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ABSTRAK 

Wulandari, Ratna. 2019. Program Pengajian Rahmatan Lil 

Alamin dalam Menjaga Ukhuwah Islamiyah di 

Pondok Modern Ar-Risalah Kabupaten Ponorogo. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Perguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.Ahmadi, M.Ag.  

Kata Kunci : Pengajian, Rahmatan Lil Alamin, Ukhuwah 

Islamiyah. 

Para alumni IKPA (Ikatan Pondok Modern Ar-Risalah) 

cabang Ponorogo membentuk suatu kegiatan pengajian yang 

bertema pada pengajian Rahmatan lil alamin dengan tujuan dapat 

memberikan rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam. Melalui 

kegiatan pengajian ini para alumni dapat menjaga hubungan 

persaudaraan (ukhuwah) antar alumni dengan pondok, antar 

alumni dengan alumni, antar alumni dengan masyarakat serta 

antar pondok dengan masyarakat umum. Pondok modern Ar-

Risalah ini berdiri untuk semua golongan umat. Pengajian ini 

terletak di Desa Gundik, Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo. 

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu: 1) untuk 

mengetahui program pengajian Rahmatan lil alamin di Pondok 

Modern Ar-Risalah berupa perumusan tujuan pengajian, materi 

pengajian, strategi pengajian, pengalaman keberagaman, 

organisasi pengajian dan penilaian pengajian. 2) untuk 

mengetahui problematika pengajian dan dalam menjaga ukhuwah 

Islamiyah di Pondok Modern Ar-Risalah Kabupaten Ponorogo. 

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari kegiatan pengajian ini ialah untuk mensyiarkan agama Islam, 
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sebagai sarana amar ma‟ruf nahi mungkar mempererat hubungan 

persaudaraan (ukhuwah) secara Islamiyah. Materi yang 

disampaikan dalam kegiatan pengajian Rahmatan lil alamin ini 

menyangkut segala permasalahan agama Islam (syariat, ubudiyah 

dan muamalah). Strategi yang dilakukan dalam kegiatan ini ialah 

dengan mendatangkan mubaligh dan mubalighah dari berbagai 

bidang baik dari kalangan NU, Muhammadiyah, kesehatan, 

keamanan, hukum dan sebagainya, melakukan bende ke 

masyarakat, memberikan doorprize, bazar dan paket belanja 

murah. Pengalaman keberagaman, dari berbagai pengalaman 

yang ada pengajian ini dapat memberikan kontribusi pada banyak 

tempat pengajian yang lainnya sehingga dengan adanya kegiatan 

pengajian ini maka dapat memberikan efek yang baik bagi 

masyarakat. Organisasi masyarakat yang hadirpun dari berbagai 

kalangan dan organisasi yang berbeda-beda seperti 

Muhammadiyah, NU,dsb. Penilaian, dalam melakukan evaluasi 

ini panitia melakukan rapat rutin setiap sebulan sekali. 

Problematika dari kegiatan pengajian Rahmatan Lil Alamin di 

Pondok Modern Ar-Risalah ini ialah jika Da‟i tidak bisa hadir 

maka harus segera mencari penganti da‟i, seorang da‟i mentarif 

dengan sendirinya, kres dengan kegiatan santri di Pondok. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang diturunkan oleh 

Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk 

mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan 

dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Definisi Islam 

digali dari berbagai Al-Qur‟an dan Al-Hadist ini 

sanggup menjelaskan Islam sebagaimana fakta Islam itu 

sendiri dan melindungi tercampurnya Islam dengan 

agama dan sistem-sistem yang lain. 

Islam bukanlah sembarang agama seperti 

kebanyakan agama  di dunia ini. Kebanyakan agama 

hanya mengatur masalah moral dan keakhiratan saja, 

seperti bagaimana beribadah, berbuat baik, bercerita 
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tentang neraka dan surga, tentang setan dan iblis, juga 

tentang pahala dan dosa. Islam bukan cuma mengatur 

masalah-masalah moral dan keakhiratan tadi, tetapi 

Islam juga mengatur masalah politik, ekonomi, sosial, 

pemerintahan, pendidikan, sanksi hukum, tentang 

perang, damai, dan sebagainya. 

 Sebagai agama dan idiologi, Islam adalah 

ajaran yang meliputi akidah dan sistem. Karena itu, 

sistem atau syariat Islam merupakan hukum yang 

meliputi semua aspek kehidupan manusia, yang 

kesemuanya itu bersumber dari Al-Qur‟an dan As-

Sunnah.
1
 

Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. 

Kepada Rasul-Nya tersebut untuk disampaikan kepada 

segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap 

persada. Suatu sistem keyakinan dan tata ketentuan 

                                                           
1
Felix Y. Siauw, et al., Islam Rahmatan Lil Alamin (Jakarta: 

Alfatih Press, 2018), 13-16. 
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yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan 

asasi manusia dalam berbagai hubungan dengan Tuhan, 

sesama manusia, dan alam lainnya.
2
Dalam ajaran 

agama Islam manusia juga berkewajiban untuk 

melakukan dakwah seperti yang telah dilakukan oleh 

Rasulullah SAW. Dalam Islam dakwah hukumnya 

wajib bagi setiap individu umat Islam, untuk saling 

mengingatkan dan mengajak sesamanya dalam rangka 

menegakkan kebenaran dan kesabaran.
3
 

Kegiatan dakwah seperti yang telah 

dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut, maka akan 

tercipta kehidupan saling menyayangi dan melindungi 

antar sesama umat. Bahwa dalam ajaran Islam 

merupakan Rahmatan lil alamin(Rahmat bagi semesta 

                                                           
2
Misbahuddin Jamal, “Konsep Islam dalam Al-Qur‟an”,Al-

Ulum, 2, (Desember 2011), 287. 
3
A.M. Ismatulloh, “Metode Dakwah Dalam Al-Qur‟an (Studi 

Penafsiran Hamka terhadap QS. An-Nahl:125)”,Lentera, .2, (Desember 

2015), 165. 
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alam) dengan ajaran yang mendorong untuk 

terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan hidup 

bagi segenap umat manusia di dunia dan akhirat. Para 

ulama terpanggil untuk melanjutkan dakwah Islamiyah 

seperti yangdilakukan Rasulullah dan 

melaksanakanamar ma‟ruf nahi mungkar, dengan 

mengorganisasikan program-program kegiatannya.
4
 

Tidak ditemukan dalam Al-Qur‟an seorang 

pun yang dijuluki dengan rahmat, kecuali Rasulullah 

Muhammad SAW. Dan tidak juga satu makhluk yang 

disifati dengan sifat Allah ar-Rahim kecuali Rasulullah 

Muhammad SAW. Kepribadian Nabi Muhammad 

SAW. Sehingga menjadikan sikap, ucapan, perbuatan 

bahkan seluruh totalitas beliau adalah rahmat, bertujuan 

mempersamakan totalitas beliau dengan ajaran yang 

                                                           
4
Jamal Ma‟mur Asmani, “Rekonstruksi Teologi Radikalisme di 

Indonesia Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin”, Wahana Akademika, 1, 

(April 2017), 15. 
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beliau sampaikan, karena ajaran beliau pun adalah 

rahmat menyeluruh dan dengan demikian, menyatu 

ajaran dan penyampai ajaran, menyatu risalah dan 

Rasul, dan karena itu pula kita sebagai umatnya 

diperintahkan meneladani beliau. Salah satu yang 

penting diteladani adalah keseharian beliau yang selalu 

mencerminkan rahmat dan kasih sayang.
5
 

Para pemeluk agama-agama tertentu 

memiliki strategi atau cara khusus untuk menyebarkan 

nilai-nilai ajaran agamanya. Islam tersebar dilakukan 

dengan kegiatan dakwah kepada seluruh manusia baik 

billisan maupun bilhal dengan cara yang bijak dan 

ungkapan yang baik. Aktivitas dakwah untuk saat ini 

perlu ditekankan pada aspek dakwah Rahmatan lil 

alamin yaitu penyampaian pesan Islam yang 

memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia, 

                                                           
5
M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an Jilid 2, (Jakarta: 

Lentera hati, 2010), 260-261. 



13 
 

 
 

sehingga ajaran Islam dapat diterima dan dipahami 

sebagai ajaran yang penuh dengan perdamaian. 

Orientasi dakwah berbasis Rahmatan lil alamin adalah 

supaya Islam tidak dianggap lawan terhadap agama 

selain Islam. Dakwah Rahmatan lil alamin dapat 

diterjemahkan kepada beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan yaitu materi, dakwah yang difokuskan 

pada aspek kehidupan realitas sosial, dakwah yang 

inklusif, dakwah yang toleran terhadap agama-agama, 

dakwah sebagai kritik sosial dan dakwah berwawasan 

perdamaian. Beberapa aspek tersebut memberikan 

pemahaman bahwa Islam adalah agama yang mencintai 

perdamaian dan bisa berdampingan dengan agama 

selain Islam.
6
 

                                                           
6
Zainudin, “Dakwah Rahmatan Lil Alamin (Kajian Teori 

Beragama dalam surat Al-Kafirun)”,Dakwah, 1, (Januari-Juni 2009), 26-

28. 
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Prinsip dasar ini kemudian perlu sosialisasi 

dan perenungan kembali sebagai aktifis dakwah untuk 

merubah atau mengevaluasi terhadap peran-peran yang 

selama ini dilakukan masyarakat. Evaluasi ditekankan 

kepada materi dan strategi dakwah apakah sudah 

memberikan kontribusi maksimal dalam pembinaan 

umat Islam, sehingga perlu adanya inovasi dakwah 

yang berbasis Rahmatan lil alamin, bukan dakwah yang 

memicu permusuhan. 

Namun, atas dasar ini banyak kalangan 

mengidentikkan dengan gerakan kekerasan yang 

dilegimitasi dalam Islam. Perihal penting hubungan 

dakwah dengan gerakan-gerakan keagamaan adalah 

munculnya fundamentalisme dan radikalisme dalam 

Islam. Fundamentalisme mengacu pada pemahaman-

pemahaman agama secara mendasar hingga ke akar-

akar persoalan kebahasaan dan intelektualitas. 
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Sementara radikalisme bukan sebatas pada pemahaman 

saja, tetapi memadukannya dengan tindakan-tindakan 

fisik. Gerakan-gerakan dakwah seperti yang terjadi 

akhir-akhir ini, misalnya gerakan Islam jama‟ah, 

jama‟ah Islam Qur‟ani, gerakan kaum muda Islam 

Salman, dan kelompok Islam di Yogyakarta bukan 

merupakan solusi tepat karena tidak sesuai dengan 

konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Serta 

munculnya perdebatan politik tentang landasan idiil 

negara telah melahirkan gerakan dakwah Islam radikal 

yang tidak puas terhadap keputusan yang lebih 

akomodatif, seperti ditunjukkan oleh DI/TII yang di 

motori S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat dan T. Daud 

Beureh di Aceh.
7
 

  Pendekatan Islam radikal dan fundamental 

muncul pula sekulerisme. Akar paham ini adalah 

                                                           
7
Acep Aripudin, Sosiologi Dakwah (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), 66-70. 
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idiologi salafisme Islam yang berasal dari Timur 

Tengah. Kelompok-kelompok dakwah Islam, seperti di 

demonstrasikan Front Pembela Islam (FPI), Hizbut 

Tahrir Indonesia (HTI), dan Jama‟ah Tabligh (JT) 

adalah diantara kelompok-kelompok Islam yang 

merespons situasi modernisme dan sekulerisme dengan 

cara penolakan segala paham budaya yang berbau barat. 

Serta munculnya gerakan dakwah yang mengarah pada 

perusakan dan terorisme. Kelompok ini yang paling 

ekstrem dalam dakwah dengan cara kekerasan, seperti 

tindakan bom bunuh diri dan perusakan lokasi aset-aset 

barat. Mereka mengusung gagasan dakwah tersebut 

dengan memunculkan opini jihad. Dan yang tidak kalah 

penting ialah muncul pula Islam liberal, yang 

sebenarnya muncul berpijak pada asumsi Barat tentang 

Islam yang dianggapnya tidak kompatibel dengan 
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modernisasi dan liberalisasi yang selama ini diletakkan 

pada Barat.
8
 

Disisi lain, Islam hadir adalah untuk umat 

manusia seluruhnya. Pesan Islam karena itu adalah 

bertauhid, melaksanakan syari‟ah dan menegakkan 

kesejahteraan di muka bumi. Abdurahman Wahid 

beragumen  bahwa Nabi Muhammad SAW dalam 

dirinya mengandung pelajaran yang baik. Keteladanan 

tersebut adalah Rahmatan lil alamin. Karena tujuan 

manusia adalah untuk menciptakan kesejahteraan maka 

manusia memiliki potensi yang paling sempurna. Lebih 

dari itu, manusia mendapatkan jabatan sebagai wakil 

Tuhan di bumi.
9
 

Untuk mewujudkan dakwah Rahmatan lil 

alamin yang perlu ditekankan adalah prinsip-prinsip 

                                                           
8
Ibid., 72-74 

9
Iswahyudi, Pluralisme Islam Pribumi : Melacak Argumen-

argumen Abdurahman Wahid tentang Pluralisme Islam di Indonesia, 

(Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2016), 288-289. 
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dakwah, etika dakwah, efektifitas dakwah dan materi 

dakwah harus melibatkan dialog bermakna yang penuh 

kebajikan, perhatian dan kesabaran. Dakwah 

rahmatanlilalamin merupakan realisasi dakwah yang 

berbasis kebajikan sebagaimana diamanatkan dalam Al-

Qur‟an, karena dakwah yang penuh kebajikan akan 

mampu merubah perilaku manusia menuju ke arah yang 

lebih positif dan produktif dengan landasan 

amarma‟rufnahimunkar.
10

 

Umat Islam tentu meyakini misi Rahmatan lil 

alamin sebab istilah itu dinyatakan dalam Al-Qur‟an.  

            

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam." (QS. Al-Anbiya‟: 107). 

 

                                                           
10

Zainudin, “Dakwah Rahmatan Lil Alamin (Kajian Teori 

Beragama dalam surat Al-Kafirun)”, 27. 
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Dalam tafsir Al-Misbah Redaksi ayat diatas 

sangat singkat, tetapi ia mengandung makna yang 

sangat luas. Hanya dengan lima kata yang terdiri dari 

dua puluh lima huruf termasuk huruf penghubung 

yang terletak pada awalnya ayat ini menyebut empat 

hal pokok. Pertama, Rasul/utusan Allah dalam hal ini 

Nabi Muhammad SAW. Kedua, yang mengutus beliau 

dalam hal ini Allah. Ketiga, yang diutus kepada 

mereka (al-alamin). Keempat, risalah yang 

kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni 

rahmat yang sangat besar. Ayat ini tidak menyatakan 

bahwa: “Kami tidak mengutus engkau untuk 

membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau agar 

engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam.” 

Dengan beliau merupakan (رحمة مهدب) rahmatun 

mahdab, sebagaimana pengakuan beliau yang 

diriwayatkan oleh Muhammad Ibn Thahir al-Maqdasi 
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melalui Abu Hurairah, yakni beliau adalah rahmat 

yang dihadiahkan oleh Allah kepada seluruh alam. 

Sedangkan kata (العلمين) al-alamin dijelaskan 

maknanya, kata alam dalam arti kumpulan sejenis 

makhluk Allah yang hidup, baik hidup sempurna 

maupun terbatas. Jadi, ada alam malaikat, alam jin, 

alam hewan, dan alam tumbuh-tumbuhan. Semua itu 

memperoleh rahmat dengan kehadirannya Nabi 

Muhammad SAW, membawa ajaran Islam.
11

 

Dalam tafsir Al-Wasith juga dijelaskan bahwa 

dalam surat Al-Anbiya‟ ini diakhiri dengan penjelasan 

tujuan yang luhur dari pengutusan penutup para nabi, 

Muhammad SAW., maknanya: Kami tidak 

mengutusmu, wahai Nabi Muhammad, dengan syariat 

Al-Qur‟an, petunjuknya, hukum-hukumnya, dan 

aturan-aturannya, melainkan sebagai rahmat bagi 

                                                           
11

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera hati, 

2002),132-133. 
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seluruh alam, manusia, dan jin, di dunia dan akhirat. 

Adapun rahmat bagi orang-orang yang beriman cukup 

jelas yang tampak pada terwujudnya kebahagiaan bagi 

mereka di dunia mereka, dan keselamatan mereka di 

akhirat mereka. Sedangkan rahmat beliau bagi orag-

orang kafir adalah tampak pada bahwa Allah SWT 

mengangkat berbagai macam adzab yang menyeluruh 

dan membinasakan dari berbagai umat.
12

 

Dalam tafsir jalalain juga dijelaskan bahwa: 

“(Dan tiadalah kami mengutus kamu) hai 

Muhammad! (melainkan untuk menjadi rahmat)”, 

yakni merupakan rahmat (bagi semesta alam) manusia 

dan jin melalui kerasulanmu.
13

 

Penafsiran diatas diperkuat dengan hadis shahih 

yang menegaskan bahwa Rahmatan lil alamin telah 

                                                           
12

Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith, (Jakarta : Gema Insani, 

2013), 616. 
13

Jalaludin As-Suyuthi & Jalaludin Muhammad Ibnu Ahmad 

Al-Mahaly, Tafsir Jalalain, 207. 
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menjadi karakteristik Nabi SAW dalam dakwahnya. 

Ketika sahabat mengusulkan kepada beliau agar agar 

mendoakan keburukan bagi orang-orang musyrik, 

Nabi SAW menjawab, “aku diutus bukanlah sebagai 

pembawa kutukan, tetapi aku diutus sebagai pembawa 

rahmat.” (HR. Muslim).
14

 

Alasan peneliti memilih judul ini karena 

penelitian ini menarik untuk dikaji. Dalam kegiatan 

pengajian di Pondok Modern Ar-Risalah berbasis pada 

pengajian Rahmatan lil alamin. Yang bertujuan untuk 

menciptakan Rahmat dan kasih sayang kepada semua 

umat dan semesta alam. Pengajian Rahmatan lil 

alamin di Pondok Modern Ar-Risalah ini dibentuk 

oleh anggota IKPA (Ikatan Pondok Modern Ar-

Risalah) untuk menjaga ukhuwah antar alumni yang 

berada di Ponorogo. Dalam pengajian ini peneliti 

                                                           
14

Muhammad Idrus Ramli, “Rahmatan Lil Alamin dan 

Toleransi”,Islam Republika, (Kamis, 15 Desember 2011), 25. 
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menemukan beberapafakta yang menarik terkait 

dengan adanya pengajian Rahmatan lil alamin yang 

berada di Pondok Modern Ar-Risalah. Berbagai 

macam topik menarik yang peneliti temukan tersebut 

diantaranya ialah Pengajian di Pondok Modern Ar-

Risalah ini diikuti oleh berbagai kalangan baik dari 

kalangan NU, Muhammadiyah,dll. Bahkan dari 

pekerjaannya pun beragam, ada petani, pedagang, 

guru, dokter, dst. Sebagian besar jama‟ah berasal dari 

warga sekitar Pondok Modern Ar-Risalah se-

kecamatan Slahung. Antusias dari warga sangat baik 

dalam menghadiri pengajian di Pondok Modern Ar-

Risalah ini. Meskipun pengajian ini telah berjalan 

selama bertahun-tahun,tetapi hingga saat ini tidak 

pernah sepi jama‟ah. Bahkan, ada jama‟ah yang 

menyewa kendaraan umum untuk menghadirinya. 

Da‟i yang mengisi pengajian Rahmatan lil alamin di 
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Pondok Modern Ar-Risalahpun berasal dari berbagai 

kota, baik dari dalam kota ponorogo maupun luar 

kota. Profesi Da‟i nya pun beragam, mulai dari ustad, 

dosen, pimpinan pondok, sampai aparatur negara. 

Jama‟ah yang hadir juga mendapatkan buletin yang 

berisi materi pengajian sebelumnya. Dalam menjaga 

ukhuwah dengan jama‟ah juga sering diadakan 

kegiatan bazar dan voucher discount berbelanja di 

swalayan Pondok Modern Ar-Risalah. Perbedaan 

pengajian ini dengan pengajian lainnya adalah proses 

keseluruhan perancangan pengajian disusun oleh 

anggota IKPA sendiri dalam rangka menjaga ukhuwah 

Islamiyah antar anggota dan antar umat. Sehingga 

tujuan adanya pengajian rahmatan lil alamin dapat 

terlaksana sesuai harapan dengan berbagai program 

kegiatannya.
15

 

                                                           
15

Obsevasi , Pengajian Rahmatan Lil Alamin di Pondok 
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Berdasarkan observasi dengan adanya kegiatan 

pengajian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul  

“PROGRAM PENGAJIAN RAHMATAN LIL 

ALAMIN DALAM MENJAGA UKHUWAH  

ISLAMIYAH DI PONDOK MODERN AR-

RISALAH KABUPATEN PONOROGO”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini tentang Jama‟ah dari 

berbagai kalangan sangat antusiasme dalam  

menghadiri Pengajian Rahmatan lil alamin di 

Pondok Modern Ar-Risalah. 

 

 

 

                                                                                                                     
Modern Ar-Risalah (Ahad, 6 Januari 2019) Pukul 07.00-09.00 WIB.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan maka dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perumusan tujuan, materi, strategi, 

pengalaman keberagaman, organisasi, dan 

penilaian pengajian Rahmatan Lil Alamin di 

Pondok Modern Ar-Risalah? 

2. Apa saja problematika pelaksanaan program 

kegiatan pengajian Rahmatan Lil Alamin dalam 

menjaga ukhuwah Islamiyah di Pondok Modern 

Ar-Risalah? 

 

D. TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perumusan tujuan, 

materi, strategi, pengalaman keberagaman, 
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organisasi, dan penilaian pengajian Rahmatan Lil 

Alamin di Pondok Modern Ar-Risalah. 

2. Untuk mengetahui apa saja problematika 

program pelaksanaan kegiatan pengajian 

Rahmatan Lil Alamin dalam menjaga ukhuwah 

Islamiyah di Pondok Modern Ar-Risalah. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut. 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaaat dalam  meningkatkan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang kegiatan 

pengajian/dakwah.  

2. Secara praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam 

penelitian ini ialah dapat menambah wacana dan 
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memberikan wawasan pengetahuan tentang ilmu 

di bidang kegiatan masyarakat seperti kegiatan 

pengajian serta efektifitasnya dalam program 

pelaksanaan dakwah kepada para pembaca dan 

pelaku dakwah dalam rangka mengembangkan 

dakwah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

penelitian ini dapat disusun sistematika pembahasan 

penulisan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar 

Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Sistematika Pembahasan. 

Bab II Landasan Teori berisi tentang 

pengertian pengertian pengajian serta pembahasan 
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berdasarkan program pengajian dan Rahmatan Lil 

Alamin di Pondok Modern Ar-Risalah. 

Bab III Metode Penelitian berisi tentang 

Pendekatan dan Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, 

Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Prosedur 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, 

Pengecekan Keabsahan Temuan, Tahapan-Tahapan 

Penelitian. 

Bab VI Deskripsi, berisi tentang deskripsi data 

umum yang meliputi perumusan tujuan kegiatan 

pengajian, materi pengajian, strategi pengajian, 

pengalaman keberagaman pengajian, organisasi 

pengajian dan penilaian pengalaman. Serta 

problematika apa saja yang terdapat dalam kegiatan 

pengajian Rahmatan Lil Alamin di Pondok Modern 

Ar-Risalah. 
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Bab V Analisis Data berisi tentang berisi 

tentang analisa penelitian terkait dengan Program 

Pengajian Rahmatan Lil Alamin di Pondok Modern 

Ar-Risalah. 

Bab VI Penutup berisi tentang kesimpulan dari 

seluruh uraian peningkatan mulai bab terdahulu dan 

saran yang  bisa menunjang peningkatan dari 

permasalahan yang dilakukan peneliti untuk 

mempermudah pembaca dalam mengambil intisari. 
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BAB II 

PROGRAM KEGIATAN PENGAJIAN RAHMATAN 

LIL ALAMIN DALAM MENJAGA UKHUWAH 

ISLAMIYAH 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

1. Imron Amsuri. 2008. Jurusan Tarbiyah PAI. 

Upaya ta‟mir masjid dalam melaksanakan 

kegiatan keagamaan di masjid Ki. Ageng 

Muhammad Besari desa Tegalsari Kecamatan 

Jetis kabupaten Ponorogo meliputi: bagaimana 

personil ta‟mir masjid Ki Ageng Muhammad 

Besari di desa Tegalsari Jetis Kabupaten. 

Ponorogo, bagaimana upaya bentuk takmir masjid 

Ki. Ageng Muhammad Besari di desa Tegalsari  

jetis Kabupaten Ponorogo, dan apa faktor 

pendukung dan penghambat takmir masjid KI 
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Ageng Besari di desa Tegalsari Jetis kabupaten 

Ponorogo. Penelitian ini menggunakan 

metodologi dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, yang memiliki karakteristik alami 

(natural). Dengan hasil penelitian,orang yang 

memiliki karakter yang sesuai untuk dijadikan 

seorang pemimpin yakni,orang yang dituakan 

(dihormati dan disegani) orang yang dinilai lebih 

mengerti tentang ilmu agama (alim) orang yang 

mempunyai rasa empati kepada masjid (ahlul 

masjid) dan orang yang dapat dipercaya atau 

amanah. upaya kegiatan selain sholat 

berjamaah,adalah berupa kajian kitab kuning, 

Khotmil Qur‟an,istighosah, sholat hajat,dan dzikir 

berjamaah, peringatan hari besar Islam, serta 

shalat lail berjamaah dan faktor pendukung 

memakmurkan masjid antusias,serta faktor 
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penghambat memakmurkan masjid adalah 

kejenuhan jama‟ah,fanatisme jamaah terhadap 

aliran tertentu dan sebagai jamaah yang kurang 

memiliki rasa empati terhadap masjid.
16

 

2. Model komunikasi Dakwah dalam Meningkatkan 

Ukhuwah Islamiyah Pada Majelis 

Ta‟limJami‟iyahIstighosah Al-Mu‟awwanah di 

Desa Cinta Mulya Kecamatan Candipuro 

Lampung Selatan. Yang disusun oleh Endang 

Awaliyah mahasiswa jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung 2012. 

Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa model 

komunikasi dakwah yang digunakan adalah 

model komunikasi Da‟i menyampaikan pesan 

                                                           
16

Dimas Ainun Mu‟arief, Urgensi Pengajian Rutin Al-Hikam 

oleh KH. Imron Jamil dalam meningkatkan perilaku keagamaan 

jama‟ah pondok suwong di Dusun Buluh Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015), 44. 
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kepada masyarakat dengan menyejukkan hati, 

mengembirakan, tidak menakut-nakuti, mencari 

titik persamaan, meringankan, bertahap, dan 

berangsur-angsur.
17

 

Dari telaah penelitian terdahulu diatas 

telah jelas bahwa sudah ada yang membahas 

tentang pelaksanaan kegiatan keagamaan 

(Pengajian), akan tetapi dalam penelitian ini yang 

membuat berbeda dengan yang sudah ada 

ialahkegiatan pengajian di Pondok Modern Ar-

Risalah berbasis pengajian Rahmatan lil alamin. 

Yang mana pengajian ini akan membahas tentang 

program-program kegiatan di dalamnya  yang 

berhubungan dengan program kegiatan berupa, 

tujuan perumusan kegiatan pengajian, materi 

                                                           
17

Khayun Agung Nur Rohman, Strategi Penyiaran Islam dalam 

Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah: Studi Kasus Pada Majelis Ta‟lim 

Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung, (Skripsi, UIN 

Raden Intan Lampung, 2018), 18. 
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pengajian, strategi pengajian, pengalaman 

keberagaman, organisasi pengajian, serta 

penilaian terhadap kegiatan pengajian yang 

dilaksanakan di Pondok Modern Ar-Risalah.  

 

B. Kajian Teori 

1.  Pengajian  

a. Pengertian Pengajian 

Pengajian seringkali diartikan sebagai 

suatu kegiatan terstruktur yang secara khusus 

menyampaikan ajaran Islam dalam rangka 

meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan 

pengalaman para jama‟ahnya terhadap ajaran 

Islam, baik melalui ceramah, tanya jawab atau 

simulasi.
18

 

                                                           
18

Ahmad Sarbini, Internalisasi Nilai Keislaman Melalui Majelis 

Ta‟lim, “IlmuDakwah, 16 (Juli-Desember, 2010), 55. 
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Pengertian lain mengenai pengajian 

adalah bahwa suatu kegiatan dapat disebut 

pengajian bila ia memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: (a) dilaksanakan secara berskala dan 

teratur, (b) materi yang disampaikannya adalah 

ajaran Islam, (c) menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab atau simulasi, (d) pada umumnya 

diselenggarakan di majelis-majelis ta‟lim, (e) 

terdapat figur-figur ustadz yang menjadi 

pembinanya, dan (f) memiliki tujuan untuk 

meningkatkan pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan ajaran Islam dikalangan 

jama‟ahnya. 

Dalam konteks pembangunan nasional, 

pengajian tentu memiliki peran penting dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia. Sebab, melalui penyampaian pesan-
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pesan keislaman yang menjadi pokok 

kegiatannya, kegiatan sebagai mediator 

pembangunan ia juga sesungguhnya dapat 

berfungsi sebagai wahana penyiapan kader-

kader pembangunan, agar manusia yang terlibat 

dalam proses pembangunan kelak adalah 

manusia yang memiliki semangat, visi dan misi 

kemanusiaan yang tinggi serta memiliki 

petunjuk dan moralitas Islam yang baik. Selain 

itu, secara fungsional, ia juga dapat 

mengokohkan landasan hidup manusia 

Indonesia, khususnya dalam bidang mental 

spiritual Islam dalam upaya meningkatkan 

kualitas hidupnya secara integral, lahiriah dan 

batiniah, duniawi dan ukhrawi, sesuai dengan 

tuntutan ajaran Islam.
19

 

                                                           
19

Ibid., 57-58 
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Islam memiliki berbagai organisasi 

keagamaan diantaranya NU (Nahdlatul Ulama), 

Muhammadiyah, Syalafi, MTA (Majelis Tafsir 

Al-Qur‟an), LDII (Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia) dan berbagai organisasi keagamaan 

lainnya. Dalam aktivitas muslim indonesia 

memiliki kelompok pengajian atu mengadakan 

pengajian yang diselenggarakan secara rutin. 

Baik yang dikelola oleh perseorangan. 

Pengajian atau sebuah kajian islami saat 

ini sudah menjadi fenomena bagi masyarakat 

indonesia. Sebagai bentuk dakwah pengajian 

akan selalu ada dalam setiap kegiatan 

masyarakat Islam, sejalan dengan kewajiban 

setiap umat Muslim dunia. Menurut M. Quraish 

Shihab menerangkan bahwa dakwah merupakan 

suatu kewajiban yang dibebankan oleh agama 
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kepada pemeluknya. Oleh karena itu, kegiata 

dakwah bukan semata-mata timbul dari pribadi 

atau golongan, melainkan muncul dari doktrin. 

Islam itu sendiri, walaupun harus ada sebagian 

umat Islam yang melaksanakannya.
20

 

b. Komponen Program Pengajian 

Sebagaimana dikatakan bahwa 

pengajian ialah dakwah Islamiyah maka dalam 

pengajian terdapat beberapa macam komponen-

komponen program kegiatan diantaranya ialah 

sebagai berikut. 

1) Perumusan Tujuan Pengajian 

Tujuan Pengajian sama halnya 

tujuan dakwah juga, karena secara umum 

tujuannya adalah mengubah sasaran 

perilaku dakwah agar mau menerima 

                                                           
20

Linda Aulia Zahrah, “Fungsi Pengajian Bagi Jama‟ah Chofa 

Surabaya”,UniversitasAirlangga, 2017, 1-2. 
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ajaran Islam dan mengamalkannya dalam 

tataran kenyataan kehidupan sehari-hari, 

baik yang bersangkutan dengan masalah 

pribadi, keluarga, maupun sosial 

kemasyarakatannya, agar terdapat 

kehidupan yang penuh dengan 

keberkahan samawi dan keberkahan ardi, 

mendapat kebaikan dunia dan akhirat 

serta terbebas dari azab neraka. Tujuan-

tujuan umum ini harus dirumuskan 

kedalam tujuan-tujuan yang lebih 

operasional dan dapat di evaluasi 

keberhasilan yang telah dicapainya. 

Barmawi Umari menjelaskan 

bahwa tujuan dakwah adalah memenuhi 

perintah Allah SWT. Dalam usaha 

melanjutkan tersiarnya syari‟at Islam 



41 
 

 
 

secara merata, dengan cara membasmi 

segala bentuk ajaran yang tidak sesuai 

dengan Islam, merubah situasi dan 

kondisi tertentu menjadi kondisi Islam, 

serta usaha Islamisasi situasi dan kondisi 

tertentu.
21

 

2) Materi Pengajian 

Materi pegajian, tidak lain adalah 

Al-Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an 

dan Al-Hadits sebagai sumber utama yang 

meliputi aqidah syari‟ah dan akhlak degan 

berbagai macam cabang ilmu yang 

diperoleh darinya. Materi yang 

disampaikan oleh seorang Da‟i harus 

cocok dengan bidang keahliannya. Materi 

juga harus cocok dengan metode dan 

                                                           
21

Ahmad Zuhdi, Dakwah Sebagai Ilmu dan Perspektif Masa 

Depannya, (Bandung: Alfabeta, 2016), 30 
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media serta objek dakwahnya. Mungkin 

juga sesuatu materi perlu disampaikan 

dengan berbagai jenis metode, berbagai 

macam media kepada objek tertentu. 

Misalnya materi yang berhubungan 

dengan keimanan disampaikan dengan 

metode ceramah, metode diskusi dan tanya 

jawab.
22

 

Berpijak dari hal diatas, maka 

da‟i sebagai subyek (pelaku) dakwah perlu 

mempersiapkan materi dakwahnya dengan 

mendalami isi kandungan Al-Qur‟an yang 

mencakup ibadah, aqidah, syari‟ah dan 

muamalah yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan dunia ini baik yang berkaitan 

dengan seluruh kehidupan di dunia ini 
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Wardi Bachtiar, Metedologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta 

: Logos Wacana Ilmu, 1997), 33-37. 
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baik yang berkaitan dengan kehidupan 

duniawi maupun ukhrawi.
23

 

3)  Strategi Pengajian 

Dalam kegiatan pengajian 

perumusan dan penetapan strategi ialah 

sebuah bentuk perubahan terencana, 

merupakan hal yang kompleks dan 

memerlukan kecerdasan, kemampuan 

manajerial, keterampilan berorganisasi dan 

visi kedepan. Strategi dalam kegiatan 

dakwah dimaksudkan untuk 

meminimalkan berbagai hambatan baik 

yang bersifat teknis,maupun yang bersifat 

psikologis, sosial dan kultural.
24
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 Khusniati Rofi‟ah, Dakwah Jama‟ah Tabligh & 

Eksistensinya di Mata Masyarakat (Ponorogo :  STAIN Ponorogo Press, 

2010), 26. 
24

Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer, Dakwah Kontemporer 

(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 231-232. 
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Kita dapat memperhatikan bahwa 

keberhasilan dakwah Rasulullah 

disebabkan strategi  yang strategis. 

Dengan menganalisis strategi yang 

strategis sebagaimana dikemukakan oleh 

Hisyam Ali yang memperhitungkan 

kondisi intern dan ekstern, strategi dakwah 

Rasul diawali dengan menggalang 

kekuatan dikalangan keluarga terdekat dan 

tokoh kunci yang sangat berpengaruh di 

masyarakat.  

Kita benar-benar yakin bahwa 

keberhasilan Rasul itu tidak terlepas dari 

bimbingan dan petunjuk Allah ketika 

menerima wahyu pertama, beliau tidak 

langsung mengislamkan seluruh warga 

kafir Quraisy, tetapi memulainya dari 
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keluarga terdekatnya. Demikian pula 

dengan adanya perjanjian Hudaibiyah 

yang akhirnya melahirkan Fathu Mekkah 

tanpa adanya kekerasan serta pertumpahan 

darah. Hal tersebut telah dikonsepsikan 

oleh Rasul  SAW. Jadi, mempercayai 

adanya bimbingan dan pertolongan Allah 

adalah suatu kewajiban, namun memiliki 

sikap dan pemikiran yang strategis adalah 

juga memiliki makna tersendiri 

sebagaimana diajarkan Rasulullah Saw.
25

 

Dengan menyimak hal-hal diatas, 

maka strategi dalam dakwah 

melaksanakan memerlukan beberapa 

faktor yang harus benar-benar 

                                                           
25

Rafi‟udin dan Manan Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi 

Dakwah (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1997), 77. 
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diperhatikan dan dipertimbangkan, 

diantaranya adalah: 

a. Umat Islam harus mengembangkan 

pola pikir dan wawasan keilmuwan. 

b. Pola pikir dan wawasan yang luas 

tersebut sangat mempengaruhi umat 

Islam dalam hal kepribadian, sehingga 

tidak mudah larut terbawa watak yang 

tradisional, emosional dan sikap-sikap 

negatif lainnya, termasuk tidak 

menghargai pendapat orang lain. Dari 

situlah persaudaraan Islam. 

c. Memiliki khazanah ilmu termasuk 

Iptek, sehingga dalam melaksanakan 

dakwah mampu membawakan materi 
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yang sesuai dengan tuntutan 

masyarakat.
26

 

4) Pengalaman Keberagaman  

Klaim Qur‟an bahwa Islam bisa 

menjadi rahmat bagi sekian alam 

(Rahmatan lil alamin)adalah respons 

positif bagi perkembangan masyarakat 

multikultural. Kualitas manusia cenderung 

tidak hanya dipandang dari sisi simbolik-

aksesoris-labeling belaka, meskipun dari 

pandangan sosiologis sah dalam ukuran 

manusia. Karenanya, keragaman ini 

mestinya dijadikan sarana, jalan, 

kerjasama dan kompetisi guna mencapai 

yang terbaik. 

                                                           
26

Ibid.,78. 
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Dalam dakwah antar budaya, 

keragaman merupakan tantangan da‟i (ke 

dalam) agar lebih mampu meramu pesan-

pesan dakwah yang lebih bijaksana 

dengan mempertimbangkan kondisi positif 

dan media yang dianggap dekat dengan 

ukuran budaya suatu masyarakat.
27

 

5)  Organisasi Pengajian 

Pengorganisasian ialah rangkaian 

aktivitas menyusun suatu kerangka yang 

menjadi wadah bagi segenap kegiatan 

usaha dakwah dengan jalan membagi dan 

melaksanakan serta menetapkan dan 

menyusun jalinan hubungan kerja di 

antara satuan-satuan organisasi atau 

petugasnya. Pengorganisasian dakwah 

                                                           
27

Acep Aripudin, Dakwah Antar Budaya (Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya, 2012), 15-17 
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merupakan faktor penting dalam tugas 

dakwah. 

Terutama meningkatkan efektivitas, 

efisiensi, dan pengelolaan strategi dakwah 

dalam rangka mewujudkan tujuan dakwah 

itu sendiri. Dengan demikian tidak dapat 

dipungkiri bahwa pengorganisasian 

dakwah adalah mutlak diperlukan bagi 

organisasi yang bekerja di bidang dakwah 

Islamiyah.  

Menurut Abd. Rosyad Shaleh, 

bahwa langkah-langkah pengorganisasian 

dakwah dirumuskan dalam hal-hal berikut. 

1. Membagi-bagi dan menggolongkan 

tindakan-tindakan dakwah dalam 

kesatuan-kesatuan tertentu. 
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2. Menentukan dan merumuskan tujuan 

dari masing-masing kesatuan, serta 

menempatkan pelaksanaan atau da‟i 

untuk melakukan tugas tersebut. 

3. Memberikan wewenang kepada 

masing-masing pelaksana. 

4. Menetapkan jalinan hubungan.
28

 

6)  Penilaian Pengajian 

Penilaian ada 2 pengertian. Pertama, 

penilaian adalah penelusuran (assesment) 

tentang relevansi, pelaksanaan, efisiensi, 

dan dampak yang berkaitan dengan 

sasaran yang ingin dicapai. Kedua, 

penilaian penelaah (review) suatu 

pelaksanaan program dan mengetahui 

dampak program tersebut. Kegiatan 

                                                           
28

Samsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, 

(Jakarta: Amzah, 2008), 78-80. 
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penilaian sebagai salah satu fungsi 

manajemen intinya adalah untuk melihat 

secara jernih, akurat dan ilmiah tentang 

relevansi apakah kegiatan tersebut telah 

berjalan menurut proses dan prosedur 

yang ditetapan disamping itu untuk 

melihat faktor pendukung keberhasilan 

kegiatan dakwah tersebut.
29

 

Nilai dapat dipakai dalam pengertian 

psikologis, seperti kepuasan dan 

kenikmatan. Al-Qur‟an dipercaya memuat 

nilai-nilai tertinggi yang ditetapkan oleh 

Allah dan merupakan nilai-nilai resmi 

dari-Nya. Nilai-nilai yang termuat dalam 

Al-Qur‟an selamanya ada di langit kecuali 

setelah melalui proses dakwah. Dakwah 
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Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah (Jakarta: 

Amzah, 2007), 82. 
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adalah upaya menurunkan dan menjadikan 

nilai-nilai Al-Qur‟an agar membudaya 

dalam kehidupan masyarakat. Dakwah 

adalah rekayasa sosial guna membentuk 

suatu persekutuan budaya yang para 

anggotanya mentaati kerangka ide dan 

nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur‟an 

untuk menjaga kehidupan yang harmonis 

dan menghindari anarki.
30

 

Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa fungsi penilaian sangat penting 

dalam kegiatan dakwah. Tanpa penilaian 

komponen-komponen yang terlibat dalam 

kegiatan dakwah tidak dapat mengenal 

secara transparan dan ilmiah apakah peran 

                                                           
30

Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, 

Epistemologis dan Aksiologis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 141-

143. 
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aktifnya telah memberikan kontribusi yang 

tepat dan mengena atau kemunginan 

partisipasi yang diberikan adalah semu.
31

 

c. Komponen Pendukung Program Pengajian 

Dalam kegiatan pengajian juga 

diperlukan beberapa komponen-komponen 

untuk mendukung terlaksananya program 

kegiatan pengajian. Diantara beberapa 

komponen-komponen pendukung kegiatan 

pengajian tersebat ialah sebagai berikut. 

1) Da‟i (Subyek Pengajian) 

Da‟i adalah salah satu faktor dalam 

kegiatan dakwah yang menempati posisi 

yang sangat penting dalam menentukan 

berhasil atau tidaknya kegiatan dakwah. 

Setiap muslim yang hendak menyampaikan 

                                                           
31

Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah, 84. 
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dakwah khususnya juru dakwah (Da‟i) 

Profesional yang mengkhususkan diri di 

bidang dakwah seyogyanya memiliki 

kepribadian yang baik untuk menunjang 

keberhasilan dakwah, apakah kepribadian 

yang bersifat rohaniah (Psikologis) atau 

kepribadian yang bersifat fisik.
32

 

2) Obyek Pengajian (Mad‟u) 

Mad‟u adalah manusia yang menjadi 

mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah 

atau manusia penerima dakwah, baik secara 

individu, kelompok, baik yang beragama 

Islam maupun tidak, dengan kata lain 

manusia secara keseluruhan.
33
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Faizah dan Muchsin Effendi, Psikologi Dakwah (Jakarta: 

Kencana, 2006), 89. 
33

Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), 19-21. 
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Objek atau sasaran dakwah berupa 

manusia yang harus dibimbing dan dibina 

menjadi manusia beragama sesuai dengan 

tujuan dakwah. Objek dakwah dilihat dari 

aspek psikologis memiliki variabilitas yang 

luas dan rumit menyangkut pembawaan dan 

pengaruh lingkungan yang berbeda yang 

menuntut pendekatan berbeda pula.
34

 

3) Panitia Pengajian 

Panitia adalah sekelompok orang 

yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 

bersama dalam sebuah kegiatan yang 

positif, namun tidak memiliki lembaga. 

Artinya tidak memiliki lembaga adalah 

tidak hidup dibawah lembaga. Oleh karea 

itu, panitia akan terbentuk ketika akan 
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Ibid., 137 
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mengadakan kegiatan, dan selesai 

mengadakan kegiatan, maka panitia segera 

dibubarkan dengan agenda pembubaran 

panitia. 

4) Pendanaan Pengajian 

Adanya logistik dalam pengajian 

dana diperlukan dalam rangka pelaksanaan 

dakwah. Sumber dana ini dapat diperoleh 

dari adanya berbagai sumbangan maupun 

infak. Dalam penyelenggaraan dakwah, 

panitia diharapkan memperoleh kelebihan 

dana dari jumlah yang telah direncanakan. 

Sebaliknya dalam pencarian dana 

diperlukan pembuatan proposal yang 

selanjutnya ditandatangani oleh pihak yang 

berwenang. Kenyataan menunjukkan bahwa 

sebenarnya umat Islam banyak memiliki 
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potensi untuk mengeluarkan dana bagi 

keperluan dakwah, namun diantara 

kelemahan panitia atau lembaga dakwah 

diantaranya adalah tidak dapat 

memanfaatkan kondisi ini secara produktif, 

efektif serta efisien. Pada umumnya mereka 

mencari dana atau sumbangan pada saat 

hanya akan mengadakan kegiatan. 

Sebenarnya dana itu dapat digali secara 

rutin dan tetap, yaitu memberi kesempatan 

kepada orang mampu untuk menjadi 

donatur tetap, baik bulanan, 3 bulan atau 

tahunan.
35

 

5) Tempat Pengajian 

Dalam kegiatan pengajian ada 

beberapa tempat-tempat tertentu yang dapat 
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digunakan untuk kegiatan tersebut seperti 

dimasjid, pondok pesantren, lingkungan 

masyarakat, gedung dan sebagainya. Masjid 

atau langgar merupkan institusi pendidikan 

pendidikan yang dibentuk masyarakat 

Muslim. Pada dasarnya, masjid atau langgar 

mempunyai fungsi yang tidak lepas dari 

kehidupan keluarga. Sebagai lembaga 

pendidikan, masjid berfungsi sebagai 

penyempurna pendidikan dalam keluarga, 

agar selanjutnya mampu melaksanakan 

tugas-tugas hidup dalam masyarakat dan 

lingkungannya. 

Sedangkan pesantren atau pondok 

dilahirkan atas dasar kewajiban dakwah 

Islamiyah, yakni menyebarkan dan 

mengembangkan ajaran Islam, sekaligus 



59 
 

 
 

mencetak kader-kader ulama‟ atau da‟i. 

Pesantren sendiri menurut pengertian 

dasarnya adalah “tempat belajar para 

santri”, sedangkan pondok berarti rumah 

atau tempat tinggal sederhana yang terbuat 

dari bambu. Di samping kata” pondok” juga 

berasal dari bahasa Arab “Funduq” yang 

berarti hotel atau asrama.
36

 

6) Sarana Pra-sarana Pengajian 

Kelengkapan sarana dan prasarana 

pengajian sangat mempengaruhi 

keberhasilan dakwah, tidak saja perangkat 

lunak maupun keras seperti tempat, alat 

transportasi, dana tenaga ahli dan lainnya. 

Semua kelengkapan tersebut harus dalam 
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keadaan siap pakai dan dapat difungsikan 

sewaktu diperlukan, sehingga gerak dakwah 

tidak hanya berputar pada lingkaran konsep 

dan program dalam bentuk teori melainkan 

betul-betul dapat diwujudkan secara 

aplikatif yang menyentuh kebutuhan umat.  

Setelah memperhatikan dan 

mencermati komponen diatas, dapat 

dipahami bahwa komponen tersebut erat 

kaitannya dengan prinsip dan organisasi. 

Baik prinsip maupun komponen dakwah 

merupakan elemen-elemen pokok kegiatan 

dakwah yang akhirnya dapat mendorong 

keberhasilan kegiatan dakwah lebih optimal 

dan profesional.
37
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d. Problematika dalam Pelaksanaan Pengajian 

Kenyataan dilapangan menunjukkan 

bahwa dalam pelaksanaan pengajian atau 

dakwah sering dijumpai adanya kekurangan, 

kesalahan maupun kejanggalan dalam 

komponen-komponen dakwah, seperti materi 

yang tidak sesuai, mubaligh yang kurang 

menguasai media dakwah, terbatasnya dana, 

dan sebagainya. Namun semua itu bukanlah 

menjadi penghalang untuk berhentinya 

dakwah, karena pada dasarnya manusia tidak 

ada yang sempurna, hanya Allah-lah yang 

Maha Sempurna.
38

 

Yang terpenting adalah bagaimana 

problematika tersebut dapat segera diatasi dan 

dipecahkan sehingga kegiatan dakwah dapat 
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berjalan secara kontinu atau terus menerus. 

Maka dalam rangka memperoleh pengalaman 

dalam pelaksanaan dakwah, seorang 

da‟i(mubaligh) harus memperbanyak aktivitas 

atau kegiatan dakwah serta terus menerus 

berlatih. Semakin rajin dan banyak laitihan 

serta mengambil contoh dari mubaligh yang 

sudah ahli atau terkenal, maka seorang da‟i 

semakin mengetahui kekurangan dan 

kelemahan, untuk selanjutnya dapat 

memperbaiki kekurangannya sehingga 

dakwahnya berhasil. 

Oleh karena itu, setiap kader dakwah 

harus selalu sadar dan waspada terhadap 

perkembangan masyarakat dewasa ini sehingga 

lebih sensitif atau peka terhadap lingkungan 

sekitar. Dan yang lebih penting lagi untuk 
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diperhatikan adalah para generasi muda yang 

berstatus pengangguran, padahal mereka 

sebenarnya adalah masyarakat terpelajar yang 

telah memperoleh pendidikan setidak-tidaknya 

sampai SMP.
39

 

2. Rahmatan Lil alamin 

a. Pengertian  Rahmatan Lil Alamin 

Islam adalah agama rahmat bagi semesta 

(rahmatan lil alamin). Kata “rahmat” mencakup 

makna yang amat luas. Dari kata itu, dipahami 

bahwa keselamatan adalah rahmat, kesejahteraan 

adalah rahmat, kecerdasan adalah rahmat, 

kehidupan yang damai adalah rahmat, lingkungan 

yag bersih adalah rahmat, kesehatan adalah 

rahmat, demikian seterusnya. 
40
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Diantara kelembutan Allah yang sangat 

agung kepada manusia adalah dijadikannya syari‟at 

Islam sebagai syari‟at yang penuh dengan rahmat, 

kemurahan, dan kemudahan. Hal ini tampak jelas 

pada seluruh aturannya dan mewarnai prinsip-

prinsip dasar dan cabang-cabang tuntunannya. 

Sepanjang perjalanan kehidupan manusia, Islam 

dikenal dengan rahmat ini, dan Islam tetap akan 

menjadi rahmat bagi manusia pada segala keadaan, 

pada setiap waktu dan tempat.
41

 

Dakwah sebagai penyebaran rahmat, cinta 

kasih pada sesama manusia bahkan pada sesama 

makhluk diseluruh alam. Allah menurunkan agama 

Islam ini sebenarnya merupakan wujud cinta kasih, 

rahman dan rahimnya, agar hidup manusia didunia 

baik dan selamat di akhirat dengan diperintah untuk 
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membaca dan belajar, manusia akan menjadi lebih 

baik. Oleh sebab itu, dalam berdakwah juga harus 

dilandasi dengan cinta kasih untuk menyelamatkan 

manusia. Dengandemikian, dakwah tidak lain 

merupakan penyebaran rahmat kepada seluruh 

alam.
42

 

Umat Islam tentu meyakini misi 

Rahmatanlilalamin sebab istilah itu telah 

dinyatakan dalam Al-Qur‟an. Istilah Rahmatan lil 

alamin dipetik dari salah satu ayat Al-Qur‟an. 

            

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam." (QS. Al-Anbiya‟: 107) 

 

Didalam ayat tersebut, Rahmatan lil alamin 

secara tegas dikaitkan dengan kerasulan Nabi 
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Muhammad SAW. Artinya, Allah SWT tidaklah 

menjadikan Nabi SAW sebagai rasul, kecuali 

karena kerasulan beliau menjadi rahmat bagi 

semesta alam. Karena rahmat yang diberikan 

Allah SWT kepada semesta alam ini dikaitkan 

dengan kerasulan Nabi SAW, maka umat manusia 

dalam menerima bagian dari rahmat tersebut 

dengan sempurna dan ada pula yang menerima 

rahmat tersebut tidak sempurna. Ibnu Abbas.r.a. 

Sahabat Nabi SAW, pakar dalam ilmu Tafsir 

menyatakan, “Orang yang beriman kepada Nabi 

SAW, maka akan memperoleh rahmat Allah 

SWT dengan sempurna didunia dan akhirat. 

Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Nabi 

SAW, maka akan diselamatkan dari azab 

yangditimpakan kepada umat terdahulu ketika 
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masih didunia seperti dirubah menjadi hewan atau 

dilemparkan batu dari langit.
43

 

Ayat tersebut juga  menegaskan bahwa Al-

Qur‟an merupakan peringatan, atau bekal menuju 

kebahagian abadi serta kecukupan bagi siapa yang 

siap untuk menjadi pengabdi yang tulus kepada 

Allah Swt. Al-Qur‟an turun kepada Nabi 

Muhammad SAW. Untuk beliau sampaikan 

kepada umat manusia. Atas dasar itulah Allah 

menegaskan bahwa: “Dan tidaklah Kami 

mengutusmu wahai Nabi Muhammad, melainkan 

menjadi rahmat bagi semesta alam”. 
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1) Munasabah  

Ayat tersebut bermunasabah dengan ayat-

ayat sebelumnya dalam surat Al-Anbiya‟ yang 

berisi kisah para Nabi dan penegasan bahwa Al-

Quran adalah risalah Nabi Muhammad dan 

pedoman hidup manusia. Dalam ayat tersebut, 

Allah menjelaskan tujuan pengutusan Nabi 

Muhammad, yakni sebagai rahmat bagi seluruh 

alam, baik dalam masalah agama ataupn duniawi. 

Dalam masalah agama, Nabi Muhammad 

membebaskan manusia dari jerat kesesatan dan 

kebodohan, sedangkan dalam masalah duniawi, 

Nabi Muhammad memberi mereka pertolongan 

dan kemuliaan di bawah naungan Islam serta 

membebaskan mereka dari lembah kehinaan dan 

pertikaian panjang. 
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2) Mufradat Penting 

Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi Wa 

sallam diutus dengan membawa ajaran Islam, 

maka Islam adalah rahmatan lil‟alamin, Islam 

adalah rahmat bagi seluruh manusia. 

Secara bahasa,Rahmat artinya kelembutan 

yang berpadu dengan rasa iba (Lihat Lisaanul 

Arab, Ibnul Mandzur). Atau dengan kata lain 

rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi, 

diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi 

Wa sallam adalah bentuk kasih sayang Allah 

kepada seluruh manusia.Kata al-alamin telah 

dikemukakan bahwa sementara pakar memahami 

kata „alam dalam arti kumpulan sejenis makhluk 

Allah yang hidup, baik hidup sempurna maupun 

terbatas. Jadi ada alam manusia, alam malaikat, 

alam jin, alam hewan dan tumbuh-tumbuhan. 
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Semua itu memperoleh rahmat dengan kehadiran 

Nabi Muhammad Saw. Membawa ajaran Islam.
44

  

b. Tujuan Rahmatan Lil Alamin 

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, 

melainkan untuk (menjadi) rahmat, bagi 

semesta alam.” 

1. Bagi individu, agar terwujud kehidupan 

yang baik atau hidup bahagia. 

2. Bagi keluarga, agar terwujud keluarga 

sakinah yang hidup dengan tentram. 

3. Bagi masyarakat, agar terwujud 

masyarakat yang hidup dalam suasana 

damai. 

4. Bagi bangsa dan negara, agar terwujud 

negeri yang adil makmur, negeri yang baik 

dibawah ampunan Allah SWT. 
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5. Bagi dunia internasional, agar terwujud 

kedamaian antar bangsa. 

6. Bagi dunia akhirat, agar hidup dalam 

keadaan hasanah atau dalam kebaikan dan 

terjauh dari azab yang pedih.
45

 

c. Visi Islam Rahmatan Lil Alamin 

 Visi Islam sebagai Rahmatan lil alamin 

adalah supaya Islam tidak dianggap lawan oleh 

agama selain Islam dan supaya ada 

pemahaman bahwa Islam adalah agama yang 

mencintai perdamaian dan bisa berdampingan 

dengan agama selain Islam. Islam Rahmatan lil 

alamin dapat diterjemahkan dalam beberapa 

aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) Islam 

sejalan dengan aspek kehidupan realitas sosial, 

2) Islam adalah agama yang inklusif, 3) Islam 
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adalah agama yang toleran terhadap agama-

agama selain Islam, 4) Islam adalah agama 

yang berwawasan perdamaian. 

Islam sebagai Rahmatan lil alamin 

senantiasa mengedepankan ajaran yang 

bersikap damai, santun dan bijaksana sehingga 

Islam dapat diterima di hati masyarakat. Islam 

mengajarkan partisipasi dalam membangun 

intelektualitas, moralitas, dan spiritualitas 

bangsa. Oleh karena itu, untuk membangun 

ketiga hal tersebut, harmonisasi kerukunan 

antar umat beragama merupakan pilar 

kehidupan sosial yang sangat didambakan 

setiap pemeluk agama. Untuk itu, kehadiran 

dakwah rahmatan lil alamin secara konseptual 

sebagai bentuk transformasi sosial Islam 
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berfungsi membentuk karakter sosial Islam 

yang toleran dan humanis.
46

 

Visi baru dakwah juga tak alergi dengan 

teori-teori sosial dan pembangunan modern. 

Bahkan menggunakan teori-teori itu untuk 

mempermudah gagasan rumit menjadi lebih 

sederhana atau menyederhanakan konsep-

konsep dengan tingkat abstraksi tinggi menjadi 

rendah. Dengan kata lain visi baru dakwah 

mengadaikan perubahan terus-menerus 

dimensi-dimensi baru kehidupan yang beradab, 

amanah dan mengedepankan kemaslahatan 

kemanusiaan dan lingkungan. Ia tidak kaku 

dan terikat mutlak pada doktrin-doktrin radikal 

ekstrim.
47
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d. Misi Islam Rahmatan Lil Alamin 

Setelah mengetahui gambaran luasnya 

rahmat Allah bagi segenap hambanya pada 

bagian ini akan mengurai misi rahmatan lil 

alamin. Hakekatnya terutusnya Rasulullah 

SAW sebagai bentuk rahmat ilahiyyah bagi 

semesta. Setidaknya ada empat tahapan rahmat 

Allah atas diri Nabi bagi alam  semesta, 

pertama, beliau SAW menjadi rahmat ilahiyah 

sebelum terlahir ke dunia sebagai manusia. 

Pada tahap ini, Rasulullah masih berupa 

cahaya (nur)ilahiyyah. Dari nur Muhammad 

ini, Allah menciptakan segala yang ada. Dari 

nur Allah menciptakan segala sesuatu yang 

sebelumnya tidak ada menjadi ada.  

Misi terutusnya Nabi sebagai rahmat 

Allah bagi alam semesta, maka tentunya beliau 
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adalah utusan Allah yang bukan hanya untuk 

manusia secara keseluruhan, sebagaimana 

firman-nya: “Dan tidaklah kami mengutusmu, 

kecuali untuk sekalian manusia sebagai 

pembawa kabar gembira, juga ancaman.” 

(QS. Saba‟: 28).
48

 

e. Prinsip-Prinsip Islam Rahmatan Lil Alamin 

1. Prinsip Dualitas 

Prinsip ini menyatakan bahwa realitas 

hanya terdiri atas dua jenis, yakni Khalik 

dan makhluk. Dalam hal ini makhluk harus 

tunduk kepada ketentuan Khalik. Dalam 

tataran ilmu kalam, prinsip ini dikenal 

dengan prinsip Jabbari. 
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2. Prinsip Ideasionalitas.  

Di antara khalik dan makhluk terdapat 

hubungan ideasional yang memungkinkan 

manusia dapat memahaminya, bukan 

dalam pengertian materi, melainkan hasil 

ciptaannya yang di dalamnya terdapat 

ketentuan-ketentuan aksiomatik berupa 

hukum alam (Sunatullah). Prinsip ini 

dalam ilmu kalam dikenal dengan sikap 

qadari. 

3. Prinsip Teologi 

Pemahaman manusia yang ada dalam 

kerangka relasi-relasi ideasional tidak 

bersifat positivistik atau materialistik, 

melainkan realitas ini dipandang sebagai 

sesuatu yang tanpa makna atau tujuan. 

Pandangan ini jelas bertentangan dengan 
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prinsip tauhid, bahwa realitas bersifat 

teologis, artinya mempunyai tujuan.
49

 

3. Ukhuwah Islamiyah 

a. Pengertian Ukhuwah Islamiyah 

Ukhuwah yang biasa diartikan 

sebagai”Persaudaraan”, terambil dari akar kata 

yang pada mulanya berarti memerhatikan”. 

Makna asal ini memberi kesan bahwa 

persaudaraan mengharuskan adanya perhatian 

semua pihak yang merasa bersaudara.  

Secara majazi kata ukhuwah mencakup 

persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, 

profesi, dan perasaan. Masyarakat Muslim 

mengenal istilah ukhuwah Iislamiyah. Istilah ini 
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perlu dudukan maknanya, agar bahasan kita 

tentang ukhuwah tidak mengalami kerancuan.
50

 

Ukhuwah Islamiyah mempunyai 

peranan yang sangat signifikan dalam Agama 

Islam, karena akan membentuk kesatuan 

masyarakat yang Islami. Maka agama Islam 

sangat memperhatikan hal ini dengan perhatian 

yang sungguh-sungguh. Sedangkan menurut 

Abdullah Nashih Ulwan, ukhuwah Islamiyah 

adalah ikatan kejiwaan yang melahirkan 

perasaan yang mendalam dengan kelembutan, 

cinta dan sikap hormat kepada setiap orang yang 

sama-sama diikat dengan akidah Islamiyah, 

iman dan takwa.
51
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Berdasarkan pengertian diatas, maka 

dapat dipahami bahwa ukhuwah Islamiyah tidak 

sekedar persaudaraan dengan sesama orang 

Islam saja, tetapi juga persaudaraan dengan 

setiap umat manusia meskipun berbeda 

keyakinan dan agama, asalkan dilandasi dengan 

nilai-nilai keislaman, artinya, semua manusia 

memiliki peluang yang sama untuk memperoleh 

ukhuwah Islamiyah. 

Makna ukhuwah Islamiyah tersebut 

merupakan sebuah pencerahan terutama ketika 

zaman ini sudah didominasi oleh sikap radikal 

dan agresif. Peristiwa saling menyerang dan 

merugikan baik antar umat beragama maupun 

intern ummat Islam. Kadang-kadang hanya 

karena berbeda sedikit dan tidak fundamental 

tidak jarang menimbulkan konflik antara suatu 



80 
 

 
 

kelompok dengan kelompok lainnya. Da‟i 

sebagai ujung tombak dakwah agama (Islam) 

memiliki peran yang sangat strategis untuk 

merekatkan kembali ukhuwah Islamiyah yang 

telah dibangun oleh Rasulullah SAW, dalam 

pengertian yang seluas-luasnya. 

b. Macam-macam Ukhuwah Islamiyah 

Diatas telah dikemukakan arti ukhuwah 

Islamiyah, yakni ukhuwah yang bersifat Islami 

atau yang diajarkan oleh Islam. Telah 

dikemukakan pula ayat yang mengisyaratkan 

“Persaudaraan” yang disinggung Al-Qur‟an. 

Semuanya dapat disimpulkan bahwa kitab suci 

ini memperkenalkan paling tidak ada empat 

macam persaudaraan. 
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1. Ukhuwah Ubudiyyah atau saudara 

kesemakhlukan dan kesetundukan kepada 

Allah. 

2. Ukhuwwah Insaniyyah (basyariyyah) dalam 

arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, 

karena mereka semua berasal dari seorang 

ayah dan ibu. 

3. Ukhuwwah Wathaniyyah wa an-nasab, yaitu 

persaudaraan dalam keturunan dan 

kebangsaan. 

4. Ukhuwah fi din Al-Islam, persaudaraan antar 

sesama Muslim. 

Makna dan macam-macam 

persaudaraan tersebut adalah berdasarkan 

pemahaman terhadap teks ayat-ayat Al-Qur‟an. 

Ukhuwah yang secara jelas dinyatakan dalam 

Al-Qur‟an adalah persaudaraan seagama Islam, 
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dan persaudaraan yang jalinannya bukan karena 

agama.
52

 

c. Tujuan Ukhuwah Islamiyah 

Setiap manusia yang hidup 

bermasyarakat berkeinginan untuk hidup dan 

damai, aman, tentram, penuh kebahagiaan dan 

sejahtera. Kondisi seperti ini, sebagaimana 

dicita-citakan Islam, melukiskan gambaran 

masyarakat ideal yang diibaratkan organ tubuh 

manusia. Banyak anjuran yang termuat dalam 

Al-Qur‟an  menghendaki agar manusia bersatu 

dalam kebersamaan, keadilan dan kebenaran, 

saling tolong-menolong, saling menasehati dan 

sebagainya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka Al-

Qur‟an mengatur masalah hal ini dalam ayat 
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yang memperlihatkan ukhuwah Islamiyah. 

Persaudaraan dalam Islam ini menghubungkan 

tali ikatan dalam hal akidah, persamaan 

kepercayaan yang diperkuat pula oleh ruh dan 

semangat ketaatan yang sama kepada pencipta 

alam semesta ini. Maka, landasan Al-Qur‟an 

dari tujuan ukhuwah ini adalah. (Q.S. Ali-Imran 

: 103)
53
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Ikhwan Hadiyyin, “Konsep Pendidikan Ukhuwah : Analisa 

Ayat-ayat Ukhuwah dalam Al-Qur‟an”,Al-Qalam, 2 (Juli-Desember 

2017), 74-77. 
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Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada 

tali (agama) Allah, dan janganlah kamu 

bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat 

Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa 

Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah 

mempersatukan hatimu, lalu menjadilah 

kamu Karena nikmat Allah, orang-orang 

yang bersaudara; dan kamu Telah berada di 

tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari padanya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu, agar kamu mendapat 

petunjuk”. 

 

Adapun tujuan tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

a) Meliputi tujuan umum, yaitu : 

1) Membentuk manusia yang 

beribadah kepada Allah SWT. 

2) Membimbing masyarakat muslim 

agar mampu  mengembangkan diri 

dalam membangun masyarakat 

Islam. 
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3) Menanamkan nilai-nilai positif dan 

menjauhi nilai-nilai negatif. 

b). Tujuan Khusus, yaitu: 

1) Memberikan kesadaran pada 

masyarakat tentang eksistensi 

sesama muslim adalah bersaudara. 

2) Memberikan pemahaman pada 

masyarakat umum tentang makna 

ukhuwah yang sesungguhnya. 

3) Memberikan pengetahuan tetang 

nilai-nilai positif yang harus 

dimiliki dalam hal bermasyarakat. 

4) Memberikan pemahaman tentang 

nilai-nilai negatif yang harus 

dihindari dalam hal 

bermasyarakat.
54

 

                                                           
54

Ibid., 76 



86 
 

 
 

d. Peran Da’i dalam merekatkan ukhuwah 

Islamiyah 

Pada tataran ini para da‟i diharapkan dapat 

memberikan nuansa baru kepada IPTEK dengan 

nuansa Religious. Memahami kemajuan IPTEK  

dari sudut Agama dan mengurai Agama melalui 

pendekatan IPTEK. Peka, inovatif  dan kreatif 

terhadap permasalahan (kemanusiaan) yang 

muncul, mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam membangun 

persaudaraan. 

Tugas para juru dakwah bukan 

memaksakan risalah Islam kepada manusia, dan 

bukan memaksa mereka supaya mengikuti 

dakwah Islam tanpa reserve. Akan tetapi 

membukakan pintu ilu pengetahuan selebar-

lebarnya kepada manusia. 
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Da‟i sebagai perekat ukhuwah Islamiyah, 

seyogyanya :  

1. Menjadikan diri sebagai cerminan, contoh 

teladan yang baik lewat akhlakul karimah.  

2. Memiliki kebenaran yang lebih Insklusif. 

3. Menjadikan agama sebagai basis bagi 

kehidupan. 

4. Menyampaikan ajaran Agama dibarengi 

perasaan kasih sayang dan rasa cinta kepada 

setiap mad‟u. 

5. Menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui 

bahasa yang menyejukkan, santun, ramah 

bukan marah, dan mengajak bukan 

mengejek.
55

 

                                                           
55

 M. Rachmat Effendi, “Peranan Da‟i dalam Merekatkan 

Ukhuwah Islamiya: Prossiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM 

Sosial”, Ekonomi dan Humaniora, 1, 2014, 169-171. 
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e. Program Ukhuwah Untuk Masyarakat 

Muslim 

Program ukhuwah untuk masyarakat 

muslim dapat disusun dalam bentuk kurikulum 

yang terarah dan terpadu dengan menekankan 

pada akhlak pribadi seorang muslim. Akhlak-

akhlak tersebut meliputi akhlak al-karimah (sifat 

positif) dan akhlak al-madzmumah (sifat negatif) 

yang dapat ditanamkan pada masyarakat melalui 

pembinaan di majelis taklim oleh para da‟i, di 

sekolah dan kampus oleh para pengajar 

(guru/dosen), serta lembaga ormas dengan tokoh 

masyarakat yang ada. 

Program atau isi kurikulum pendidikan 

ukhuwah ini dirangkum dari analisa ayat QS, 

Al-Hujurat ayat 9-13. Ali-Imran Ayat 103, dan 
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QS. Al-Hasyr ayat 8-9. Peneliti membaginya 

menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Indoktrinasi Nilai-nilai positif dalam 

masyarakat  

Beberapa nilai positif yang dapat 

ditanamkan pada masyarakat di antaranya: 

1) Menghubungkan tali persaudaraan 

2) Tolong-menolong 

3) Waspada dan menjaga keselamatan 

bersama 

4) Bersikap adil 

5) Tidak mencela dan menghina 

6) Tidak menuduh dengan tuduhan fasik 

atau kafir 

7) Berlomba mencapai kebaikan 

8) Membina persatuan 

9) Tidak bermusuhan 
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10) Memenuhi janji 

11) Saling memberi salam 

12) Menjawab bersin 

13) Melayat mereka yang sakit 

14) Menyelenggarakan pemakaman jenazah 

15) Membebaskan diri dari suatu sumpah 

16) Tidak bersikap iri dan dengki 

17) Melindungi keselamatan 

18) Rendah hati 

19) Bersifat pemaaf 

20) Ber-Akhlak al-karimah 

b. Sifat negatif yang harus dijauhi 

1) Rakus kepada dunia dan lupa akan 

akhirat 

2) Tidak memperhatikan etika ketika 

berbicara 
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3) Masa bodoh terhadap penderitaan orang 

lain 

4) Gemar akan permusuhan 

5) Berlaku alim 

6) Senang mencaci 

7) Saling mengolok-olok 

8) Berburuk sangka 

9) Mencari kesalahan-kesalahan orang lain 

10) Mengghibah atau gosip 

11) Ta‟ashub terhadap madzab atau 

golongan 

12) Pembicara rahasia 

13) Fanatik dengan pendapat sendiri dan 

tidak mau mendengar nasihat atau 

masukan orang lain. 

14) Sering berbeda ucapan dan perbuatan 

15) Berlaku sombong dan takabur 
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16) mengadu domba 

17)  Banyak mencela dan menghina 

18) Tidak memaafkan kesalahan 

19)  Mendengarkan perkataan tukang 

fitnah dan pendengki 

20)  Menyebar rahasia, dan lain-lain.
56
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunkan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Bogdan 

dan Tylor yang dikutip Moleong dalam bukunya 

“penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

perlu diamati”.
57

 Sedangkan menurut Nazir yang 

dikutip oleh Prastowo “metode deskriptif adalah suatu 

metode yang digunakan untuk meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi. 

Suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

                                                           
57

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 4.  
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pada masa sekarang”. Oleh Suharsimi Arikunto 

ditegaskan bahwa penelitian deskriptif tidak 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi 

hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu 

variabel, gejala atau keadaan.
58

 Metode deskriptif ada 

banyak jenisnya. Namun, umum digunakan dalam 

penelitian kualitatif lapangan adalah metode studi 

kasus dan metode deskriptif berkesinambungan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, penelitian kualitatif merupakan penelitian 

interpretif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam 

pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus 

dengan para partisipan. Dengan keterlibatannya, 

peneliti juga memperoleh entri dalam lokasi penelitian 

                                                           
58

  Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam 

Prespektif Ranccangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 

187. 



95 
 

 
 

dan masalah-masalah etis yang bisa muncul secara 

tiba-tiba.
59

 

Dalam penelitian kualitatif, kedudukan peneliti 

adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, 

analisis, penafsir data dan akhirnya ia menjadi pelapor 

hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai pengumpul data.
60

 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang 

lain sebagai penunjang. 

 

                                                           
59

John W. Creswell. Terj. Achmad Fawaid, Research Desain 

Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), 264-265. 
60

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 121. 



96 
 

 
 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Aula Pondok 

Modern Ar-Risalah sebagai tempat diadakannya 

Pengajian Umum Ahad Pagi Rahmatan Lil Alamin. 

Desa Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo dimana Pondok Modern Ar-Risalah berdiri 

terletak pada 111
o
17 – 111

o
52 Bujur Timur (BT) dan 

7
o
49 - 8

o
20 Lintang Selatan (LS) di sebelah bagian 

Barat Daya wilayah Provinsi JawaTimur.  Memiliki 

ketinggian tempat antara 98 s/d 113 dpl dengan suhu 

udara berkisar antara 18
o
C- 31

o
C. 

Kabupaten Ponorogo berbatasan sebelah utara 

dengan Kabupaten Madiun, sebelah selatan dengan 

Kabupaten Pacitan, sebelah timur dengan Kabupaten 

Trenggalek, dan sebelah barat dengan Kabupaten 

Wonogiri Provinsi JawaTengah. 
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4. Data dan Sumber Data 

Dalam penentuan data ini terdapat 2 (dua) 

buah data yang terkumpul oleh penulis antara lain: 

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari subjek penelitian dengan 

menggunakan alat pengukuran/ alat 

pengambilan data langsung kepada subjek 

sebagai sumber informasi yang dicari.
61

 

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari sumbernya, 

biasanya diambil melalui dokumen atau 

melalui orang lain.
62

 

Sumber data merupakan hal yang pokok dalam 

penelitian ini, seperti yang dikemukakan oleh Lofland 

dan Lofland yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi 

                                                           
61

Sumadi Suryabrata, Metedologi Penelitian, (Jakarta : 

Rajawali  Press, 1992) 91.  
62

Erna Widodo dan Mukhtar, Konstruksi Ke Arah Penelitian 

Deskriptif, Cet. 1, (Yogyakarta : Avyrouz, 2000), 117. 
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dalam bukunya menyatakan sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain. 

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan 

dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data 

tertulis, dan foto. 

a. Kata-Kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang 

yang diamati atau diwawancarai merupakan 

data utama. Sumber data utama ditata melalu 

catatan tertulis atau melalui perekapan 

video/audio tape, pengambilan foto atau film. 

Pencatatan sumber utama melalui wawancara 

atau pengamatan berperan serta merupakan 

hasil usaha gabungan dari kegiatan 

mengamati, mendengar dan bertanya. 
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b. Sumber Tertulis 

Dilihat dari sumber data, bahan 

tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

dapat dibagi atas sumber buku dan majalah 

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi 

dan dokumen resmi. 

c. Foto 

Sekarang ini foto sudah banyak dipakai 

sebagai alat untuk keperluan penelitian 

kualitatif karena dapat dipakai dalam 

berbagai keperluan. Ada dua kategori foto 

yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian 

kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang 

dan foto yang dihasilkan oleh peneliti 

sendiri.
63
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Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif 

(Jakarta: Renika Cipta, 2008), 169-172. 
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Sesuai dengan focus penelitian, data 

dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan data tentang program pengajian 

rahmatan lil alamin di Pondok Modern Ar-

Risalah, berbagai Problematikanya dan dalam 

menjaga ukhuwah Islamiyah antar alumni 

Pondok Maupun antar jama‟ah pengajian 

Rahmatan lil alamin di Pondok Modern Ar-

Risalah Kabupaten Ponorogo. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Obsevasi 

Observasi adalah salah satu bentuk 

pengumpulan data primer. Teknik 

pengamatan menuntut adanya pengamatan 

dari seorang peneliti, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, terhadap objek yang 

diteliti dengan menggunakan instrument 
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yang berupa pedoman penelitian dalam 

bentuk lembar pengamatan atau lainnya.
64

 

Dalam penelitian ini teknik observasi 

digunakan untuk melihat dan mengamati 

secara langsung keadaan di lapangan agar 

peneliti memperoleh gambaran yang lebih 

luas tentang permasalahan yang diteliti. 

Tentang gambaran Prgram Pengajian 

Rahmatan Lil Alamin dalam menjaga 

Ukhuwah Islamiyah di Pondok Modern Ar-

Risalah Kabupaten Ponorogo. 

b. Interview (Wawancara) 

Wawancara (interview) adalah 

metode yang sering digunakan untuk 

mendapatkan informasi dari orang atau 

                                                           
64

 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: 

Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi, 

Proposal Penelitian Dan Laporannya) (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 

150. 
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masyarakat. Dalam perjalanan hidupnya 

seseorang dapat memperoleh informasi 

melalui berbagai bentuk interaksi dengan 

orang lainnya. Setiap interaksi orang per 

orang di antara dua atau lebih individu 

dengan tujuan yang spesifik dalam 

pikirannya disebut sebagai wawancara.
65

 

Melalui teknik wawancara ini, 

peneliti bisa merangsang responden agar 

memiliki wawasan pengalaman yang lebih 

luas. Dengan wawancara juga, peneliti dapat 

mengali soal-soal penting yang belum 

terfikirkan dalam perencanaan 

penelitiannya.
66

 

                                                           
65

Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah 

Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan 

Penelitian (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2010), 241.  
66

Sanapiah Faisal, Metedologi Penelitian Pendidikan 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 213. 



103 
 

 
 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik wawancara tak 

terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan 

dengan tidak menggunakan pedoman 

wawancara secara sistematis dan lengkap 

akan tetapi hanya menggunakan pedoman 

wawancara yang memuat garis-garis besar 

permasalahan sesuai focus penelitian. 

Teknik wawancara ini digunakan 

untuk mendapat informasi atau juga sumber 

data para informan atau juga narasumber 

yaitu panitia penyelenggara pengajian 

Rahmatan Lil Alamin di Pondok Modern 

Ar-Risalah.Maka dari itu, peneliti akan 

melakukan wawancara dengan : 
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1. Ketua I Pengajian Rahmatan Lil 

Alamin di Pondok Modern Ar-Risalah 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Ketua II Pengajian Rahmatan Lil 

Alamin di Pondok Modern Ar-Risalah 

3. Bendahara Pengajian Rahmatan Lil 

Alamin di Pondok Modern Ar-Risalah 

4. Seksi umum dan dan beberapa panitia 

lain serta jama‟ah Pengajian Rahmatan 

Lil Alamin di Pondok Modern Ar-

Risalah. 

c. Dokumentasi 

“Metodedokumentasiyaitumencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 
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majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya”.
67

 

Dari berbagai macam dokumentasi 

tersebut, peneliti hanya menggunakan 

dokumentasi yang berbentuk tulisan. Dalam 

penelitian ini teknik dokumentasi digunakan 

peneliti untuk memperoleh data atau 

informasi tentang gambaran Pengajian di 

Pondok Modern Ar-Risalah dengan 

menyajiakan foto serta sarana dan prasarana 

yang ada. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif. Miles 

dan Huberman mengemukakan bahwa 

                                                           
67

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: PT RINEKA CIPTA,  2013), 274.  
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aktifitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

analisis data, yaitu data redution, data 

display, dan conclusion 

darwing/verification. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada tahap ini, mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk 
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melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya jika diperlukan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Bila pola-pola yang ditemukan telah 

didukung oleh data selama penelitian, maka 

pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada 

laporan akhir penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion 

Drawing/Verification) 

Langkah terakhir dalam penelitian 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang 
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dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
68

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian ini, pengecekan 

keabsahan data atau keperayaan terhadap data 

hasi penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 
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Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 336-

32. 
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Peneliti dalam penelitian kualitatif 

adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan 

peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak halnya dilakukan 

dalam waktu yang singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan 

peneliti pada latar penelitian. 

b. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari. Jika kalau 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan 

lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 
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c. Triangulasi 

Teknis triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan yaitu sumber, metode, penyidik, 

dan teori. 

d. Pengecekan Sejawat Melalui Deskripsi  

Teknik ini dilakukan dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir 

yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan 

rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan 

dengan maksud: 1) untuk membuat agar 

peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka 
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dan kejujuran, 2) diskusi dengan sejawat ini 

memberikan suatu kesempatan awal yang 

baik untuk mulai menjajaki dan menguji 

hipotesis yang muncul dari pemikiran 

peneliti.
69

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam 

penelitian ini ada empat tahap menyajikan tiga 

tahapan, yaitu: a) Tahap pra-lapangan, yang 

meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian; b) Tahap 

pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami 
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J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 327-333. 
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latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data; c) Tahap analisis data, 

yang meliputi: konsep dasar analisis data, 

menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

dan menganalisis berdasarkan hipotesis. (d) 

Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PENGAJIAN RAHMATAN LIL 

ALAMIN DI PONDOK MODERN AR-RISALAH 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Seputar Pengajian di Pondok Modern Ar-Risalah 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengajian 

Rahmatan Lil Alamin di Pondok Modern Ar-

Risalah Kabupaten Ponorogo 

Berangkat dari keprihatinan para 

alumni PM. Arrisalah yang tinggal di 

sekitarpondok, atau biasa disebut Alumni 

Anshor, dengan kondisi Arrisalah pasca dilepas 

PM. Gontor sebagai induknya dan melihat 

hubungan pondok dengan alumni, hubungan 

pondok dengan lingkungan serta hubungan antar 

alumni yang belum bisa bersinergi secara baik, 
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maka perwakilan alumni lintasan ikatan 

mengadakan musyawarah untuk merumuskan 

gerakan alumni Anshor. Pada tanggal 28 Agustus 

2014 dalam rapat perwakilan alumni Anshor, 

bertempat di desa Dadapan Kecamatan Balong 

dicetuskan ide untuk mengadakan Musyawarah 

Besar Alumni Anshor yang tergabung dalam 

Ikatan Keluarga PM. Arisalah (IKPA) Cabang 

Ponorogo serta pada momenter tersebut akan 

dipilih Ketua IKPA CabangPonorogo.  

Pada tanggal 25 Nopember 2014 

bertempat di gedung KORPRI Ponorogo dengan 

dihadiri Bupati Ponorogo, H. Amin, SH., MM 

serta Pimpinan dan sesepuh pondok dalam 

Musyawarah Besar (MUBES) IKPA Cabang 

Ponorogo dipilih Ketua IKPA yang baru 

sekaligus Launching Pengajian Ahad Pagi 
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Arrisalah. Seiring berjalannya waktu pengajian 

Ahad Pagi Arrisalah berkembang dengan pesat 

dan telah membuka cabang di masjid Besar 

Kec.Slahung. Pengajian Umum Ahad Pagi 

Arrisalah, yang sekarang berganti nama menjadi 

Pengajian Umum Ahad Pagi Rahmatan 

lil‟Alamin IKPA Cabang Ponorogo juga 

mengembangkan Lembaga Amil Zakat Infaq dan 

Shadaqah (LAZIZ) RahmatanLil‟Alamin yang 

menghimpun Donatur dari para alumni, Jama‟ah 

Pengajian serta Masyarakat Umum.
70

 

2. Visi, Misi dan Tujuan Pengajian Rahmatan 

Lil Alamin di Pondok Modern Ar-Risalah 

Visi : 

Sebagai Pusat Dakwah dan Kajian 

Keislaman yang unggul, modern, moderat yang 
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Memayungi ummat serta sebagai rahmatan lil 

„alamin 

Misi : 

a. Melaksanakan Kajian Tiap Ahad Pagi untuk 

keluarga PM. Arrisalah, Alumni dan 

masyarakat Umum 

b. Merajut Ukhuwah alumni dengan pondok, 

alumni dengan alumni serta pondok dengan 

masyarakatumum 

c. Menebar rahmat bagi ummat dengan gerakan 

social kegamaan 

d. Menggerakkan dakwah yang modern dan 

moderat bagi ummat 

Tujuan Pengajian : 

Tujuan dari kegiatan pengajian ini ialah 

supaya Rahmatan Lil Alamin, yakni dengan 

adanya kegiatan pengajian rahmatan lil alamin 
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ini dapat membawa berkah dari adanya Pondok 

Modern Ar-Risalah ini. Karena Pondok Modern 

Ar-Risalah ini berdiri diatas dan untuk semua 

golongan umat. Tujuan utama diadakannya 

pengajian ini yaitu untuk menjaga ukhuwah 

Islamiyah antar alumni maupun antar 

masyarakat dan supaya Rahmatan lil alamin 

dapat memberikan manfaat bagi semesta alam, 

yakni dengan adanya kegiatan pengajian 

rahmatan lil alamin ini dapat membawa berkah 

dari adanya Pondok Modern Ar-Risalah ini. 

Karena Pondok Modern Ar-Risalah ini berdiri 

diatas dan untuk semua golongan umat. Tujuan 

utama diadakannya pengajian ini yaitu untuk 

menjaga ukhuwah Islamiyah antar alumni 

maupun antar masyarakat. 

Tujuan lain dari kegiatan ini adalah. 
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a. Dakwah ke jalan kebenaran dalam rangka 

syiar Islam. 

b. Memakmurkan masjid, terutama Masjid 

Allah Akbar di Pondok Modern Ar-Risalah. 

c. Menyebarkan kegiatan dakwah di dalam 

Pondok, serta sebagai ajang promosi dan 

publikasi eksistensi Pondok. 

d. Menjadi salah satu ajang temu seluruh alumni 

Anshor Pondok Modern Ar-Risalah lintas 

angkatan yang tergabung IKPA cabang 

Ponorogo.
71

 

3. Letak Geografis Pondok Modern Ar-Risalah 

Kabupaten Ponorogo dimana Pondok 

Modern Ar-Risalah berdiri terletak pada 111
o
17 

– 111
o
52 Bujur Timur (BT) dan 7

o
49 - 8

o
20 

Lintang Selatan (LS) di sebelah bagian Barat 
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Daya wilayah Provinsi JawaTimur.  Memiliki 

ketinggian tempat antara 98 s/d 113 dpl dengan 

suhu udara berkisar antara 18
o
C- 31

o
C. 

Kabupaten Ponorogo berbatasan sebelah 

utara dengan Kabupaten Madiun, sebelah selatan 

dengan Kabupaten Pacitan, sebelah timur dengan 

Kabupaten Trenggalek, dan sebelah barat dengan 

Kabupaten Wonogiri Provinsi JawaTengah. 

Dengan rata-rata curah hujan yang ada di 

wilayah kabupaten Ponorogo berdasar data curah 

hujan rata-rata perlima terakhir, maka kabupaten 

Ponorogo bisa dikatakan relative basah dengan 5 

bulan basah dan 7 bulan kering.
72
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4. Struktur Organisasi Pengajian Rahmatan Lil 

Alamin Pondok Modern Ar-Risalah 

Struktur organisasi Pengajian Rahmatan lil 

alamin di Pondok Modern Ar-Risalah terdiri dari 

beberapa bagian diantaranya pelindung kegiatan, 

penanggung jawab, Ketua I Pengajian Rahmatan 

Lil Alamin di Pondok Modern Ar-Risalah, 

kemudian dibantu oleh Ketua II, sekertaris 

pengajian, bendara, humas, perlengkapan, 

keamanan, kebersihan,dekdok, koordinasi Tim 

LAZIS, serta Seksi-seksi publikasi dan 

penerangan. Kemudian dibantu oleh beberapa 

panitia dalam kegiatan lainnya.
73
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5. Sarana dan Prasarana Pengajian Rahmatan 

Lil Alamin di Pondok Modern Ar-Risalah 

Melengkapi sarana dan prasarana 

termasuk salah satu kunci keberhasilan dalam 

kegiatan pengajian. Tanpa ditunjang oleh sarana 

dan prasarana yang memadai, maka akan 

membawa dampak yang kurang baik sehingga 

jama‟ah (Mad‟u) kurang betah di pengajian. Bila 

sebaliknya dalam kegiatan pengajian ditunjang 

oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka 

akan tercipta suasana yang nyaman serta tujuan 

kegiatan pengajian dapat tercapai dan terlaksana 

dengan baik dan juga jama‟ah merasa nyaman. 

Dalam pengajian sarana dan prasarana seperti 

Sarana Pengajian yang telah dimiliki dan 

menjadi asset pengajian antara lain; 1 (Satu) Unit 

mobil MPV, satu sett Sound system lengkap, 
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Karpet, Generator Sett kapasitas 5 ribu watt, 

buletin harian juga disediakan oleh panitia serta 

juru parkir yang bekerja dalam setiap kegiatan 

pengajian di Pondok Modern Ar-Risalah.dan 

lain-lain.
74

 

B. Persepsi Program Kegiatan Pengajian di Pondok 

Modern Ar-Risalah 

1. Program Kegiatan Pengajian Rahmatan Lil 

Alamin di Pondok Modern Ar-Risalah 

Kabupaten Ponorogo 

Penerapan program kegiatan pengajian 

dalam sebuah majelis pengajian atau dakwah 

sangatlah penting. Karena dengan adanya 

program kegiatan pengajian tersebut jama‟ah 

akan merasa nyaman dan kegiatan dapat berjalan 

dengan lancar serta hubungan ukhuwah dan 
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interaksi jama‟ah dapat berjalan dengan 

semestinya. Maka dari itu, program kegiatan 

pengajian haruslah terprogram dan terlaksana 

dengan baik supaya tidak ada kejanggalan 

ditenggah kegiatan pengajian. Jangan sampai 

jama‟ah yang datang merasa kurang nyaman. 

Sehingga jama‟ah berkurang, akhirnya menjadi 

sepi. Sebaliknya jika kegiatan berjalan dengan 

baik dan jama‟ah merasa nyaman dalam sebuah 

majelis pengajian maka hal ini akan terus 

meningkatkan jama‟ah untuk terus belajar dalam 

sebuah majelis ilmu (Pengajian) maupun dalam 

menjalin interaksi dengan warga masyarakat 

dari berbagai desa yang lainnya sehingga terjalin 

hubungan ukhuwah yang baik. 

Seperti yang terjadi dalam sebuah kegiatan 

pengajian ini selain dari bertemunya dari warga 
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desa yang lainnya juga sebagai sarana untuk 

bertemunya dengan kawan lama maupun sanak-

saudara yang jarang bisa berkumpul karena 

berbagai kesibukannya serta dapat 

menambahkannya kawan yang baru sehingga 

ukhuwah Islamiyahmelalui pengajian Rahmatan 

lil alamin ini akan selalu berjalan dengan baik. 

Maka dari itu, kegiatan pengajian haruslah 

terprogram atau tersusun dengan baik. 

a) Perumusan Tujuan 

Tujuan kegiatan pengajian adalah untuk 

memenuhi perintah Allah Swt. Dalam 

melanjutkan tersiarnya syari‟at Islam secara 

merata serta mendapat keberkahan di dunia 

dan di akhirat.  

Sehubungan dengan hal diatas Ustad 

Darmuji selaku ketua II pengajian Rahmatan 
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Lil Alamin di Pondok Modern Ar-Risalah 

tentang tujuan kegiatan tersebut 

mengungkapkan: 

      ”Tujuan diadakannya perumusan dalam 

kegiatan program pengajian ini ialah 

untuk mensyiarkan ajaran agama Islam 

kepada masyarakat luas dan diisi 

dengan pesan amar ma‟ruf nahi 

mungkar. Yakni sebagai media dakwah 

yakni pengajian itu mengumpulkan 

orang banyak dan sebagai media 

komunikasi.  

1. Komunikasi antar pondok dengan 

masyarakat umum. 

2. Komunikasi pondok dengan 

alumni. 

3. Sebagai media komunikasi alumni 

dengan alumni agar tetap terjaga 

hubungan ukhuwah antar 

semuanya.”
75

 

  

Sehubungan dengan hal diatas Ustad. 

Rudianto selaku bendahara pengajian 

Rahmatan Lil Alamin di Pondok Modern Ar-
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Risalah tentang tujuan kegiatan tersebut 

mengungkapkan: 

“Tujuan dari adanya program kegiatan 

pengajian ini ialah. 

1. Mensyiarkan Islam pada masyarakat 

luas. 

2. Menjembatani Pondok dengan 

masyarakat lewat pengajian. 

3. Silaturahmi antar alumni dan 

masyarakat. 

4. Mensyiarkan Program-program 

Pondok Ar-Risalah pada masyarakat 

lewat pengajian 

5. Menumbuhkan rasa saling kasih 

sayang terhadap seluruh umat semesta 

alam baik antar budaya, suku, yang 

seiman maupun bukan seiman.  

6. Terjaganya hubungan persaudaraan 

(ukhuwah) antar semua pihak.”
76

 

 

b) Materi Pengajian 

Materi pengajian tidak lain bersumber 

dari Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Seorang Da‟i 

harus menyampaikan sesuai dengan 
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keahliannya. Dalam kegiatan pengajian 

Rahmatan lil alamin di Pondok Modern Ar-

Risalah ada berbagai macam profesi Da‟i 

nya. 

Sehubungan dengan hal diatas Ustad 

Khotimun Al-Bayan mengungkapkan bahwa: 

“Karena sifatnya pengajian rahmatan 

lil alamin tentunya materi yang 

disampaikan menyangkut segala 

permasalahan agama Islam. 

Materinya keagamaan seperti halnya 

berkaitan dengan permasalahan dari 

berbagai sudut syari‟at, ubudiyah, 

fikih, muamalah dan segala 

problematikanya. Kami 

mendatangkan da‟i dari berbagai 

bidang profesi (dosen, guru, dokter, 

polri, ustadz/ustadzah, pimpinan 

pondok, kebudayaan, hakim.dsb) 

maka dari itu supaya jama‟ah dapat 

memahami mengenai beberapa 

materi yang disajikan sesuai dengan 

bidangnya masing-masing.”
77
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Sehubungan dengan hal diatas Ustad. 

Darmuji mengungkapkan bahwa: 

“Karena pengajian di Pondok Ar-

Risalah ini menggunakan bendera 

Rahmatan lil alamin dan 

mengundang da‟i dari berbagai 

profesi maka materi kajiannya 

berkitan dengan keagamaan (materi 

fiqih, ibadah, muamalah, ubudiyah, 

dsb) Da‟i membahas sesuai 

bidangnya masing-masing. Begitu 

juga pada bidang sosial POLRI 

membahas tentang kantipma, 

kenakalan remaja, dan dari 

pengadilan juga membahas tentang 

hukum keluarga, begitu pula pada 

kesehatan membahas tentang ibadah 

dan pengaruhnya terhadap 

kesehatan. Penceramah (da‟i) harus 

kita batasi atau ada rambu-

rambunya, jika ada penceramah 

yang melanggar rambu-rambu 

tersebut maka besok lagi tindakan 

panitia tidak mengundang lagi 

karena materi yang disajikan tidak 

boleh terlalu NU maupun terlalu 

Muhammadiyah sehingga dapat 

menyinggung lainnya, materinya 

harus benar-benar yang rahmatan lil 

alamin tidak boleh membitahkan 

lainnya dan jamah yang datang 

merasa mendapat siraman rohani, 
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dapat tambahan ilmu tanpa 

terprovokasi lainnya.”
78

 

 

c) Strategi Pengajian 

Penerapan strategi dalam kegiatan 

pengajian sangat diperlukan untuk 

meminimalkan berbagai hambatan yang ada 

baik yang bersifat teknis mapun yang bersifat 

psikologis, sosial serta kultural. Sehingga visi 

dari kegiatan pengajian dapat berjalan dengan 

baik kedepannya. 

Sehubungan dengan hal diatas Ustad 

Khotimun Al-Bayan mengungkapkan bahwa: 

“Strategi yang dapat kami lakukan 

dalam merekatkan ukhuwah dalam 

kegiatan pengajian ini sesuai dengan 

harapan kami rahmatan lil alamin 

yakni dapat memberikan rahmat 

bagi semesta alam. Dengan cara 

mendatangkan mubaligh dan 

mubalighah dari berbagai bidangnya 
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dan termasuk berbagai organisasi 

kemasyarakatan. Dari kalangan NU, 

Muhammadiyah, kesehatan, 

keamanan serta hukum dan 

sebagainya beserta melengkapi 

berbagai sarana dan pra-sarana yang 

diperlukan dan secara bertahap 

melakukan bende keliling ke 

masyarakat.”
79

 

 

Sehubungan dengan hal diatas Ustad 

Darmuji mengungkapkan bahwa: 

“Panitia selalu berinovasi secara aktif 

menyebarkan informasi baik secara 

media sosial maupun elektronik baik 

secara langsung maupun tidak 

langsung seperti halnya: bende ke 

masyarakat, memasang banner, 

menyebar brosur, mengshare ke 

media sosial seperti youtube, 

facebook, instagram, whatsapp, 

fanpage dan sebagainya. Serta 

melengkapi sarana dan prasarana 

pengajian yang dibutuhkan ketika 

terjadi kejanggalan mendadak 

seperti sound system aktif dan mobil 

pribadi dan juga menjaga keutuhan 

jama‟ah perlu dijaga secara periodik 

panitia mengadakan doorprize, 
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sarapan bersama, dan membagikan 

snack walaupuntidak secara rutin 

diberikan ketika ada dana cukup dan 

juga bekerjasama dengan kawan-

kawan alumni yang memiliki usaha 

untuk mengadakan doorprize. 

Semua strategi tersebut dilakukan 

serta sarana dilengkapai untuk 

meminimalisir hambatan-hambatan 

yang ada.”
80

 

 

d) Pengalaman Keberagaman 

Berbagai macamnya keberagaman 

manusia baik dari profesi, agama, budaya dan 

sebagainya sangat berpengaruh dalam 

kualitas diri manusia. Karenanya, berbagai 

keragaman tersebut semestinya dijadikan 

sebagai sarana, jalan, kerjasama, kompetisi 

guna untuk mencapai yang terbaik agar 

tercipta kehidupan kasih sayang antar semua 

makhluk semesta alam. 
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Sehubungan dengan hal diatas Ustad 

Darmuji mengungkapkan bahwa: 

“Pengajian di Pondok Modern Ar-

Risalah ini disusun oleh anggota IKPA 

dan berdiri bagi semua golongan umat. 

tanpa membedakan organisasinya 

maupun agama, suku dan budayanya. 

Berbagai macam ragam pengalaman 

yang dilakukan pengajian Rahmatan lil 

alamin ini panitia selalu melakukan 

inovasi bahkan membuka cabang 

pengajian di masjid besar desa slahung 

dengan nama pengajian rahmatan lil 

alamin juga yang dilaksanakan setiap 

dua minggu sekali. Pengajian ini juga 

telah menjadi inspirasi bagi pengajian 

di tempat lain dalam mengadakan 

pegajian rutin. Pengajian cabang II 

yang berada di masjid besar slahung ini 

juga tidak kalah ramai jama‟ahnya dari 

pengajian Rahmatan lil alamin yang 

adai di Pondok Modern Ar-Risalah. 

Da‟inya pun juga sama dengan di 

pengajian Rahmatan lil alamin di 

Pondok Modern Ar-Risalah. Sistem 

organisasi pengajian ini berdiri dan 

memayungi semua umat.”
81
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Sehubungan dengan hal diatas ibu 

suwarlin selaku jama‟ah pengajian juga 

mengungkapkan bahwa: 

“pengajian ini selalu memberikan yang 

terbaik untuk jama‟ah dengan adanya 

doorprize dan pembagian buletin setiap 

ahadnya sehingga saya tetap bisa 

membaca materinya jika ahad lalu saya 

tidak bisa hadir. Sudah sejak awal saya 

menghadiri pengajian di Ar-risalah ini 

dan saya selalu mendapatkan tambahan 

berbagai pengetahuan yang mana Da‟i 

yang mengisipun dari berbagai profesi 

itulah kenapa saya senang untuk belajar 

ilmu agama lewat pengajian di Pondok 

Modern Ar-Risalah ini yang awalnya 

saya belum memahami ilmu agama 

berkaitan dengan kesehatan, hukum dan 

tentang Polri disitulah saya menjadi 

mengerti dan perlunya berhati-hati. 

 

Sehubungan dengan hal diatas ibu 

suyati selaku jama‟ah pengajian juga 

mengungkapkan bahwa: 

“menurut saya kegiatan seperti ini harus 

tetap dilaksanakan karena adanya 

pengajian ini kami semua dapat belajar 

ilmu agama, untuk orang-orang yang 
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sudah tua yang belum paham agama 

juga menjadi mengerti. Di desa saya 

setiap hari ahad saya beserta dengan 

warga kampung saya di desa ngloning 

ini selalu menyewa kendaraan untuk 

menghadiri pengajian di Pondok 

Modern Ar-Risalah ini supaya para ibu-

ibu dan bapak-bapak yang sudah tua 

juga bisa ikut untuk menghadirinya dan 

terus bisa belajar agama.”  

 

e) Organisasi Pengajian 

Organisasi dalam sebuah kegiatan 

pengajian sangatlah penting. Karena dengan 

adanya organisasi dapat menetapkan dan 

menyusun jalinan hubungan kerja diantara 

satuan organisasi atau petugasnya. Dengan 

adanya organisasi juga dapat meningkatkan 

efektivitas, efisiensi, dan pengelolaan dalam 

kegiatan pengajian.  

Sehubungan dengan hal diatas Ustad. 

Rudianto mengungkapkan bahwa: 
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“Organisasi ini disusun berdasarkan 

persetujuan bersama anggota IKPA 

Dalam pembentukan organisasi ini IKPA 

membentuk dan menunjuk panitia yang 

sesuai dengan bakat dan kemampuannya 

masing-masing. 

1. Ketua I maupun Ketua II, tugasnya 

untuk mengkoordinasikan semua tim, 

merangkap mencari penceramah, 

menghubunginya serta 

mengkondisikan pelayanannya. 

2. Sekertaris, melakukan dokumentasi, 

memberi penghargaan kepada Da‟i, 

menentukan jadwal Qori‟ dan 

menerima tamu. 

3. Bidang kebendaharaan, untuk 

keberlangsungan pengajian 

berdasarkan pada pendanaan yang 

ada. 

4. Resum Materi, menulis materi yang 

telah dilaksanakan serta mencetaknya 

dan melakukan pelaporan keuangan 

setiap minggunya untuk 

menumbuhkan kepercayaan pada 

masyarakat dan dalam menjaga 

ukhuwah. 

5. Publikasi dan shotting, sebagai media 

dakwah pondok dan corong pengajian 

pada masyarakat. Dengan 

menguploadnya melalui beberapa 

media seperti: youtube, facebook, 
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whatsapp, fanpage, wali santri, 

masyarakat. Dan lain sebagainya.
82

 

 

Sehubungan dengan hal diatas Ustad. 

Darmuji mengungkapkan bahwa: 

“Pengajian ini dihadiri berbagai 

organisasi dikalangan masyarakat ada 

dari NU, Muhammadiyah dan 

seterusnya. Para ibu-ibu muslimat 

cabang NU juga turut hadir dalam 

kegiatan pengajian di Pondok Modern 

Ar-Risalah ini begitu juga ibu-ibu dari 

Aisyah cabang Muhammadiyah turut 

hadir pula dalam pengajian ini. 

Mereka sama-sama untuk belajar 

agama Islam dengan baik walaupun 

diantara mereka semua yang hadir ada 

yang berbeda organisasinya”
83

 

f) Penilaian Pengajian 

Dalam kegiatan pengajian evaluasi 

atau penilaian diperlukan untuk mengetahui 

dampak dari program tersebut. Nilai dapat 
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dipakai untuk mengetahui kepuasan dan 

kenikmatan dari berbagai rangkaian kegiatan 

pengajian yang telah dilaksanakan. Tanpa 

adanya penilaian maka tidak akan diketahui 

apakah dalam kegiatan tersebut dapat 

memberikan kontribusi kepada jama‟ah juga 

sebalikya. 

Sehubungan dengan hal diatas Ustad 

Darmuji mengungkapkan bahwa: 

“Pimpinan Pondok Ar-Risalah 

Kyai. Muhammad Ma‟shum Yusuf 

sangat mendukung dengan 

kegiatan pengajian ini, penilaian 

masyarakat dengan adanya 

pengajian ini sangat baik 

masyarakat selalu antusias dalam 

mengikuti kegiatan pengajian ini. 

Dan panitia pun untuk mengadakan 

penilaian ini secara berkala selalu 

mengadakan evaluasi (rapat) dalam 

setiap bulannya supaya mengetahui 

kekuarangan dan manfaatnya. 

Panitia selalu melakukan penilaian 

baik penilaian diri, lingkungan 
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pondok maupun penilaian dari luar 

pondok.”
84

 

 

Peneliti mengamati bagaimana keadaan 

pengajian di Pondok Modern Ar-Risalah ini 

warga masyarakat sangat antusias dalam 

menghadiri pengajian ini semua yang hadir baik 

laki-laki maupun perempuan terdiri dari berbagai 

usia dari anak-anak sampai orang yang sudah tua. 

Mereka sangat semangat dalam mempelajari ilmu 

agama dalam pengajian Rahmatan lil alamin yang 

diadakan di Pondok Modern Ar-Risalah ini. 

Diantara mereka ada yang sambil mengantar anak 

sekolah sambil mengikuti pengajian, ada yang 

setelah pulang dagang kemudian langsung hadir 

ke pengajian, ada yang menyewa kendaraan 

umum untuk menghadirinya.dsb. Da‟i yang 
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mengisipun setiap saya hadir selalu memiliki 

profesi yang berbeda-beda dan penyajian materi 

yang diberikan pun juga berbeda-beda dalam 

setiap ahadnya kemudian dirumuskannya dalam 

buletin harian ahad pagi. Sehingga lebih terinci 

dan terstruktur pengajian di Pondok Modern Ar-

Risalah juga selalu memberikan doorprize pada 

jama‟ah.
85

 

2. Problematika Pelaksanaan Program Kegiatan 

Pengajian Rahmatan Lil Alamin Dalam 

Menjaga Ukhuwah Islamiyah di Pondok 

Modern Ar-Risalah Kabupaten Ponorogo 

Mengadakan kegiatan pengajian 

tidaklah mudah, apalagi jika program kegiatan 

tersebut dilaksanakan secara rutin, disana akan 

menemukan berbagai macam problematika baik 
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yang berkenaan dengan alat pendukung kegiatan 

maupun sarana dan pra-sarana lainnya yang 

diperlukan dalam kegiatan pengajian.  

Kenyataan dilapangan menunjukkan 

bahwa dalam pelaksanaan pengajian dijumpai 

adanya sarana pra-sarana yang belum lengkap, 

kekurangan, kesalahan maupun kejanggalan 

seperti materi yang tidak sesuai, terbatasnya dana 

dan sebagainya. Begitu pula yang dialamai oleh 

panitia dalam kegiatan program pengajian dan 

mubaligh (Da‟i). Di dalam pengajian mereka ada 

berbagai kesulitan yang dialami sehingga dapat 

menghambat dalam proses pengajian di Pondok 

Modern Ar-Risalah. 

Beberapa kutipan wawancara kami 

dengan panitia pengurus pengajian Rahmatan lil 

alamin di Pondok Modern Ar-Risalah terkait 
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dengan problematika dalam kegiatan pengajian. 

Ust.Khotimun Al-Bayan  menerangkan persoalan 

yang dialami ketika pengajian. 

“Sampai saat ini belum ada problematika 

yang berarti, artinya: tidak ada halangan 

yang berat hanya karena Da‟i tersebut 

berasal dari berbagai daerah, kota bahkan 

provinsi. Maka, secara tiba-tiba ada salah 

satu pembicara dengan sungguh terpaksa 

karena satu dan lain hal sehingga tidak 

hadir. Maka langkah yang diambil oleh 

pengurus adalah menunjuk Da‟i penganti 

yang memang telah disediakan oleh 

panitia.”
86

 

 

Salah satu permasalahan yang dihadapi 

ialah ketika Da‟i yang sudah ditentukan panitia 

tidak bisa hadir karena ada suatu kegiatan lain 

yang secara mendadak seperti halnya Da‟i yang 

dari jauh luar kota semarang, jogjakarta dan 

sebagainya maupun luar provinsi. Maka untuk 
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mengantisipasi hal seperti itu panitia menyiapkan 

orang tertentu untuk mengisi pengajian yang 

diambil dari panitia dan guru besar pondok 

Modern Ar-Risalah. 

Dalam permasalahan yang lain Ust. 

Darmuji juga mengungkapkan: 

 “Bahwa problematika yang lain ialah ketika 

jadwal pengajian kres dengan jadwal santri 

mengadakan ujian. Dengan begitu pengajian 

harus meminta izin kepada pimpinan 

Pondok Modern Ar-Risalah yang kadang 

harus berpindah dari gedung yang semula 

ke gedung yang lain.”
87

 

 

Dalam permasalahan yang lain ialah ketika 

jadwal ujian santri yang kres atau berbarengan 

dengan kegiatn program pengajian maka dari itu 

perlunya diadakan rapat antara tim panitia 

pengajian dengan guru pondok.  
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Menjadi panitia pengajian rutin bukanlah 

hal yang mudah karena harus menyusun dengan 

baik antara Da‟i dan jadwal kegiatan 

pengajiannya yang telah ditentukan. Serta 

menyusun rencana dan inovasi yang baru supaya 

jumlah jama‟ah selalu stabil dan dapat 

memberikan manfaat pada masyarakat banyak. 

Dalam permasalahan yang lain Ust. 

Rudianto juga mengungkapkan: 

“Problematika yang kerap kali terjadi ialah. 

1. Pemateri yang berhalangan datang 

secara mendadak maka solusinya 

menghadap mbah yai/guru sesepuh dan 

beberapa penceramah yang telah siap.  

2. Bertabrakan dengan acara yang ada di 

pondok. Seperti kemah, wisuda, lomba-

lomba. Dan sebagainya. 

3. Gedung yang semula digunakan untuk 

pengajian tidak bisa digunakan karena 

digunakan untuk ujian santri. 

4. Memperlakukan Da‟i masing-masing 

dengan karakternya. 

5. Mentarif dengan sendirinya namun ada 

juga yang free tidak perlu diberi tarif. 
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6. Memilih tempat menginap (hotel) 

dengan sendirinya.”
88

 

 

Peneliti mengamati bagaimana keadaan 

seperti ini terjadi namun, banyaknya 

permasalahan yang ada akan membuat panitia 

melakukan inovasi serta tindakan yang lebih baik 

lagi supaya pengajian tetap berjalan dan dapat 

memberikan manfaat untuk seluruh umat.Dalam 

hal ini pernah terjadi karena pengajian di Pondok 

Modern Ar-Risalah ini juga sebagai tempat 

belajarnya ilmu bagi para santri. Yang biasanya 

berada digedung biasa kadang harusi berpindah di 

Masjidyang baru selesai dibangun, lapangan dan 

gedung yang lainnya. Kegiatan seperti ini pernah 

terjadi tidak hanya sekali dengan adanya kegiatan 

santri namun kegiatan pengajian juga tetap 
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menjadi prioritas dan harus tetap berjalan dengan 

berlandasakan pada tujuan rahmatan lil alamin.
89
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Tentang Keadaan Program Pengajian 

Rahmatan Lil Alamin Pondok Modern Ar-

Risalah Ponorogo 

Keadaan pengajian Rahmatan lil alamin di 

Pondok Modern Ar-Risalah sangat ramai. 

Masyarakat antusias dalam menghadiri pengajian ini. 

Meskipun telah berjalan bertahun-tahun namun, 

tidak pernah sepi jama‟ah. Jama‟ah yang hadir pun 

juga berasal dari berbagai profesi ada petani, 

pedagang, guru, dokter dan lain sebagainya. Bahkan 

ada yang menyewa kendaraan umum untuk 

menghadiri pengajian di Pondok Modern Ar-Risalah 

ini. Para Da‟i yang mengisi pun dari berbagai profesi 

ada yang berprofesi sebagai Ustad/Ustadzah, guru, 
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polisi, dokter, pimpinan pondok, aparatur negara dan 

lain sebagainya, Yang semuanya berasal dari 

berbagai kota baik dari dalam kota, luar kota maupun 

luar provinsi. Supaya mad‟u (mitra dakwah) dapat 

menimba ilmu dan dapat memahami dari segala 

perbedaan yang ada serta dapat menjadikannya rasa 

saling menghargai, lemah-lembut, bertoleransi, 

saling pengertian dalam kebaikan dan dapat 

menumbuhkan sikap yang Rahmatan lil alamin 

dalam diri mad‟u dengan harapan dapat berkasih-

sayang terhadap seluruh umat semesta alam.  

Pengajian Rahmatan lil alamin disusun oleh 

anggota IKPA (Ikatan Pondok Modern Ar-Risalah) 

cabang Ponorogo yang semua panitianya alumni dari 

Pondok Modern Ar-Risalah yang berada di 

Ponorogo. Bertemu dan berkumpul membentuk 

pengajian Rahmatan Lil Alamin agar ikatan 
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persaudaraan (ukhuwah) antar alumninya dapat 

terjaga. Bukan hanya dengan alumni namun juga 

dengan lingungan Pondok, keluarga Pondok maupun 

dengan masyarakat luas agar hubungan persaudaraan 

(ukhuwah) dapat terus berlanjut dan terbentuklah 

Ukhuwah yang Islamiyah bagi seluruh 

muslim.Pondok ini berdiri diatas semua golongan 

umat maka, pengajian ini dinamakan dengan 

pengajian Rahmatan lil alamin dengan maksud dapat 

memberikan rahmat bagi seluruh semesta alam tanpa 

melihat perbedaan, yang pada hakikatnya semua 

sama umat Rasulullah SAW. Dan mengemban 

amanah menyembah Allah SWT. Kegiatan pengajian 

Rahmatan lil alamin ini terprogram sebagai berikut. 

1. Perumusan Tujuan, mengumpulkan orang 

banyak dan sebagai media komunikasi. 

Komunikasi antar pondok dengan masyarakat 
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umum, Komunikasi pondok dengan alumni, 

Sebagai media komunikasi alumni dengan 

alumni agar tetap terjaga hubungan ukhuwah 

antar semuanya, Mensyiarkan Islam pada 

masyarakat luas, Menjembatani Pondok dengan 

masyarakat lewat pengajian, Silaturahmi antar 

alumni dan masyarakat, Mensyiarkan Program-

program Pondok Modern Ar-Risalah pada 

masyarakat lewat pengajian, Menumbuhkan rasa 

saling kasih sayang terhadap seluruh umat 

semesta alam baik antar budaya, suku, yang 

seiman maupun bukan seiman, terjaganya 

hubungan persaudaraan (ukhuwah) antar semua 

pihak. 

2. Materi Pengajian, fiqih, ibadah, muamalah, 

ubudiyah, dsb. Begitu juga pada bidang sosial 

polri membahas tentang kantipma, kenakalan 
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remaja, dan dari pengadilan juga membahas 

tentang hukum keluarga, begitu pula pada 

kesehatan membahas tentang ibadah dan 

pengaruhnya terhadap kesehatan.  

3. Strategi Pengajian, mendatangkan mubaligh dan 

mubalighah dari berbagai bidangnya dan 

termasuk berbagai organisasi kemasyarakatan. 

Dari kalangan NU, Muhammadiyah, kesehatan, 

keamanan serta hukum dan sebagainya beserta 

melengkapi berbagai sarana dan pra-sarana yang 

diperlukan dan secara bertahap melakukan bende 

keliling ke masyarakat, memasang banner, 

menyebar brosur, mengshare ke media sosial 

seperti youtube, facebook, instagram, whatsapp, 

fanpage dan sebagainya. Serta melengkapi sarana 

dan prasarana pengajian yang dibutuhkan ketika 

terjadi kejanggalan mendadak seperti sound 
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system aktif dan mobil pribadi dan juga menjaga 

keutuhan jama‟ah perlu dijaga secara periodik 

panitia mengadakan doorprize, sarapan bersama, 

dan membagikan snack walaupun tidak secara 

rutin diberikan ketika ada dana cukup dan juga 

bekerjasama dengan kawan-kawan alumni yang 

memiliki usaha untuk mengadakan doorprize.  

4. Pengalaman Keberagaman, Pengajian di Pondok 

Modern Ar-Risalah ini disusun oleh anggota 

IKPA dan berdiri bagi semua golongan umat. 

tanpa membedakan organisasinya maupun agama, 

suku dan budayanya. Berbagai macam ragam 

pengalaman yang dilakukan pengajian Rahmatan 

lil alamin ini panitia selalu melakukan inovasi 

bahkan membuka cabang pengajian di masjid 

besar desa slahung dengan nama pengajian 
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rahmatan lil alamin juga yang dilaksanakan setiap 

dua minggu sekali.  

5. Organisasi Pengajian, Pengajian ini dihadiri 

berbagai organisasi dikalangan masyarakat ada 

dari NU, Muhammadiyah dan seterusnya. 

6. Penilaian Pengajian, panitia selalu mengadakan 

penilaian ini secara berkala selalu mengadakan 

evaluasi (rapat) dalam setiap bulannya supaya 

mengetahui kekuarangan dan manfaatnya. Panitia 

selalu melakukan penilaian baik penilaian diri, 

lingkungan pondok maupun penilaian dari luar 

pondok. 

 Pengajian rahmatan lil alamin di 

Pondok Ar-Risalah ini dilaksanakan setiap ahad 

karena sebagian besar hari ahad adalah hari libur 

bagi masyarakat umum. Pengajian ini 

berlangsung mulai pukul 07.00 WIB. sampai 



153 
 

 
 

pukul 09.00. WIB. jama‟ah yang hadir tertu 

berasal dari berbagai macam latar belakang yang 

berbeda-beda namun inti dari tujuan mereka 

datang ke pengajian yaitu ingin belajar agama dan 

beribadah kepada Allah Swt dengan terus 

melakukan amar ma‟ruf nahi mungkar.  

Dari hasil wawancara dengan narasumber 

pengajian di Pondok Modern Ar-Risalah ini untuk 

mengetahui tingkat naik dan turunya jama‟ah 

dapat dilihat dari hasil pendapatan kotak amal dan 

pada bulan tertentu ketika musim panenlah maka 

pengajian ini akan sedikit berkurang jama‟ahnya 

karena sebagian besar jama‟ah yang datang juga 

dari kalangan petani.  

Dari hasil pengamatan dan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa 

jama‟ah yang hadir pada pengajian Rahmatan lil 
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alamin ini tidak hanya dari kalangan bapak-bapak 

maupun ibu-ibu saja namun, antusias dari remaja 

juga sangat ramai. Mereka ingin terus belajar 

agama dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.  

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa dengan adanya program pengajian ini 

sangat memberikan manfaat bagi seluruh 

kalangan jama‟ah baik dari anak muda sampai 

orangtua dengan adanya pengajian ini pula 

semuanya akan terus dapat mempelajari ilmu 

agama serta meningkatkan keimanan kepada 

Allah Swt, merajut Ukhuwah Islamiyah dan 

menebar rahmat bagi seluruh umat.  
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B. Analisis Tentang Problematika Pelaksanaan 

Program Kegiatan Pengajian Rahmatan Lil 

Alamin dalam Menjaga Ukhuwah Islamiyah Di 

Pondok Modern Ar-Risalah Ponorogo 

Dalam melaksanakan kegiatan pengajian 

tentunya menemukan beberapa problematika, 

kesulitan dan kendala yang dihadapi. Hal ini juga 

pasti pernah dialami bagi pengajian tempat lain 

entah karena Da‟i datang terlambat atau karena hal 

yang lainnya. Keberhasilan seorang panitia dalam 

melaksanakan tugasnya merupakan suatu 

kebahagiaan dalam diri seorang. Karena berhasilnya 

suatu acara yang dilakukan merupakan harapan 

semua orang. Namun yang terjadi tidak semua acara 

yang telah dirancang lama dapat berjalan dengan 

baik begitu saja kadang ada berbagai kendala yang 

harus dihadapi.  
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Dari hasil wawancara dengan panitia 

pengajian Rahmatan lil alamin di Pondok Modern 

Ar-Risalah, di dapatkan keterangan tentang 

persoalan yang dihadapi para panitia. Diantaranya 

ialah Da‟i yang telah dijadwalkan tidak bisa hadir 

karena adanya berbagai urusan sendiri, sehingga 

panitia harus menganti Da‟iyang telah disiapkan, 

Da‟i melakukan tarif dengan sendirinya serta 

meminta tempat penginapan sesuai keinginannya. 

Permasalahan lain yang harus dihadapi ialah ketika 

ruang atau aula yang biasa digunakan untuk 

pengajian digunakan santri untuk ujian maka harus 

mencari ganti ruang agar kegiatan pengajian dapat 

terus berjalan. Dalam kegiatan ukhuwah tidak ada 

kendala baik antar Pondok, alumni maupun dengan 

masyarakat sekitar. Semuanya sama-sama untuk 

terus belajar dan menjadikan dari kegiatan ini bahwa 
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semua jama‟ah ialah saudara maka hubungan 

kekerabatan itu harus tetaplah untuk dijaga 

keutuhannya.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

problematika atau kendala dari kegiatan ini ialah 

Da‟i yang secara tiba-tiba tidak bisa hadir dalam 

kegiatan pengajian serta ruang yang seharusnya 

ditempati oleh jama‟ah pengajian harus digunakan 

oleh santri ujian. Hal-hal demikianlah yang menjadi 

kendala dalam kegiatan Pengajian di Pondok 

Modern Ar-Risalah ini namun segala problematika 

ini masih bisa dikendalikan.  
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BAB VI 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang program 

pengajian Rahmatan lil alamin dalam menjaga 

ukhuwah Islamiyah di Pondok Modern Ar-Risalah 

kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan perumusan dari kegiatan pengajian 

rahmatan lil alamin ini ialah untuk 

mensyiarkan agama Islam, sebagai sarana 

amar ma‟ruf nahi mungkar mempererat 

hubungan persaudaraan(ukhuwah)secara 

Islamiyah baik antar alumni, pondok 

maupun masyarakat luas serta 

menumbuhkan rasa cinta dan kasih-sayang 
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terhadap seluruh umat semesta alam baik 

antar budaya, suku yang seiman maupun 

tidak seiman.  

2.  Materi yang disampaikan dalam kegiatan 

pengajian Rahmatan lil alamin ini 

menyangkut segala permasalahan agama 

Islam (syariat, ubudiyah dan muamalah) 

maupun sosial dari kesehatan, polri, hakim, 

serta tentang ke NU-an dan Muhammadiyah. 

Semua materi yang diberikan agar jama‟ah 

dapat memahami dengan berbagai ilmu yang 

diberikan. 

3. Strategi yang dilakukan dalam kegiatan ini 

ialah dengan mendatangkan mubaligh dan 

mubalighah dari berbagai bidang baik dari 

kalangan NU, Muhammadiyah, kesehatan, 

keamanan, hukum. Dan lain sebagainya. 
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Serta melakukan bende ke masyarakat luas, 

memberikan doorprize, bazar dan paket 

belanja murah di swalayan Pondok Ar-

Risalah. 

4.  Pengalaman keberagaman, dari berbagai 

pengalaman yang ada pengajian ini dapat 

memberikan kontribusi pada banyak tempat 

pengajian yang lainnya sehingga dengan 

adanya kegiatan pengajian ini maka dapat 

memberikan efek yang baik bagi 

masyarakat. Dari yang belum faham agama 

Islam sebenarnya menjadi lebih faham 

pentingnya mempelajari dan mendalami 

ilmu agama serta menumbuhkan rasa kasih-

sayang terhadap sesama umat.  

5. Organisasi pengajian ini, dibentuk oleh 

IKPA panitia yang dipilih berdasarkan pada 
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bakat dan kemampuan masing-masing. 

Masyarakat yang hadirpun dari berbagai 

kalangan dan organisasi yang berbeda-beda 

(Muhammadiyah, NU,dsb). 

6. Penilaian, dalam melakukan penilaian ini 

panitia melakukan rapat rutin setiap sebulan 

sekali dilakukan untuk memberikan motivasi 

dan evaluasi dari rangkaian kegiatan. 

7. Problematika dari kegiatan pengajian 

Rahmatan lil alamin di Pondok Modern Ar-

Risalah ini ialah jika Da‟i tidak bisa hadir 

maka harus segera mencari penganti Da‟i, 

seorang Da‟i mentarif dengan sendirinya, 

kres dengan kegiatan santri di Pondok. 

Dalam masalah ukhuwah Islamiyah tidak ada 

halangan semua yang datang sama-sama 

untuk menuntut ilmu dan mencari 
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keberkahan Allah SWT. Begitupun dengan 

panitia saling menjaga kekompakan namun 

jika semua panitia harus ke acara santri maka 

harus melakukan pentugasan di pengajian 

kepada lain orang yang dapat dipercaya.  

B. Saran 

1. Bagi Panitia 

Pengajian di Ar-Risalah ini sudah sangat bagus 

masyarakat pun sangat antusias dalam 

menghadirinya. Harapan saya pengajian seperti 

dapat terus ditingkatkan dan panitia terus 

memberikan inovasi agar masyarakat dapat terus 

mempelajari ilmu Allah dapat menambah 

pengetahuan dan keimanannya. 

2. Bagi Jama‟ah 

Dengan adanya pengajian rahmatan lil alamin 

maka ilmu yang di dapat dari berbagai profesi Da‟i, 
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maka jama‟ah mengkajinya serta dapat memahami 

dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan 

tidak mudah terprovokasi supaya tumbuh kecintaan 

serta kasih sayang dalam dirinya terhadap seluruh 

umat yang ada di alam ini. Saling menghormati, 

menghargai dan membantu walaupun beda suku, 

bangsa maupun agamanya dan menjaga hubungan 

persaudaraan (ukhuwah) antar seluruh umat dengan 

baik dan sesuai syari‟at Islam. 
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