh agama sebagi berikut: 

Pembelajaran wudhu yang kami ajarkan mengenai 

gerakannya terhadap orang-orang lanjut usia antara lain: 

kami praktekkan di depan mulai dari membasuh pergelangan 

tangan, kemudian saya suruh menirukan dengan pelan-pelan 

sampai membasuh kaki, kemudian ada yang membenahi 

gerakan yang dilakukan pada setiap orang-orang tersebut 

karena sulit untuk mempraktekkan. Kami suruh mengulang-

ulangi di pandu dengan pemuda-pemuda sampai lancar.
48

 

 

Dan untuk cara mengajari niat wudhu dan do‟a setelah 
wudhu yaitu: niatnya kami lafadzkan sedikit demi sedikit, 

kemudian kami suruh menirukan bersama-sama, kalau sudah 

agak lancar kami suruh mencoba satu persatu dengan di 

pandu yang mengajarinya, kalau udah bisa kami teruskan 

lagi bacaan selajutnya, seperti itu trus sampai selesai.
49

 

 

b. Pelatihan Shalat 

Ibadah shalat merupakan kewajiban yang mutlak yang wajib 

dilaksanakan oleh umat Islam, dari usia muda sampai tua. Dengan 

adanya zaman yang sudah maju tentunya umat Islam sudah 

mengenal dan melaksanakannya, namun di Dusun Kowang tersebut 

masih banyak orang yang belum melkaukan shalat bahkan ada yang 

sama sekali tidak bisa melakukannya, sehingga tokoh agama 

mengajari cara-cara shalat bagi mereka. Sebagaimana di ungkapkan 

oleh Bapak Lasni sebagai berikut: 

Pembelajaran shalat yang kami ajarkan mengenai 

gerakannya terhadap masyarakat dengan cara antara lain: 

mulai dari takbiratul ikhram, kami praktekkan dengan 
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tangan di atas dada tangan kanan di atas dan tangan kiri di 

bawah, karena orang tua kadang di balik, kemudian ada 

yang membenahi di antara orang-orang tua tersebut, rukuk 

pun juga seperti itu sampai duduk takhiyat akhir, ini yang 

sulit dilakukan orang-orang tua karena memasukkan kaki 

kanan ke kaki kiri, sebab kaki mereka sudah kaku tidak bisa 

melakukan seperti orang-orang yang masih muda. Anggapan 

kami ya sudahlah itu di anggap sudah baik.
50

 

 

Dan mengenai cara mengajari lafadz-lafadznya kami awali 

dengan niatnya : yang bisa baca latin, kami beri teks latin 

dan kami suruh baca kemudian di hafalkan sambil di pandu 

pelatihnya, orang satu di bimbing dengan guru satu. Dan 

untuk yang tidak bisa membaca sama sekali kami suruh 

menirukan dengan kami lafadzkan dikit demi sedikit itu aja 

sangat sulit, ada juga yang tidak bisa-bisa kemudian cara 

yang mudah dan kami anggap sudah cukup sah kami buat 

dengan lafadz bahasa jawa, lafadznya “Niat engsun shalat 

fardhu subuh kaleh rokaat lillahi ta‟ala”. Kalau mengenai 

bacaan takbiratul ikhram dan seterusnya sampai akhir, kami 

pandu sedikit-sedikit kata perkata, kemudian kami suruh 

ulang-ulangi esuk harinya. Alhamdulillah bisa hafal meski 

awal-awalnya belum lancar.
51

 

Sebagaimana hasil observasi di Dusun kowang Desa 

Senepo slahung sebagai berikut: 

pada hari senin malam setelah shalat magrib dimasyarakat 

Dusun kowang mengadakan pelatihan shalat bagi orang-

orang yang lanjut usia, yang di lakukan oleh tokoh agama 

beserta pemuda pemuda dan juga pemudi-pemudi di sekitar 

masyrakat tersebut. sebagian ada yang belajar tentang 

gerakannya, ada yang latihan baca al-Qur‟an dan lain 
sebagainya.

52
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I. Do‟a-Do‟a 

Do‟a merupakan sebagian dari pada ibadah, maka setiap 

muslim di harap berdo‟a setiap setelah shalat. Oleh sebab itu di 

Dusun Kowang Desa senepo tersebut tokoh agama mengajari do‟a-

do‟a kepada orang lanjut usia, agar mereka dapat berdo‟a 

menggunakan do‟a yang benar sesuai ajaran syariat islam. 

Sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak Lasni sebagai berikut: 

Mengenai do‟a-do‟a yang kami berikan dari yang mudah-

mudah terlebih dahulu diantaranya : do‟a kepada orang tua, 
tujuan kami agar setiap setelah shalat bisa mendo‟akan 
kedua orang tuanya yang telah tidak ada, kami pandu 

sedikit-sedikit contohnya “allohumma” kemudian saya 

suruh menirukan dan seterusnya sampai akhir, serta kami 

berikan do‟a selamat caranya juga seperti itu.53
 

J. Baca al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah kitab Alloh yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, untuk pedoman umat Islam, tentunya zaman 

yang sudah modern dan banyak pondok pesantren umat islam sudah 

dapat membaca dengan baik, namun di Dusun Kowang banyak 

masyarakat yang belum bisa membaca al-Qur‟an terutama pada 

kalangan masyarakat yang lanjut usia, maka tokoh agama bertekad 

untuk mengajari mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak 

Lasni sebagai berikut: 

Pembelajaran baca al-Qur‟an yang kami ajarkan adalah 
kami perkenalkan huruf hijaiyah itu bagi masyarakat 

seumuran 40 sampai 45 Tahun, bagi yang seumuran 60-an 

tidak kami ajari karena bagi mereka keberatan. Selain kami 

ajari huruf hijaiyah juga kami ajari tentang surat-surat 
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pendek, dengan tujuan agar ketika mereka shalat dapat 

menggunakan surat-surat pendek yang telah diajari.
54

 

 

Mengenai caranya kalau belajar tentang huruf hijaiyah kami 

berikan buku iqro‟yang besar itu kemjudian kami jelaskan 
dari awal (huruf Alif) sampai akhir (Ya‟) dan untuk surat-
surat pendek bagi orang yang sudah tidak bisa baca sama 

sekali, kami pandu dikit demi sedikit, kami lafadzkan 

kemudian kami suruh menirukan, seperti itu terus sampai 

hafal. 

 

2. Ibadah Mu‟amalah 

a. Kegiatan yasinan. 

Kegiatan yasinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat setiap malam jum‟at, di jadikan sebagai kegiatan 

rutinan yang mana mempunyai tujuan agar dapat meningkatkan 

keimanan dan juga ketagwaan hamba kepada Alloh, selain itu 

mempunya tujuan agar dapat membentengi rumah yang didiaminya 

oleh gangguan syaitan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak 

Sugianto sebagai berikut: 

Setelah adanya program Pendidikan agama Islam yang 

dilaksanakan tokoh agama, kegiatan yasinan di Dusun kowang 

ini semakin maju, dulunya hanya orang-orang yang muda 

yang mengikutinya sekarang orang-orang tua pun ikut 

yasinan.
55

 

Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak sugianto peneliti 

juga melakukan observasi di Dusun Kowang bertempat rumah bapak 

Sarni sebagai berikut: 

pada malam jum‟at telah ada kegiatan yasinan secara 
rutinan/system anjangsana yang bertepatan rumah bapak sarni, 
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jama‟ahnya sekitar 50 orang, di acara tersebut sebagian besar 
pemuda dan orang oran tua pun tak seberapa banyak, ada yang Cuma 

ikut tidak membaca yasin dan ada juga bagi yang lanjut usia yang 

bisa membaca hanya menyimak.
56

 

 

b. Kegitan kepedulian sosial. 

Kegiatan kepeduliaan social yaitu kegiatan yang yang mengerti 

apa yang kurang pada masyarakat tersebut. di Dusun kowang ada 

kegiatan kepeduliaan yang dilaksanakan oleh masyarakat. 

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak,  

Kegiatan kepedulian sosial yang di lakukan oleh tokoh agama 

yaitu santunan anak yatim, yang biasanya dilakukan pada bulan 

ramadhan. Caranya di ajak ngaji terlebih dahulu, kemudian 

buka bersama, dan anak-anak di beri bekal makanan antara 

lain: beras, gula, minyak goreng dan bahkan di beri uang.
57

 

c. Kegiatan istigotsah 

Istigotsah adalah pengabdian diri kepada alloh, meminta 

ampun kepada Alloh dari kesalahan yang telah di diperbuatnya. 

Sebagaimana hal tersebut kegiatan istigotsah yang di program tokoh 

agama di Dusun Kowang tersebut mempunyai tujuan agar dapat 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Alloh. 

Seperti diungkapkan oleh bapak. 

Kegiatan istigotsah yang ada di Dusun Kowang sini, 

dilaksanakan pada satu bulan satu kali, yaitu setiap malam 

jum‟at kliwon, dengan tujuan agar masyarakat semakin 
mempunyai kesadaran, mempunyai keimanan dan juga 

ketaqwaan kepada Alloh, serta agar masyarakat Dusun 

Kowang ini, dijauhkan dari bencana.
58
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Kegiatan istigotsah yang ada di Dusun Kowang bukan hanya 

dijadikan sekedar kegiatan keagamaan belaka namun juga dijadikan 

kumpulan untuk membahas perkembangan dan pembangunan 

masyarakat tersebut. sebagaimana observasi peneliti lakukan sebagai 

berikut: 

Pada hari malam jum‟at kliwon masyarakat Dusun Kowang 
Khususnya RT 02/01 melakukan istigotsah di masjid 

khulafaur Rasyiddin, yang dilaksanakan oleh tokoh agama 

beserta jama‟ah putra, kegiatan tersebut menurut mereka 
dijadikan sebagai kegitan rutinan yang mana mempunyai 

tujuan agar dapat menambah keimanan dan juga ketaqwaan 

masyarakat. Pada waktu itu di imami oleh bapak Lasni selaku 

tokoh agama Dusun Kowang. Selain itu pada waktu itu 

setelah selesai istigotsah bisa di jadikan musyawarah untuk 

kemajuan masyarakatnya yaitu pembangunan rabat jalan.
59

 

 

Agama Islam bukan hanya mengajarkan shalat, wudhu, dan 

lain sebagainya, namun pendidikan Islam itu luas. Islam 

mengajarkan dari hal yang sekecil pun sampai yang besar, Islam juga 

mengajarkan kehidupan keluarga yang harmonis, bermasyarakat 

yang baik, sopan santun dalam interaksi sesama dan lain sebagainya. 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Basuki selaku pemuda 

yang ikut mengajar sebagi berikut: 

Materi yang kami berikan terhadap masyarakat selain praktek 

shalat wudhu dan lain sebagainya itu, kami beri wawasan tentang 

bagaimana bermasyarakat dengan baik, rumah tangga dengan baik 

dan juga kami jelaskan tentang puasa, zakat, dan kewajiban shalat 

jum‟at terutama para kaum putra.60
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Pembelajaran terhadap masyarakat memerlukan waktu yang tidak 

sedikit akan tetapi lama dan system tahap demi setahap, dan melihat dari 

kemampuan masyarakat itu sendiri seperti apa, karena pembelajaran di 

masyarakat sangat tidak mudah dalam menghadapi berbagai hal karakter 

seseorang dalam masyarakat tersebut.  Berbagai hal kemampuan yang di 

miliki seseorang di dalam masyarakat, ada yang cepat menerima 

pelajaran yang di berikan oleh pembimbingnya dan ada juga yang sulit 

menerimanya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Lasnisebagai 

berikut: 

Untuk mempelajari masyarakat dukuh kowang ini, kurang lebih 

selama 6 bulan, masyarakat sudah hafal semua tentang gerakan 

shalat, wudhu  serta bacaan do‟a-do‟anya. Ada yang sudah lancar 
dan ada juga yang belum lancar karena factor usianya dan juga 

factor kemampuannya.
61

 

 

3. Strategi yang digunakan tokoh agama dalam mengembangkan 

pendidikan agama islam di Dusun Kowang Desa Senepo kec. Slahung 

Kab. Ponorogo 

Pendidikan formal maupun non formal memerlukan berbagai 

sarana prasarana atau alat lain yang dapat menjadikan pendidikan itu 

berjalan, begitu juga di masyarakat Dusun Kowang desa Senepo tersebut, 

memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam, 

sumbangan tersebut bukan hanya sebatas material akan tetapi ide-ide atau 

pemikiran yang dapat mendukung agar proses pendidikan Islam dapat 
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berjalan dengan baik. Adapun sumbangan masyarakat terhadap 

pelaksanaan pendidikan agama Islam di Dusun Kowang antara lain: 

1. Secara material. 

a. Ketersediaan sarpras bagi fasilitas yang memadai bagi pelatih 

pendidikan agama Islam 

Masjid adalah tempat ibadah dan juga tempat belajar 

masyarakat. Sebagaimana di masyarakat Dusun Kowang masjid 

dijadikan sebagai tempat pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Basuki sebagai berikut: 

 Masyarakat menyediakan masjid untuk belajar masyarakat, 

karena kami fikir tempat yang tepat dijadikan belajar 

masyarakat, terutama belajar shalat dan lain sebagainya itu di 

masjid, selain itu memang masyarakat sini hanya mempunyai 

masjid sebagai tempat belajar, musyawarah apa pun mengenai 

program masyarakat, pengumuman apa saja juga di masjid, dan 

mereka jadikan masjid sebagai pembelajaran anak-anak 

mereka.
62

 

b. Pembiayaan terhadap kebutuhan  proses pendidikan agama Islam. 

Suatu lembaga pendidikan dan program apa saja yang 

terlaksana di lembaga pendidikan pasti membutuhkan pembiayaan 

yang tidak sedikit untuk keperluan pembelajan. Sebagaimana 

diungkapkan oleh bapak,  

Dukungan masyarakat terhadap pendidikan yang ada di Dusun 

Kowang selain tempat belajar juga memberikan pembiayaan, 

yaitu dengan cara nabung setiap malam jum‟at, dan hasilnya 
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untuk keperluan/kebutuhan masjid, seperti tikar, al-Qur‟an, 

buku Iqro‟dan lain sebagainya, selain itu untuk pembangunan 

masjid. 

Masjid digunakan anak-anak mereka sebagai TPA, tempat 

belajar anak-anak mereka yaitu mengaji a-Qur‟an, iqro‟ dan 

lain sebagainya, dan untuk gurunya yaitu anak-anak muda 

sekitar, mereka di beri uang ganti dari pembelajaran tersebut, 

yaitu di bayar setiap bulannya 100 ribu per anak.
63

 

 

Selain diungkapkan di atas bahwa hasil observasi peneliti dapat 

dari hasil observasi bahwa setiap malam jum‟at mereka arisan 

yang mana nominalnya 1.500 hasil tersebut sebagian untuk 

kebutuhan masjid, dan sebagian di jadikan untuk kebutuhan 

mereka yaitu kostum dan lain sebagainya.
64

 

c. Melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat 

Budaya adalah nilai-nilai, ajaran, aturan atu norma yang 

tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat, yang harus dijaga dan 

dilestarikan serta di abadikan oleh masyarakat. Di masyarakat Dusun 

Kowang budaya yang ada antara lain : yasinan, tahlilan, reog (thik). 

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Basuki sebagai berikut: 

Kegiatan yang rutin di masyarakat kowang sini antara lain, 

yasinan, kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat setiap 

malam jum‟at secara anjang sana, yaitu secara bergiliran 

berpindah-pindah setiap rumah masyarakat. Dan juga ada 

tahilan : tahlilan ini dilaksanakan apabila ada orang yang 

meninggal dunia di masyarakat sini, 7 hari meninggalnya, 40 

hari sampai seribu harinya, serta dilaksanakan apabila ada 
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hajatan masyarakat mau kirim do‟a kepada saudaranya yang 

telah meninggal dunia.
65

  

Di Dusun kowang mempunyai kebudayaan yaitu reog thik, reog 

thik adalah suatu permainan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai 

budaya yang dilestarikan. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak, 

Reog thik itu hiburan yang dilakukan oleh masyarakat dari jaman 

dahulu sekitar tahun 80-an, yaitu seperti orang kesurupan, 

kemudian mereka memainkan alat-alat reog tersebut. biasanya reog 

thik tersebut di undang/dimainkan ketikan hari 17-an yang 

dirayakan oleh semua kalangan masyarakat Dusun Kowang sini.
66

 

2. Bagi murid/masyarakat 

a. Jasa layanan 

Di kalangan para ahli pada umumnya sepakat tentang adanya 

hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Kewajiban  

masyarakat mendukung akan pendidikan yang ada di masyarakat 

tersebut, memberikan tempat untuk pendidikan,  memberikan pembiayaan, 

keamanan lingkungan, dan lain sebagainya yang memungkinkan agar 

pendidikan dapat terlaksana. 

Selain masyarakat memberikan sarana prsarana untuk dapat 

terlaksananya suatu pendidikan, yang terpenting dalam pendidikan 

tersebut adalah masyarakat itu sendiri mendukung dan mau mengikuti apa 

yang telah di program dan di bentuk oleh tokoh masyararakat, tokoh 

agama dan lain sebagainya. sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak 

Lasni sebagai berikut: 
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Masyarakat mengikuti apa yang telah di program oleh tokoh 

agama, warga masyarakat memberikan masjid sebagai tempat 

pelaksanaan pendidikan dan masyarakat ikut mengembangkan 

pendidikan, serta mengelola pendidikan tersebut sebagai 

pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, tokoh agama melatih 

masyarakat setiap satu minggu tiga kali.
67

 

 

Tokoh agama  merupakan bagian yang memiliki peran yang sangat 

penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpendidikan agama Islam, 

masyarakat yang sejahtera serta masyarakat yang damai, aman dan 

bertanggung jawab. Program yang di adakan di dalam masyarakat adalah 

bagian yang di kembangkan dari pendidikan agama Islam yang mana 

harus memiliki tujuan dan harapan agar menghasilkan program-program 

tersebut tidak sia-sia.  

Perubahan masyarakat yang terjadi karena adanya program-

program yang di adakannya oleh tokoh agama yang terjadi pada Dusun 

Kowang Desa senepo tersebut merupakan bukti bahwa proses pendidikan 

agama Islam yang di adakannya dapat berhasil. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Bapak Basuki sebagai berikut: 

Manfaat yang dapat di peroleh melalui pembinaan masyarakat 

dengan adanya program pendidikan agama islam tersebut, men 

genai shalat berjamaah setiap hari terutama shalat magrib dan 

shalat isya‟ itu semakin banyak, para orang tua menjadi banyak 
yang mengikuti kegiatan yasinan, tahlilan bahkan selama ini di 

masyarakat Dusun Kowang ini mengadakan program istigotsah 

yang dilaksnakan pada setiap malam jum‟at kliwon. Namun hanya 
jama‟ah putra.68

 

 

Sebagaimana di sampaikan Bapak Jaiman sebagai berikut: 
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Perubahan masyarakat setelah adanya program yang dibentuk oleh 

masyarakat tersebut, adat istiadat banyak yang dirubah, mengenai 

(nyadran) menyembah batu-batuan mulai berkurang bahkan sudah 

jarang yang melakukan, (kenduri) sudah beda di banding 

sebelumnya yaitu dari cara mengikhrarkannya, kalau dulu setiap 

leluhur di mule (ditujukan) sekarang sebagian besar di rubah di 

tujukan kepada Alloh, seperti (golong loro) dulu sebagai memule 

siang dan malam, kalu sekarang (golong loro) sebagai al-Qur‟an 
dan Al-hadist dan sebagainya.

69
 

Hasil observasi peneliti lakukan bahwa jama‟ah yasin, tahlil oramg 

yang lanjut usia banayak yang mengikutinya bahaka hapir separoh jama‟ah 

adalah masyarakat sebaya dan lanjut usia. 

 

 

Dari sisi lain, pendidikan Islam bagi masyarakat di persiapkan dan 

diabadikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan yang diaksanakan 

pada masyarakat Dusun Kowang Desa senepo tersebut selain mewujudkan 

masyarakat mau melaksanakan ibadah terutama dalam ibadah shalat, juga 

bermanfaat bagi kesejahteraan lingkungan, melestarikan lingkungan serta 

mudah dalam bermusyawarah pada intinya berbeda dengan sebelum 

adanya program pendidikan Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bapak Lasni selaku tokoh agama beserta ketua RT sebagai berikut: 

Menurut saya pribadi sebagai ketua RT sangat lebih muda 

masyarakat diajak untuk musyawarah, dan diajak untuk membuat 

program lainnya terutama dalam program-program masyarakat, 

seperti kerja bakti dan lain sebagainya. Dan setelah adanya 

pendidikan seperti itu, para kaum putri pun membuat kegiatan 

yasinan tersendiri yaitu pada jum‟at siang.70
 

 

Dari paparan di atas dapat di ketahui bahwa banyak hasil maupun 

manfaat dari program pendidikan agama Islam di Dusun Kowang tersebut 
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serta banyak perubahan yang di dapat oleh masyarakat, perubahan yang 

dapat di ketahui anatara lain: masyarakat yang awalnya tidak bisa 

melakukan ibadah shalat sama sekali menjadi bisa, awalnya para orang tua 

tidak mau ke masjid menjadi mau ke masjid dan masyarakat menjadi 

mudah untuk di ajak bermusyawarah serta masjid pun menjadi ramai. 
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BAB IV 

ANALISIS PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM BAGI WARGA DUSUN KOWANG DESA SENEPO 

KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO 

 

 

1. Kondisi awal pendidikan agama Islam di Dusun Kowang Desa Senepo 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 

Apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Ini adalah pertanyaan 

yang pertama kali dilontarkan orang yang baru mengenal pendidikan Islam. 

Pertanyaan ini sangat bagus dan perlu mendapatkan jawaban. Jawabannya 

tentu tidak mudah, sebab setiap orang akan berbeda dalam memberikan 

jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mengutip perkataan 

Ahmad Tafsir (2004:24) bahwa secara sederhana pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang “berwarna” Islam. Maka pendidikan yang Islami adalah 

pendidikan yang berdasar islam. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Islam itu 

sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan.
71

 

Hasan Lunggung (1992:3) berpendapat bahwa pendidikan dapat 

ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi masyarakat dan individu. Dari segi 

masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua 

kepada generasi muda agar hidup masyarakat tetap kelanjutan. Sementara dari 

segi individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang 
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terpendam dan tersembunyi. Dari situ, ia menarik\kesimpulan bahwa 

pendidikan dapat diartikan sebagai pewarisan kebudayaan sekaligus 

pengembangan potensi-potensi.
72

 

Pengertian pendidikan Islam oleh Muhaimin M.A dibagi menjadi tiga : 

Pertama, Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yaitu pendidikan 

yang dipahami dan dikembangkan dari nilai yang terkandung dalam al-Qur‟an 

dan as-Sunnah. Kedua, Pendidikan ke-Islam-an atau pendidikan Agama Islam, 

yaitu upaya mendidikan agama, ajaran dan nilai Islam agar menjadi 

pandangan hidup (way of life) seseorang. Ketiga, Pendidikan dalam Islam, 

atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan 

berkembang dalam sejarah umat Islam, yaitu proses pembudayaan dan 

pewarisan ajaran.
73

 Sebagaimana dengan teori tersebut, bahwa di masyarakat 

Dusun Kowang Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 

tersebut menyelenggarakan program pengembangan pendidikan agama Islam 

yaitu menekankan pada pelaksanaan praktek ibadah shalat terhadap 

masyarakat yang selama ini belum bisa melakukan shalat, serta menekankan 

pembelajaran ibadah shalat bagi masyarakat yang lanjut usia, karena pada 

mulanya masyarakat Dusun Kowang tersebut masih melaksanakan adat 

istiadat nenek moyang terdahulu. Sebagaimana disamapaikan oleh Bapak 

jaiman selaku Sesepo Dusun Kowang bahwa Masyarakat Dusun kowang ini, 

dalam tradisi jawa masih di gunakan dari sekitar 1950 an saya lahir sudah ada 
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yang namanya kenduri, namun caranya sudah beda, kalau dulu dalam 

mengikhrarkannya masih jawa tulen, bahasa jawanya masih menggunakan 

hajat yang ditujukan untuk leluhur.
74

  

Melihat kondisi masyarakat seperti itu, maka tokoh agama beserta 

pemuda mengadakan pengembagan pendidikan Islam, dengan tujuan agar 

masyarakat dapat mempunyai pengetahuan tentang pendidikan agama Islam 

dan masyarakat dapat melaksanakan syariat Islam serta agar masyarakat dapat 

menunaikan ibadah shalat seperti yang di syariatkan dalam agama Islam. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Lasni selaku tokoh agama, bahwa 

Masyarakat Dusun Kowang tersebut masih awam mengetahui agama islam 

pada intinya masih jauh dari pendidikan agama Islam terutama dalam hal 

ibadah, sebenarnya sudah banyak lulusan pondok pesantren, namun belum ada 

perelesasian terhadap kemajuan masyarakat. Selain itu masih banyak 

masyarakat yang menyembah batu-batuan (nyadran), genduri dan adat lainnya 

yang tidak ada dalam ajaran syariat Islam.
75

 

Pendidikan Islam dalam pengertian ini, mengandung arti dan ruang 

lingkup dengan cukup luas, sebab di dalamnya terdapat konsep Tarbiyah versi 

an-Nahlawi, Ta‟lim versi Jalal dan Ta‟dib versi Syed Naquib Al-Attas. 

Disamping ketiganya, mengandung makna yang dalam antara hubungan 

manusia, masyarakat dan lingkungan dalam hubungan dengan Tuhan. 
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Ketiganya juga menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam baik formal 

maupun non formal.
76

 

Sedangkan pendidikan berbasis masyarakat secara konseptual adalah 

model penyelenggaraan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh 

masyarakat, dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya 

pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh 

masyarakat artinya masyarakat di tempatkan sebagai subyek/pelaku 

pendidikan, bukan obyek pendidikan. Pada konteks ini pendidikan, 

masyarakat dituntut peran partisipasi aktifnya dalam setiap program 

pendidikan. Adapun pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya 

masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk 

menjawab kebutuhan mereka.
77

 Sebagaimana hal tersebut, di masyarakat 

Dusun Kowang sangat lemah tentang pendidikan agama islam, sangat rendah 

tentang kesadaran masyarakat terhadap kewajiban beribadah, karena pada 

hakikatnya khususnya masyarakat yang lanjut usia berlatar belakang tidak 

berpendidikan seperti saat ini. Oleh sebab itu masyarakat Dusun Kowang 

tersebut membutuhkan pendidikan serta pembinaan tentang pendidikan agama 

Islam. Sebagaimana disampaikan oleh bapak tukiman bahwa Masyarakat 

Dusun Kowang sini sebelum adanya program yang di adakan oleh para tokoh 

agama serta para pemuda, hanya kegiatan yasinan saja, itu aja jama‟ahnya 

sedikit hanya pemuda saja orang yang lanjut usia tidak ada, dan masyarakat 
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pun kalau dilihat kurang mempunyai keasadaran terhadap kepentingan 

pendidikan agama Islam, karena ketika puasa ramadhan banyak masyarakat 

yang tidak melaksanakannya, waktu shalat masih kerja di ladang seakan tidak 

peduli dengan kewajiban shalat, terutama masyarakat lanjut usia, ya wajarlah 

mungkin ini semua di sebabkan orang-orang tersebut belum mempunyai 

kesadaran serta pada hakikatnya mereka tidak berpendidikan seperti saat ini 

dulunya.
78

 

Selain itu pada mulanya masyarakat masih berkeyakinan atas 

terjadinya mitos-mitos, seperti apabila dalam acara mantenan tidak di beri 

sesajen maka akan terjadi keburukan, sebagaimana di Dusun kowang pada 

mulanya melaksanakan kenduri yang masih menggunakan ikhrar jawa tulen, 

yang masih menggunakan buceng, golong songo, ambengan dan lain 

sebagainya. oleh sebab itu melihat kondisi seperti itu tokoh agama Dusun 

Kowang mempunyai tekat untuk meluruskan masyarakat yang tertinggal oleh 

kemajuan yaitu dengan membentuk program pengembangan pendidikan 

agama Islam bagi masyarakat tersebut. 

2. Program-Program Masyarakat yang Dilakukan Dalam Pendidikan 

Agama Islam di Dusun Kowang Desa Senepo Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo.  

Pendidikan berbasis masyarakat menekankan pentingnya pemahaman 

akan kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan masyarakat oleh masyarakat 

dengan menggunakan potensi yang ada di masyarakat. Menurut Watson 
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sebagaimana dikutib oleh Numberto Sihobing dalam makalahnya yang 

berjudul Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat 

mengemukakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki 3 elemen 

yaitu:
79

 

1. Mementingkan warga belajar sebagai dasar untuk mengembangkan 

program belajar dan senantiasa memperhatikan kebutuhan belajar 

masyarakat karena sebenarnya mereka tahu apa yang mereka butuhkan. 

2. Program di mulai dari perspektif yang kritis. Ada 3 perspektif dalam 

melihat masyarakat yaitu konserlatif, liberal, dan kritis, pendidikan 

berbasis masyarakat menggunakan kritis yang menemukan pentingnya 

perbaikan kemampuan dasar masyarakat, meningkatkan kemampuan yang 

sudah ada dan partisipasi dalam setiap kegiatan. 

3. Pembangunan masyarakat yang menekankan bahwa program belajar harus 

berlokasi dimasyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat, menciptakan 

rasa memiliki, dan program itu dirancang, di putuskan serta diatur oleh 

masyarakat sebagian mereka membentuk kesatuan yang lebih besar. 

Sebagaimana teori tersebut, melihat lemahnya pendidikan agama Islam 

di masyarakat Dusun Kowang maka tokoh agama beserta pemuda mempunyai 

keinginan untuk membuat kegiatan keagamaan pelaksanaan pendidikan agama 

Islam diantaranya: Pelatihan shalat terhadap orang tua, mengajarkan do‟a-do‟a 
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serta mengajarkan tata cara wudhu, baca al-Qur‟an dan memberi materi lain 

yang berhubungan dengan pendidikan Islam.
80

 

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan Islam 

berbasis masayarakat antara lain: 

Pertama, tujuan pendidikan Islam adalah suatu keadaan ideal yang 

ingin diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, baik formal, non-formal 

maupun informal, seperti terwujudnya manusia yang memiliki keseimbangan 

antara keunggulan dalam bidang iman-takwa dengan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan bahasa serta memiliki keinginan yang kuat untuk 

mendarmabaktikannya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara atas 

dasar panggilan Tuhan. Kedua, tujuan pendidikan adalah merupakan 

pelaksanaan dari visi dan misi pendidikan yang di rumuskan. Untuk itu antara 

visi, misi dan tujuan pendidikan memilki hubungan substansi dan fungsional. 

Ketiga, tujuan pendidikan islam berdasarkan Al-Qur‟an dan al-Sunnah 

ternyata sangat memerhatikan masyarakat, bahkan pendidikan Islam itu 

sendiri adalah pendidikan yang berwawasan kemasyarakatan atas dasar ajaran 

Islam. Tujuan pendidikan agama Islam selain menekan lahirnya individu yang 

memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kokoh, juga memiliki perhatian dan 

keinginan yang kuat untuk memajukan masyarakat.
81

 Sebagaimana tersebut, 

untuk mendidik dan mengembangkan ajaran pedidikan agama Islam serta 

memajukan masyarakat, maka yang dilakukan tokoh agama di Dusun kowang 

adalah mengajak masyarakat datang ke masjid, di ajak bermusyawarah untuk 
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belajar tentang pendidikan agama Islam khususnya dalam ibadah shalat 

sehingga masyarakat mau untuk mengikuti apa yang telah di programkan oleh 

tokoh agama tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Lasni 

selaku tokoh agama bahwa Cara yang kami lakukan untuk mengawali 

program pembelajaran di masyarakat, awalnya kami undang masyarakat untuk 

ke masjid, kemudian kami mengajukan program yang akan kami lakukan 

terhadap masyarakat, kami jelaskan pembelajarannya, terutama kami tekankan 

terhadap masyarakat yang lanjut usia, sehingga masyarakat setuju dengan 

program yang kami tawarkan kepada masyarakat tersebut.
82

 

Di dalam ajaran islam yang bersumber Al-Qur‟an dan hadist terdapat 

informasi tentang pelaksanaan pendidikan yang melibatkan peran serta 

masyarakat, Al-Qur‟an misalnya, berbicara tentang pendidik, yaitu Tuhan, 

Nabi, Ulama‟, kedua orang tua, dan masyarakat pada umumnya; sumber 

belajar, yakni ayat-ayat qauliyah (Al-Qur‟an) ayat qauniyah (alam jagat raya), 

ayat insaniyah (fenomena social);sarana prasarana pendidikan : mulai dari 

rumah, masjid, majelis ta‟lim, dan sebagainya;proses belajar mengajar melalui 

kegiatan ceramah, khutbah, contoh teladan yang baik, kisah-kisah orang yang 

sukses, sumber dana pendidikan,:zakat, shalat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, 

hadiah dan sebagainya.
83

 Di masyarakat Dusun Kowang tersebut mengadakan 

kegiatan keagamaan yang di adakan oleh tokoh agama, sebab melihat kondisi 

masyarakat yang lemah akan pengetahuan syariat Islam terutama dalam hal 

ibadah antara lain mengenai: pelatihan shalat bagi masyarakat lanjut usia, 
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wudhu, do‟a-do‟a, membaca Al-Qur‟an dan materi lain yang berhungan 

dengan syariat islam. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara bahwa di Dusun 

Kowang Pada hari senin tanggaL 12 pada jam 18.20 bahwa masyarakat belajar 

praktek shalat yang di pandu oleh para pengajarnya yaitu ustadz lasni beserta 

pemuda setempat, mereka sebagian belajar shalat dan sebagian belajar tentang 

praktek wudhu, yaitu pengajarnya mempraktekkan di depan kemudian para 

jama‟ahnya mengikutinya dan di benahi oleh anak-anak muda tersebut.
84

 

 Dengan semua itu metode yang digunakan untuk mengajari 

masyarakat, terutama masyarakat yang lanjut usia, mengacu pada cara 

Rasulullah terhadap sahabat-sahabat beliau. Diantaranya kegiatan yang 

dilakukan serta metodenya anatara lain sebagai berikut: 

1. Pelatihan shalat 

Ketika membina para sahabat, Rasulullah SAW, menggunakan 

metode praktik langsung, ketika mengajarkan shalat, beliau memimpin 

langsung para sahabat dari atas mimbar, sementara para sahabat menjadi 

makmum di belakang, beliau dengan maksud memberikan pelajaran shalat 

kepada mereka. Untuk jelasnya, kita dapat menyimak riwat berikut ini.  

Dari abi Hurairah r.a. Bukhari dan Muslim meriwatkan bahwa ada 

seseorang masuk masjid, sementara Rasulullah saw, berada di posisi 

masjid. Kemudian orang itu shalat lalu menemui Nabi dan menyampaikan 

salam kepadanya. Rasulullah saw, pun menjawab: “wa’alaikum salam. 
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Kembalilah (ketempatmu) kemudian shalat lagi. Sesungguhnya kamu 

tidak shalat. “kemudian pada shalat yang kedua atau yang berikutnya, 

orang itu berkata: “wahai rasullulah, ajarilah aku! “Maka Nabi bersabda, 

“apabila kamu hendak mendirikan shalat, maka baguskanlah wudhumu, 

lalu menghadap kiblat, dan bertakbir. Kemudia bacalah surat Al-qur‟an 

yang dapat kamu baca, lalu rukuk dengan tuma‟ninah, kemudian  bangkit 

hingga berdiri dengan sempurna, kemudian sujud dengan tumakninah , 

kemudian bangkit untuk tuma‟ninah. Lakukanlah semua itu dalam setiap 

rakaat shalatmu. “ kemudian Rasulullah saw, bersabda kembali: “Apabila 

kamu telah melakukan semua itu, niscaya shalatmu sempurna. Jika kamu 

kurangi, berarti kamu mengurangi shalatmu.”Ungkapan terakhir ini 

merupakan tambahan yang ada dalam hadist riwayat Abu Dawud, karena 

para sahabat seantiasa mengacu pada cara shalat Rasulullah atau terdorong 

oleh hasrat ingin belajar, sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. Sebagian 

perowi hadist mengatakan bahwa pengulangan tersebut lebih disebabkan 

oleh keharusan bagaimana shalat itu dilakukan sesuai dengan petunjuk 

Rasulullah.
85

 Cara yang digunakan dalam pembelajaran shalat terhadap 

orang tua yang lanjut usia yaitu dengan metode praktik dan pengulangan 

hampir sama dengan metode Rasulullah dalam mengajarkan shalat 

terhadap para sahabat-sahabat beliau. Sebagaimana di sampaikan oleh 

Bapak Lasni bahwa Pembelajaran shalat yang kami ajarkan mengenai 

gerakannya terhadap masyarakat dengan cara antara lain: mulai dari 
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takbiratul ikhram, kami praktekkan dengan tangan di atas dada tangan 

kanan di atas dan tangan kiri di bawah, karena orang tua kadang di balik, 

kemudian ada yang membenahi di antara orang-orang tua tersebut, rukuk 

pun juga seperti itu sampai duduk takhiyat akhir, ini yang sulit dilakukan 

orang-orang tua karena memasukkan kaki kanan ke kaki kiri, sebab kaki 

mereka sudah kaku tidak bisa melakukan seperti orang-orang yang masih 

muda. Anggapan kami ya sudahlah itu di anggap sudah baik.
86

 

Mengajari shalat bagi orang-orang lanjut usia, sangat sulit, karena 

mereka bisa dikatakan sudah terlambat, sebab daya ingat mereka sudah 

lemah. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Dusun Kowang bahwa 

pembelajaran shalat bagi orang lanjut usia antara lain untuk mengajari 

lafadz-lafadz shalat, bagi yang bisa membaca tulisan latin di berikan teks 

latin, dan yang sama sekali tidak bisa membaca dipandu oleh gurunya, 

dilafadzkan kemudian menirukan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak 

Lasni bahwa, mengenai cara mengajari lafadz-lafadznya kami awali 

dengan niatnya : yang bisa baca latin, kami beri teks latin dan kami suruh 

baca kemudian di hafalkan sambil di pandu pelatihnya, orang satu di 

bimbing dengan guru satu. Dan untuk yang tidak bisa membaca sama 

sekali kami suruh menirukan dengan kami lafadzkan dikit demi sedikit itu 

aja sangat sulit, ada juga yang tidak bisa-bisa kemudian cara yang mudah 

dan kami anggap sudah cukup sah kami buat dengan lafadz bahasa jawa, 

lafadznya “Niat engsun shalat fardhu subuh kaleh rokaat lillahi ta‟ala”. 
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Kalau mengenai bacaan takbiratul ikhram dan seterusnya sampai akhir, 

kami pandu sedikit-sedikit kata perkata, kemudian kami suruh ulang-

ulangi esuk harinya. Alhamdulillah bisa hafal meski awal-awalnya belum 

lancar.87 

2. Pelatihan wudhu 

Belajar dari pengalaman dan latihan, dalam hal berwudhu para 

sahabat belajar dari rasulullah atau diantara mereka sendiri berjalan konsep 

saling membetulkan. Banyak buku hadist yang menuturkan cara-cara 

sahabat tersebut, misalnya saja riwayat Ustman bin „Afan ini, ketika itu 

beliau meminta air untuk berwudhu. Kemudian beliau tertawa seraya 

bertanya kepada sahabat-sahabatnya, “mengapa kalian tidak menanyakan 

perkara yang membuatku tertawa”, sahabat bertanya, “wahai amirul 

mu‟minin, apa yang membuatmu tertawa”, Ustman menjawab: “aku 

melihat Rasulullah saw berwudhu, sebagaimana aku berwudhu (sekarang). 

Kemudian beliau tertawa seraya bertanya, “mengapa kalian tidak 

menanyakan perkara yang membuatku tertawa”, para sahabat bertanya: 

“wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa” Maka beliau 

bersabda: “Sesungguhnya apabila seorang hamba mengambil air wudhu, 

lalu mencuci wajahnya, maka Allah akan menghapus setiap kesalahan 

yang dilakukan oleh wajahnya, apabila dia mencuci kedua sikunya, maka 

akan dihapuskan pula kesalahannya. Apabila ia membersihkan kedua 

kakinya, maka akan dihapuskan pula kesalahannya. Hadist ini 
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diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya‟la dengan sanad yang baik 

serta oleh Al-Bazar dengan sanad yang sahih.
88

 Untuk mengenai metode 

dalam mengajarkan wudhu sebagaimana disampaikan Bapak Lasni 

Pembelajaran wudhu yang kami ajarkan mengenai gerakannya terhadap 

orang-orang lanjut usia antara lain: kami praktekkan di depan mulai dari 

membasuh pergelangan tangan, kemudian saya suruh menirukan dengan 

pelan-pelan sampai membasuh kaki, kemudian ada yang membenahi 

gerakan yang dilakukan pada setiap orang-orang tersebut karena sulit 

untuk mempraktekkan. Kami suruh mengulang-ulangi di pandu dengan 

pemuda-pemuda sampai lancar.
89

 

Oleh sebab itu, mengajari masyarakat awam khususnya orang 

lanjut usia harus tlaten dan jeli, sebagaimana di Dusun kowang tersebut 

untuk mengajari gerakan wudhu, di berikan contoh terlebih dahulu oleh 

gurunya, sambil menyuruh menirukan, kemudian ada yang membenahi 

gerakannya, selain itu mengajari niatnya juga memandu dikit demi sedikit, 

di lafadzkan, kemudian di suruh menirukan. Seperti disampaikan oleh 

Bapak Lasni untuk cara mengajari niat wudhu dan do‟a setelah wudhu 

yaitu: niatnya kami lafadzkan sedikit demi sedikit, kemudian kami suruh 

menirukan bersama-sama, kalau sudah agak lancar kami suruh mencoba 

satu persatu dengan di pandu yang mengajarinya, kalau udah bisa kami 

teruskan lagi bacaan selajutnya, seperti itu terus sampai selesai.
90
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Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengajari 

masyarakat yang lanjut usia tersebut tidak mudah harus memerlukan 

kesabaran, ketlatenan dan juga harus mengetahui kemampuan serta latar 

belakang masyarakat. 

3. Do‟a-do‟a 

Dalam pola pendidikannya, secara praktis, Rasulullah saw, 

mengetengahkan do‟a-do‟a penting dan ayat-ayat Al-Qur‟an kepada para 

sahabat. Untuk itu, para sahabat mengulang-ulang doa atau ayat tersebut di 

depan Rasulullah saw, agar beliau dapat menyimak bacaan para sahabat.
91

 

Pembelajaran tentang do‟a-do‟a yang diajarkan tokoh agama terhadap 

masyarakat, memberikan do‟a-doa yang sekiranya mudah di hafalkan 

orang yang lanjut usia, serta bermanfaat untuk mendo‟akan kedua orang 

tuanya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Lasni Mengenai do‟a-do‟a 

yang kami berikan dari yang mudah-mudah terlebih dahulu diantaranya : 

do‟a kepada orang tua, tujuan kami agar setiap setelah shalat bisa 

mendo‟akan kedua orang tuanya yang telah tidak ada, kami pandu sedikit-

sedikit contohnya “allohumma” kemudian saya suruh menirukan dan 

seterusnya sampai akhir, serta kami berikan do‟a selamat caranya juga 

seperti itu.
92

  

4. Pembelajaran Al-Qur‟an 

Ajaran Islam adalah pengembangan agama Islam. Agama Islam 

bersumber dari al-Qur‟an yang memuat tentang wahyu Allah dan al-
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Hadith yang memuat sunah Rasulullah.
93

 Al-Qur‟an adalah dasar pijakan 

yang paling utama dalam syari‟at Islam, dasar yang dijadikan rujukan 

dalam berbagai hukum dan pengetahuan tentang halal dan haram. .
94

 Maka 

untuk bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya, seseorang 

harus mampu membacanya dengan baik dan benar. Sebagaimana hal 

tersebut, bahwa di masyarakat Dusun Kowang Desa senepo selain 

mengajarkan tentang shalat, juga mengajarkan tentang membaca Al-

Qur‟an, dengan tujuan agar masyarakat bisa mengenal bacaan Al-Qur‟an 

meski hanya sebatas mengenal huruf hijaiyah dan surat pendek dengan 

tujuan agar dapat digunakan dalam bacaan dalam shalat. Sebagaimana 

disampaikan oleh Bapak lasni bahwa Pembelajaran baca al-Qur‟an yang 

kami ajarkan adalah kami perkenalkan huruf hijaiyah itu bagi masyarakat 

seumuran 40 sampai 45 Tahun, bagi yang seumuran 60-an tidak kami ajari 

karena bagi mereka keberatan. Selain kami ajari huruf hijaiyah juga kami 

ajari tentang surat-surat pendek, dengan tujuan agar ketika mereka shalat 

dapat menggunakan surat-surat pendek yang telah diajari. Mengenai 

caranya kalau belajar tentang huruf hijaiyah kami berikan buku iqro‟yang 

besar itu kemjudian kami jelaskan dari awal (huruf Alif) sampai akhir 

(Ya‟) dan untuk surat-surat pendek bagi orang yang sudah tidak bisa baca 
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sama sekali, kami pandu dikit demi sedikit, kami lafadzkan kemudian 

kami suruh menirukan, seperti itu terus sampai hafal.
95

  

Dari paparan diatas dapat di simpulkan bahwa, cara yang dilakukan 

oleh tokoh agama untuk mengajari shalat, wudhu, baca tulis al-Qur‟an 

terhadap masyarakat lanjut usia, yaitu dengan menggunakan cara 

mengulang-ulang, menuntut masyarakat samapi mereka bisa. Oleh sebab 

itu, pendidikan agama Islam mempunyai peran yang sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat. 

3. Kontribusi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan pendidikan Agama Islam 

di Dusun Kowang Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo. 

Abdullah Idi, dalam bukunya Sosiologi Pendidikan, Individu, 

Masyarakat dan Pendidikan, menjelaskan bahwa sumbangan masyarakat 

terhadap pendidikan adalah sebagai tempat melakukan sosialisasi, control 

social, pelestaraian budaya, seleksi pendidikan dan perubahan social,  serta 

sebagai lembaga pendidikan. Beberapa peran ini dapat dikemukakan sebagai 

berikut:
96

 

a) Masyarakat Sebagai Tempat Sosialisasi 

Sosialisasi atau bermasyarakat merupakan salah satu kemampuan 

yang harus dimilki setiap orang. Para peserta didik yang belajar di sekolah 

suatu saat akan menjadi anggota masyarakat. Karena kelangsungan 

kehidupannya lebih lanjut berada di masyarakat. Berbagai kebutuhan 
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hidupnya akan didapati melalui proses interaksi dan komunikasi dengan 

masyarakat. Sandang, pangan, papan, pasanagan hidup (calon istri atau 

suaminya) dan lain sebagainya berada di masyarakat. Masyarakat yang 

paling dekat adalah ibu bapaknya. Saudara-saurdara sekandung, saudara 

terdekat, tetangga, temain bermain sekitar tempat tinggalnya, temannya di 

sekolah, temannya di kampus, temannya di organisasi, dan lain 

sebagainya. peseerta didik, pelajar atau mahasiswa harus diberikan 

kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai 

kelompok social tersebut, sehingga tercipta kehidupan yang akarab, tolong 

menolong, kerja sama, saling pengertian, saling mengamankan, dan 

sebagainya. sejalan dengan itu, maka sejak masih bayi seorang anak harus 

diajak bersosialisasi dengan baik. Dalam sosialisasi tersebut diberikan 

pengetahuan tentang nilai-nilai budaya, tradisi, adat-istiadat, norma, 

ajaran, atu peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada di 

masyarakat, sehingga pada saat berinteraksi dan berkomunikasi dalam 

sosialisasinya itu akan berjalan secara tertib, aman dan damai, tidak 

bentrok, konflik dan perpecahan. Dalam proses sosialisasi itu, seorang 

anak diberikan pemahaman btentang tata cara dan etika bergaul dengan 

orang lain. Misalnya ketika bertemu mengucapkan salam, menghormati 

yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan menghargai orang yang 

sebaya, mendatangi undangan jika diundang, menjenguk dan 

mendoakannya jika sakit, ikut bergembira jika orang lain mendapatkan 

keberuntungan, ikut simpati dan empati kepada teman yang sedang terkena 
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musibah, mengingatkan atau mencegah orang lain yang akan berbuat 

sesuatu yang mengganggu kehidupan masyarakat, dengan cara yang 

bijaksana. Sebagaimana teori tersebut di masyarakat Dusun Kowang Desa 

Senepo dalam program pendidikan agama Islam memberikan materi yang 

berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan agar 

kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.
97

 Sebagaimana disampaikan 

oleh Bapak Sugianto bahwa Materi yang kami berikan terhadap 

masyarakat selain praktek shalat wudhu dan lain sebagainya itu, kami beri 

wawasan tentang bagaimana bermasyarakat dengan baik, rumah tangga 

dengan baik dan juga kami jelaskan tentang puasa, zakat, dan kewajiban 

shalat jum‟at terutama para kaum putra.
98

 

b) Masyarakat Sebagai Tempat Kontrol Social 

Masyarakat adalah kumpulan dari sejumlah orang yang tinggal 

suatu wilayah, memiliki komitmen, cita-cita dan tujuan yang sama, serta 

terikat, patuh dan tunduk pada nilai-nilai agama, serta nilai-nilai lain yang 

disepakati bersama. Setiap anggota masyarakat di samping mendapatkan 

hak-hak dan jamin untuk hidup, mengembangkan pendidikan dan berfikir, 

memilih,menghayati dan mengamalkan agamanya, menentukan bidang 

usaha ekonominya dan melanjutkan keturunanya, juga memiliki tanggung 

jawab social dan moral (social and moral obligation) yang didalam ajaran 

agama disebut sebagai fardhu kifayah (kewajiban kolektif), dan perintah 

melaksanakan amar ma‟ruf nahi munkar (memerintah orang lain berbuat 
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baik dan mencegahnya dari berbuat mungkar). Dengan demikian, 

masyarakat berperan sebagai control social, yakni mengawasi, memantau 

dan mencegah orang lain berbuat menyimpang. Dalam hubungan dengan 

pendidikan, maka masyarakat memiliki peran ikut mengawasi, memantau 

dan mencegah para pelajar dari kemungkinan melakukan berbagai 

perbuatan yang merugikan masyarakat. Sebgaimana hal tersebut, di Dusun 

Kowang Desa senepo, usaha yang dilakukan tokoh agama untuk 

mengntrol suatu pendidikan anak-anak mereka, memfasilitasi temapt yang 

mana dapat dijadikan pembelajaran bagi anak didik mereka selain dari 

pada lembaga sekolah yaitu masjid, yang mana dijadikan tempat belajar 

anak-anak, dengan tujuan agar anak didik mereka dapat belajar agama 

Islam di masyarakat tersebut. sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Lasni 

bahwa tokoh agama menyediakan masjid untuk belajar masyarakat, karena 

kami fikir tempat yang tepat dijadikan belajar masyarakat, terutama belajar 

shalat dan lain sebagainya itu di masjid, selain itu memang masyarakat sini 

hanya mempunyai masjid sebagai tempat belajar, musyawarah apa pun 

mengenai program masyarakat, pengumuman apa saja juga di masjid, dan 

mereka jadikan masjid sebagai pembelajaran anak-anak mereka. 

. Sebagaimana teori tersebut diperkuat dengan observasi peneliti, 

bahwa di masyarakat Dusun kowang Desa Senepo sebagian besar orang 

tua mereka menyekolahkan anak didiknya pada pesantren, dengan tujuan 

agar anak didiknya nanti mempunyai pengetahuan tentang agama sehingga 

dapat berperan memajukan masyarakat dan mengembangkan masyarakat, 
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serta agar dapat mengamalkan ilmunya kelak pada kehidupan 

bermasyarakat. 

c) Masyarakat Sebagai Pelestari Budaya 

 Budaya sebagaimana di pahamai adalah nilai-nilai, ajaran, aturan, 

atau norma yang tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat dan 

digunakan oleh mereka sebagai acuan, pedoman, dan cognitive framework 

atau cara pandang yang membingkai pola piker, pandangan, sikap dan 

perbuatan. Dengan demikian, budaya adalah sesuatu yang bersifat batin, 

jiwa, konsep dan roh yang memengaruhi sesuatau dan sekaligus 

membedakan antara satu dan lainnya. Sebagaimana berikut bahwa di 

masyarakat Dusun kowang, mempunyai budaya kegiatan yang di 

kembangkan dan dilakukan masyarakat sebagai kegiatan rutinan antara 

lain yasinan, tahlilan, dan budaya seni reog Thek. Seperti diungkapkan 

oleg Bapak Basuki Kegiatan yang rutin di masyarakat kowang sini antara 

lain, yasinan, kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat setiap malam 

jum‟at secara anjang sana, yaitu secara bergiliran berpindah-pindah setiap 

rumah masyarakat. Dan juga ada tahilan : tahlilan ini dilaksanakan apabila 

ada orang yang meninggal dunia di masyarakat sini, 7 hari meninggalnya, 

40 hari sampai seribu harinya, serta dilaksanakan apabila ada hajatan 

masyarakat mau kirim do‟a kepada saudaranya yang telah meninggal 

dunia.
99
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Dengan demikian budaya yang sudah ada di masyarakat harus di 

kembangkan dan di abadikan oleh masyarakat sebagai kegiatan yang mana 

menjadikan masyarakat menjadi lebih maju. Selain kegiatan yasinan dan 

tahlilan dusun kowang mempunyai seni budaya yang selama ini di tekuni 

masyarakat sebagai hiburan yaitu seni reog pegon (thek), sebagaimana 

disampaikan oleh Bapak Basuki bahwa Reog thik itu hiburan yang 

dilakukan oleh masyarakat dari jaman dahulu sekitar tahun 80-an, yaitu 

seperti orang kesurupan, kemudian mereka memainkan alat-alat reog 

tersebut. biasanya reog thik tersebut di undang/dimainkan ketikan hari 17-

an yang dirayakan oleh semua kalangan masyarakat Dusun Kowang 

sini
100

. 

d) Masyarakat Sebagai Tempat Belajar 

Paradigma pendidikan saat ini telah mengalami pergeseran yang 

amat signifikan. Di masa lalu, dan juga masih ada di masa sekarang 

berpandangan, bahwa pendidikan adalah menuntut ilmu pengetahuan, 

wawasan, keterampilan, dan lain sebagainya dari generasi tua kepada 

generasi muda, sehingga terjadi kesinambungan nilai, budaya, adat 

istiadat, ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan pada generasi 

berikutnya. Keadaan ini selanjutnya menimbulkan keadaan masyarakat 

yang mapan, stabil, aman, terjadinya goncangan, benturan dan konflik 

budaya.
101

 Sebagaiamana hal tersebut, tokoh agama di Dusun Kowang 

menyediakan fasilitas untuk pembelajaran masyarakat, terutama untuk 
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pelatihan ibadah shalat bagi orang yang lanjut usia dan sebagai tempat 

ank-anak didik masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Basuki 

bahwa Masyarakat menyediakan masjid untuk belajar masyarakat, karena 

kami fikir tempat yang tepat dijadikan belajar masyarakat, terutama belajar 

shalat dan lain sebagainya itu di masjid, selain itu memang masyarakat sini 

hanya mempunyai masjid sebagai tempat belajar, musyawarah apa pun 

mengenai program masyarakat, pengumuman apa saja juga di masjid, dan 

mereka jadikan masjid sebagai pembelajaran anak-anak mereka.
102

 

Selain pada itu, masyarakat juga menyediakan pembiayaan yang 

dibutuhkan masyarakat untuk kepentingan pendidikan yang ada, yaitu masyarakat 

menabung setiap malam jum‟at sehingga hasilnya di jadikan keperluan 

pendidikan, pembangunan dan lain sebagainya. seperti diungkapkan oleh Bapak 

Lasni bahwa Dukungan masyarakat terhadap pendidikan yang ada di 

Dusun Kowang selain tempat belajar juga memberikan pembiayaan, yaitu 

dengan cara nabung setiap malam jum‟at, dan hasilnya untuk 

keperluan/kebutuhan masjid, seperti tikar, al-Qur‟an, buku Iqro‟dan lain 

sebagainya, selain itu untuk pembangunan masjid.
103

 

Umar At-Taomy membagi tujuan akhir pendidikan Islam menjadi 

tiga, yaitu 1) tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan 

yang berupa pengetahuan , tingkah laku, dan kemampuan-kemampuan 

yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan akherat; 2) Tujuan yang 

berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku dalam masyarakat, 
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dan perubahan kehidupan masyarakat; 3) Tujuan professional yang 

berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, 

sebagai profesi,  dan sebagai kegiatan masyarakat. Sedangkan Al-Abrasy 

mengusulkan empat tujuan akhir pendidikan Islam, antara lain 1) 

pembinaan akhlak; 2) menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan di 

akherat; 3) penguasaan ilmu; 4) penguasaan keterampilan bekerja dalam 

masyarakat.
104

 Berdasarkan teori di atas, bahwa tujuan akhir pendidikan 

agama Islam kaitannya dengan masyarakat adalah sebagai agen perubahan 

tingkah laku indivudu ataupun kelompok dalam masyarakat menuju 

kearah yang lebih baik, dan meningkatkan keterampilan individu ataupun 

kelompok dalam kehidupan sosial masyarakat serta menciptakan 

masyarakat yang islami.
105

 Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 

Basuki bahwa Manfaat yang dapat di peroleh melalui pembinaan 

masyarakat dengan adanya program pendidikan agama islam tersebut, 

mengenai shalat berjamaah setiap hari terutama shalat magrib dan shalat 

isya‟ itu semakin banyak, para orang tua menjadi banyak yang mengikuti 

kegiatan yasinan, tahlilan bahkan selama ini di masyarakat Dusun Kowang 

ini mengadakan kegiatan istigotsah setiap malam jum‟at kliwon. Namun 

hanya jama‟ah putra106
.  

Dan juga disampaikan oleh Bapak Jaiman selaku sesepoh Dusun 

Kowang bahwa Perubahan masyarakat setelah adanya program yang 
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dibentuk oleh masyarakat tersebut, adat istiadat banyak yang dirubah, 

mengenai (nyadran) menyembah batu-batuan mulai berkurang bahkan 

sudah jarang yang melakukan, (kenduri) sudah beda di banding 

sebelumnya yaitu dari cara mengikhrarkannya, kalau dulu setiap leluhur di 

mule (ditujukan) sekarang sebagian besar di rubah di tujukan kepada 

Alloh, seperti (golong loro) dulu sebagai memule siang dan malam, kalu 

sekarang (golong loro) sebagai al-Qur‟an dan Al-hadist dan sebagainya.
107

 

Dan juga diperkuat oleh pendapat Bapak Lani selaku tokoh agama 

serta ketua RT 02/01 Dusun kowang bahwa Menurut beliau sebagai ketua 

RT sangat lebih mudah masyarakat diajak untuk musyawarah, dan diajak 

untuk membuat program lainnya terutama dalam program-program 

masyarakat, seperti kerja bakti dan lain sebagainya. 
108

 

Dari sini dapat di tarik kesimpulan bahwa kontribusi masyarakat 

terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam antara lain : masyarakat 

sebagai tempat sosialisasi, masyarakat sebagai pelestari budaya, 

masyarakat sebagai tempat belajar, dan manfaat dari hasil program 

pendidikan agama Islam di Dusun Kowang Desa Senepo tersebut 

menjadikan masyarakat lebih baik, khususnya masyarakat lanjut usia yang 

awalnya tidak bisa mengerjakan shalat sama sekali menjadi bisa, jama‟ah 

shalat di masjid bertambah banyak dan masyarakat lebih mudah diajak 

bermusyawarah serta memajukan masyarakatnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan keseluruhan uraian yang tertera, maka dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi awal pendidikan agama Islam di Dusun Kowang Desa Senepo 

masih jauh dari pengetahuan, pengalaman tentang syariat islam, banyak 

orang lanjut usia tidak bisa mengerjakan shalat dan masih banyak 

masyarakat yang menyembah batu-batuan (nyadran). 

2. Program yang dilakukan tokoh agama dalam mengembangkan Pendidikan 

agama Islam di Dusun Kowang desa Senepo Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo antara lain:  kegiatan pembelajaran shalat bagi orang 

tua, pembelajaran wudhu, do‟a-do‟a, baca al-Qur‟an dan materi lain yang 

berhubungan dengan syariat Islam. 

3. Strategi tokoh agama dalam mengembangkan pendidikan agama Islam 

antara lain : masyarakat sebagai kontrol social, masyarakat sebagai seleksi 

pendidikan, masyarakat sebagai tempat pendidikan, masyarakat sebagai 

lembaga pendidikan, dan hasil dari program pendidikan agama Islam yang 

di adakan oleh tokoh agama berserta pemuda antara lain: pada mulanya 

masyarakat yang lanjut usia tidak bisa melaksanakan ibadah shalat 

menjadi bisa, jama‟ah shalat di masjid terutama pada shalat magrib dan 
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isya‟ bertambah banyak dan orang lanjut usia mau mengikuti tahlilan serta 

masyarakat menjadi mudah untuk di ajak musyawarah dalam program-

program kegiatan masyarakat. 

 

B. Saran-Saran 

1. Kepada tokoh agama terus meningkatkan pembelajaran dan kegiatan untuk 

masyarakat, agar masyarakat terus berkembang dan maju sesuai 

pekembangan zaman. 

2. Kepada masyarakat terus menjaga dan mengembangkan kegiatan yang ada 

untuk pendidikan anak-anak didik mereka 

3. Kepada masyarakat selalu manjaga kerukunan antar sesama dan menjaga 

kesetabilan dalam beribadah sehingga masyarakat menjadi maju serta 

bercitra islami. 
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