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ABSTRAK 

 

PURWANTO, EDI. 2019. Upaya Pembinaan Keagamaan 

Melalui Kegiatan Lailatul Ijtima’ Di Ranting NU 

Kadipaten Ponorogo.  Skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Muh. Widda Djuhan, 

S.Ag. M.Si.     

Kata Kunci: Pembinaan Keagamaan, Kegiatan Lailatul 

Ijtima’ 

             Pembinaan keagamaan adalah segala sesuatu dalam 

melakukan ikhtiar (usaha-usaha), tindakan dan kegiatan 

yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas beragama 

baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan atau syari’at, 

bidang akhlak (ihsan), bidang kemasyarakatan dalam 

menjalani hidup sesuai dengan aturan agama Islam yang 

harus dipatuhi dan larangan yang harus dijauhi.  

             Dalam skripsi ini penulis membahas tiga pokok 

permasalahan yaitu, (1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan LI 

( Lailatul Ijtima’) di Ranting NU Kadipaten Ponorogo ? (2) 

Bagaimana bentuk pembinaan shalat sunnah terhadap 

masyarakat melalui kegiatan LI ( Lailatul Ijtima’ ) di 

Ranting NU Kadipaten Ponorogo ? (3) Bagaimana dampak 

kegiatan LI ( Lailatul Ijtima’ ) dalam pembinaan shalat 

sunnah terhadap masyarakat di Ranting NU Kadipaten 

Ponorogo ? 

             Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Jenis penelitian adalah studi kasus. teknik atau 
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prosedur pengumpulan data dengan cara : wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Teknik analisi data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik model Miles 

and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

menarik kesimpulan. 

             Adapun hasil penelitiannya adalah (1) Pelaksanaan 

kegiatan Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten 

Ponorogo dilaksanakan pada hari jum’at legi malam sabtu 

pahing setelah selesai shalat isyak sampai selesai, pada 

19.30 – 22.00 tempatnya berpindah –pindah masjid ke 

masjid dan mushola ke mushola. (2) Bentuk pembinaan 

shalat sunnah diantaranya shalat sunnh taubat, shalat sunnah 

hajjat dan tasbih dilakukan dengan cara bersam-sama dan di 

lakukan dengan cara berjama’ah. (3) Dampak kegiatan 

Lailatul Ijtima’ adalah masyarakat dapat bisa mengatahui 

dan memahami, menambahkan pengetahuan tentang shalat 

sunnah dan agama Islam. Masyarakat dapat bisa menjalakan 

shalat sunnah berjama’ah, menjalin hidup rukun antar 

warga, dan bisa bersilaturrohim dengan para ‘alim ulama’, 

para kyai dan para tokoh agama dan para takmir masjid 

sekadipaten. Selain itu juga bisa mendekatkan diri kepada 

Allah, meningkatkan ketaqwaan dan keimanan masyarakat  

terhadap Allah SWT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

             Dalam tatanan kehidupan agama Islam, 

sebenarnya sudah terdapat aturan aturan yang 

diberlakukan agar setiap individu dapat hidup aman dan 

sejahtera Islam merupakan syari’at Allah SWT bagi 

manusia dengan bekal syari’at, manusia beribadah agar 

mampu memikul dan merealisasikan amanat besar itu, 

syari’at membutuhkan pengamalan, pengembangan, dan 

pembinaan. Pengembangan dan pembinaan itulah yang 

dimaksud dengan pendidikan agama Islam. Masyarakat 

di zaman modern ini banyak sekali yang melaggar 

aturan aturan agama/ syari’at islam seperti dalam 

berperilaku tercela/perbutan keji seperti minuman keras, 

berjudi, mengundi nasib dll, dan lain juga banyak 

masyarakat yang melakukan sholat tidak tepat waktunya 

yang telah di tentukan. Padahal sudah jelas ada di dalam 

Al-quran (QS. Al- Maidah: 90) yang berbunyi sebagai 

berikut : 1 

                                                           
 1Fathurrrahman Jamil, Muardi Khatib, Tafsir- Ilmu Tafsir 
(Jakarta: Direktorrat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 
1992/1993), 212-213.  
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Artinya :“Hai orang- orang yang beriman, 

sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengadu nasib 

dengan panah adalah perbuatan keji 

termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 

perbuatan- perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan.” (Al- Maidah: 

90)2 

 

             Dalam pasal 30 butir [ 1] Pendidikan 

keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau 

kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.3 Dalam hal ini, 

pembinaan keagamaan memegang peranan yang sangat 

penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian 

pembinaan keagamaan harus diberikan kepada semua 

yang beragama Islam. Tujuan pembinaan Islam adalah 

                                                           
 

2
 Departemen Agama RI, Al- Qur’an  Tajwid dan Terjemah 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010),   
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
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membimbing dan membentuk manusia menjadi hamba 

Allah yang shaleh, teguh imannya, taat beribadah, 

berakhlak terpuji, Agama dan kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang 

menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan 

Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya.4  

             Pada sebagian masyarakat muslim tradisional, 

terdapat sejumlah ritual dan praktek keagamaan yang 

secara sosial kultural mencerminkan kejamaahan, 

guyub dan solidaritas sosial diantara sesama muslim 

dan warga masyarakat. Diantara tradisi keagamaan 

tersebut diantaranya berupa tahlil, haul, muludan, 

rajaban, marhabaan, syahriahan dan sebagainya. Bagi 

masyarakat muslim tradisional, praktek keagamaan 

tersebut merupakan bagian dari warisan tradisi yang 

sudah turun temurun oleh para leluhurnya. Selain 

sebagai bentuk keyakinan teologis, tradisi demikian 

juga merupakan wujud kepatuhan terhadap kebiasaan 

yang telah hidup dan berkembang sebagaimana 

dilakukan para moyangnya. 

             Dalam organisasi NU, model kegiatan 

demikian diformalkan dalam bentuk kegiatan rutin 

yang dinamakan dengan lailatul ijtima’. Belakangan 

model sejenis diikuti oleh banom pemudanya yakni 

Gerakan Pemuda Ansor dengan nama Majelis Rijalul 

Ansor. Kegiatan lailatul ijtima’ ini dilakukan secara 

rutin baik mingguan maupun bulanan dengan tempat 
                                                           

4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 
1945 (Surabaya: Anugerah), 114. 
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tentatif. Bila bergiliran pada rumah tokoh- tokoh NU 

sendiri atau pesantren, maupun terpusat di kantor 

organisasi.  

            Tujuan utama dari rutinitas tersebut, selain 

bagian dari menjaga dan mengembangan amaliah 

ahlussunnah waljama’ah (aswaja) al-nahdliyah 

sebagai pemahaman dan pengamalan organisasi juga 

diorientasi untuk menjaga kekompakan dan persatuan 

sesama pengurus organisasi serta menjadi ajang 

perbincangan dalam merespon berbagai dinamika dan 

persoalan sosial yang berkembang di tengah-tengah 

masyarakat terutama dalam aspek keagamaan.5  

             Berpijak dari uraian di atas, hal tersebut 

sangatlah penting  bagi penulis. Maka dari itu timbullah 

keinginan dalam diri penulis untuk mengadakan 

penelitian yang tertuang dalam sebuah skripsi yang 

berjudul “UPAYA PEMBINAAN KEAGAMAAN 

MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN 

LAILATUL IJTIMA’ DI RANTING NU 

KADIPATEN PONOROGO” 

 

B. Fokus Penelitian 

             Untuk membatasi permasalahan yang akan 

diteliti, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada 

masalah upaya pembinaan keagamaan masyarakat 

melalui kegiatan Lailatul Ijtima’ ( LI ) di ranting NU 

Kadipaten Ponorogo. 
                                                           
 5 pwansorjabar.org, Diakses pada 16 Februari 2019 pukul 
13:43. 
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C. Rumusan Masalah 

             Berangkat dari latar belakang masalah dan 

fokus penelitian di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Lailatul Ijtima’ Di 

Ranting NU Kadipaten Ponorogo ? 

2. Bagaimana Bentuk Pembinaan Shalat Sunnah 

Terhadap Masyarakat Melalui Kegiatan Lailatul 

Ijtima’ Di Ranting NU Kadipaten Ponorogo ? 

3. Bagaimana Dampak Kegiatan Lailatul Ijtima’ 

Dalam Pembinaan Shalat Sunnah  Terhadap 

Masyarakat Di Ranting NU Kadipaten Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

             Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Lailatul 

Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten Ponorogo. 

b. Untuk mengetahui bentuk pembinaan shalat sunnah 

terhadap masyarakat melalui kegiatan Lailatul 

Ijtima’ di ranting NU Kadipaten Ponorogo. 

c. Untuk mengetahui apakah dampak kegiatan Lailatul 

Ijtima’ dalam pembinaan shalat sunnah terhadap 

masyarakat di Ranting NU Kadipaten Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

             Adapun manfaat yang diharapkan oleh sorang 

penelitian ini adalah : 
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1. Manfaat Teoritis 

             Untuk menambahkan khazanah keilmuan 

dan  mengembangkan pemahaman tentang 

pembinaan keagamaan masyarakat melalui kegiatan 

Lailatul Ijtima’ di ranting NU Kadipaten Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi bagi mahasiswa dalam 

mempelajari pembinaan keagamaan masyarakat 

melalui kegiatan Lailatul Ijtima’. 

b. Menambahkan wawasan bagi penulis tentang 

pembinaan keagamaan masyarakat melalui 

kegiatan Lailatul Ijtima’. 

c. Memberikan gambaran tentang pembinaan 

keagamaan masyarakat melalui kegiatan 

Lailatul Ijtima’ bagi mahasiswa IAIN Ponorogo 

pada umumnya. 

d. Menambahkan khazanah kepustakaan IAIN 

Ponorogo. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

             Skripsi yang dibuat secara sistematis akan 

memudahkan dalam pembahasan, sehingga untuk 

menyusun skripsi secara sistematis penulis membuat 

sistematika penulisan sebagai pedoman dalam 

menyusun skripsi. Skripsi ini disusun dengan 

sistematika penulisan yang terdiri dari Bagian 

Pendahuluan, Bagian Isi dan Bagian Akhir. 

             Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi 

tinjauan secara global permasalahan yang dibahas, yaitu 
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terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

             Bab II Berisi kajian hasil penelitian terdahulu 

dan kajian teori yang di dalamnya mengenai paparan 

studi penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai 

topik yang hampir mirip dengan yang diangkat oleh 

peneliti. Kajian teori sebagai pedoman yang digunakan 

dalam melangsungkan kegiatan penelitian yang terdiri 

atas: Pengertian Pembinaan Keagamaan, Kegiatan  

Lailatul Ijtima’. 

             Bab III Berisi tentang metode penelitian yaitu 

pendekatan dan jenis penelitian kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data 

temuan, tahapan-tahapan penelitian. 

             Bab IV Berisi temuan penelitian. Bab ini berisi 

data umum antara lain profil , visi dan misi, struktur 

organisasi, jadwal kegiatan, jama’ah kegiatan, tempat 

kegiatan Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten 

Ponorogo. Dan berisi data khusus anatara lain upaya 

pembinaan keagamaan masyarakat melalui kegiatan 

Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten Ponorogo. 

             Bab V Merupakan hasil analisis masalah yang 

meliputi analisis upaya pembinaan keagamaan 

masyarakat melalui kegiatan Lailatul Ijtima’ di Ranting 

NU Kadipaten Ponorogo. 
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             Bab VI Berisi penutup. Bab ini berisi 

kesimpulan dan saran yang dimaksudkan pembaca dapat 

mengambil inti sari dari skripsi ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

            Disamping menggunakan buku-buku atau 

referensi yang relevan, peneliti juga melihat hasil 

penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi 

kesamaan dan juga sebagai salah satu acuan mengingat 

pengalaman adalah guru yang baik. Berdasarkan 

penelitian terdahulu yaitu: 

            Skripsi yang ditulis oleh Endah Kusherin 

Puspitarini (210309147), dengan judul Pembinaan 

Agama Islam Di Kalangan Pedagang Pasar Legi 

Ponorogo Tahun Ajaran 2013. Skripsi ini yang menjadi 

rumusan masalah: (a) Bagaimana latar belakang 

diadakannya pembinaan Agama Islam di kalangan 

pedagang pasar legi Ponorogo? (b) Bagaimana bentuk - 

bentuk pembinaan Agama Islam di kalangan pedagang 

pasar legi Ponorogo? (c) Bagaimana implikasi 

pembinaan Agama Islam di kalangan pedagang pasar 

legi Ponorogo?.  

             Dari hasil penelitian terdahulu adalah latar 

belakang diadakan kegiatan keagamaan adalah 

rusaknya moralitas dan kurangnya wawasan agama 

Islam bagi pedagang pasar sehingga tidak ada 

kesadaran bagi masyarakat pedagang pasar legi untuk 

beragama. Bentuk – bentuk pembinaan keagamaan 

yang diadakan adalah shalat dzuhur dan ashar 
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berjama’ah, pengajian setiap satu bulan sekali dan 

setiap peringatan hari besar Islam serta zakat mal setiap 

bulan ramadhan. Dengan adanya pembinaan agama 

Islam membawa implikasi yang positif terhadap 

kesadaran beragama pedagang pasar legi baik di 

kalangan pasar maupun keluarga sehingga 

mempengaruhi kegiatan perdagangan sesuai dengan 

Syari’at Islam. 

             Skripsi yang ditulis oleh Eliha Barka 

(210314154), dengan judul Upaya Meningkatkan 

Ibadah Shalat Siswa Smk Melalui Pembacaan Kitab 

Fadhoilul A’amal Di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Yatim Piatu Dan Dhuafa’ Al-Amin Gandu 

Mlarak Ponorogo Tahun Ajaran 2018. 

            Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 

pertama, pembacaan kitab Fadhoilul A’mal 

dilaksanakan setiap 10 menit setelah shalat magrib dan 

isyak berjama’ah. Dalam pembacaan kitab Fadhoilul 

A’mal seorang pengurus atau pengasuh duduk di 

hadapan anak asuhnya dalam bentuk setengah lingkaran 

kemudian membacakannya. Buku Fadhoilul A’mal ini 

membahas tentang keutamaan shalat, membaca al-

Qur’an, puasa ramadhan, dzikir, tabligh, dan tentang 

keruntuhan umat dan cara memperbaikinya. Kedua, 

dampaknya: dampak positif meliputi ketika 

mendengarkan adzan berkumandang siswa segera 

menuju lokasi masjid untuk berwudhu dan masuk 

masuk ke dalam masjid utntuk menunggu shalat 

berjama’ah, siswa yang awalnya tidak melaksanakan 
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shalat sunnah Rowatib menjadi rutin mengerjakan 

shalat sunnah rowatib shalat sunnah lainnya. 

Bertambahnya wawasan ilmu keislaman, seperti 

tentang keutamaan shalat, puasa, dzikir dan lainnya. 

Dampak negatif meliputi; pelaksanaan pembacaan kitab 

Fadhoilul A’mal menjadi vakum dikarenakan 

terhambat oleh suatu kegiatan.  

             Terkait dengan penelitian kedua yang dijadikan 

sebagai telaah terdahulu terdapat kesamaan dalam 

penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan 

metode kualitatif. Untuk penelitian terdahulu yang 

pertama berfokus pada pembinaan Agama Islam di 

kalangan pasar legi dan yang kedua berfokus pada 

upaya meningkatkan ibadah shalat siswa smk melalui 

pembacaan kitab Fadhoilul A’amal. Sedangkan 

penelitian sekarang berfokus pada upaya pembinaan 

keagamaan masyarakat melalui kegiatan Lailatul 

Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten Ponorogo. 

 

B. Kajian Teori 

1.   Pembinaan Keagamaan  

a. Pengertian Pembinaan 

             Kata pembinaan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, 

pembaharuan, penyempurnaan. Sedangkan 

menurut istilah pembinaan adalah proses 

pembuatan, pembaharuan, penyempurnaan, 

usaha,tindakan, dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus untuk memperoleh hasil 
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yang baik.6 Pembinaan adalah suatu proses 

yang membantu individu melalui usaha sendiri 

dalam rangka menemukan dan 

mengembangkan kemampuannya agar ia 

memperoleh kebahagiaan pribadi dan 

kemanfaatan sosial. 

             Pembinaan yang dimaksud adalah 

pembinaan keagamaan yang harus dibimbing 

dan dilaksanakan dengan baik. Pembinaan 

secara tidak langsung berperan sebagai 

pembentukan pribadi anak didik dan 

kepribadian ditentukan oleh pengamalan 

tindakan serta cara hidup yang menjadi 

kebiasaan.7 

             Menurut Masdar Helmi Pembinaan 

keagamaan adalah segala sesuatu dalam 

melakukan ikhtiar (usaha-usaha), tindakan dan 

kegiatan yang ditunjukan untuk meningkatkan 

kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, 

bidang peribadatan atau syari’at, bidang 

akhlak (ihsan), bidang kemasyarakatan atau 

sosial agar saling menghargai dan memahami 

                                                           
 6 Vena Astri Lauda (210313097), Buku Skripsi Pembinaan 
Moral Spiritual Siswa Broken Home Melalui Pendekatan Konseling 
( Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 2017), 4-5. 
 7Jurnal Skripsi Rizky Kurnia Rahmadani, Pembinaan 
Keagamaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B 
Cilacap (IAIN Purwokerto, 2017). 
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antara yang satu dengan yang lain.8 Layanan 

dalam bimbingan konseling Islam sebagai 

berikut yaitu :  

1) Pembinaan hubungan sekelompok 

intern/individu 

             Umat Islam terikat keagamaanya 

sebagai suatu kelompok besar yang 

berbeda kelompok dengan kelompok yang 

lain. Kelompok ini bisa terdiri atas 

beberapa kelompok organisasi yang lebih 

kecil. Kesatuan dan persatuan umat Islam 

diikuti oleh agama, emosional, yang 

digariskan oleh-Nya untuk senantiasa 

menjadi satu kesatuan dalam : 

a) Keluarga : mengenai bagaimana        

kehidupan. 

b) Masyarakat :bagaimana proses 

hubungan yang dapat  menimbulkan 

kebahagaiaan dunia dan akhirat yang 

dilandaskan oleh  Islam, yaitu melalui 

kemanfaatan, kasih sayang, toleransi, 

menghargai, menumbuhkan rasa 

aman, dan lain-lain. 

2) Pembinaan hubungan dengan 

kelompok/intern sosial 

             Dalam bimbingan konseling 

Islam, manusia diakui dengan 
                                                           
 8 Masdar Helmi, Peranan Dakwah dalam pembinaan umat 
(Semarang: Dies Natalies, IAIN Walisongo Semarang), 31. 
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memperhatikan hak individu, dalam 

batasan yang bertanggung jawab dalam 

sosial. Pola pembinaan umat Islam masa 

Rasul melalui : 

a) Mendirikan masjid. 

b) Mempersaudarakan kaum Muhajirin 

dan Anshar. 

c) Membuat perjanjian antara umat 

muslim dengan umat nonmuslim. 

d) Meletakkan dasar-dasar sistem 

budaya-budaya yang  bernilai agama. 

             Pada dasarnya, kehidupan sosial 

Islam memberikan manfaat bagi diri 

sendiri dan bagi orang lain / semua pihak.9  

 

b. Pengertian Keagamaan 

            Keagamaan itu sendiri ialah, bahwa 

keagamaan berasal dari kata agama yang 

kemudian mendapat awalan “ke” dan akhiran 

“an”. Sehingga membentuk kata baru yaitu 

“keagamaan”. Jadi keagamaan di sini 

mempunyai arti “segenap kepercayaan (kepada 

Tuhan) serta dengan ajaran kebaikan dan 

kewajiban-kewajiban yang bertal ian dengan 

kepercayaan itu”.10 

                                                           
 9 Hamdani dan H. Afifuddin, Bimbingan dan Penyuluhan 
(Bandung: CV Pustaka Setia,  2012), 261. 
 10 Ibid,. 10. 
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             Agama menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah sistem yang mengatur tata 

keimanan (kepercayaan) dan peribadatan 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata 

kaidah yang berhubungan dengan pergaulan 

manusia dan manusia serta lingkungannya. 

Sehingga dapat diketahui bahwa agama adalah 

kepercayaan manusia dalam menjalani hidup 

sesuai dengan aturan yang harus dipatuhi dan 

larangan yang harus dijauhi. Agama menjadi 

pedoman hidup manusia yang kekal, Artinya 

sepanjang waktu saat dirinya hidup di dunia 

maupun di akhirat.11 Menurut para Ahli 

berpendapat tentang pengertian agama, sebagai 

berikut : 

1) Menurut Elizabeth Keagamaan adalah 

gejala yang begitu sering terdapat dimana-

mana dan agama berkaitan dengan usaha-

usaha manusia untuk mengukur dalamnya 

makna dari keberadaan diri sendiri dan 

keberadaan alam semesta. Selain itu 

agama dapat membangkitkan kebahagiaan 

batin yang paling sempurna dan juga 

perasaan takut dan ngeri. Meskipun 

perhatian bertujuan kepada adanya suatu 

dunia yang tak dapat dilihat (akhirat), 

namun agama melibatkan dirinya dalam 
                                                           
 11 Sutirna, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, 
Nonformal dan Informal (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2013), 160. 
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masalah-masalah kehidupan sehari-hari di 

dunia, baik kehidupan individu maupun 

kehidupan sosial.12 

2) J.G. Frazer berpendapat bahwa agama 

adalah penyembahan kepada kekuatan 

yang lebih agung dari pada menusia, yang 

dianggap mengatur dan menguasai 

jalannya alam semesta.  

3) Freud mengemukakan nada yang agak 

minor, agama adalah bayangan dari rasa 

takut atau gagasan yang khayal (the 

projection of fear or wishful thinking). 

4) Mehdi Ha`iri Yazid, agama ialah 

kepercayaan kepada yng Mutlak atau 

kehendak mutlak sebagai kepedulian 

tertinggi. 

5) Prof musthafa Abd Raziq mengatakan 

bahwa agama adalah terjemahan dari kata 

din yang berarti peraturan-peraturan yang 

terdiri atas kepercayaan-kepercayaan yang 

berhubungan dengan keadaan-keadaan 

yang suci. 

6) Menurut Sutan Takdir Alisjahbana, agama 

merupakan suatu sistem kelakuan dan 

perhubungan manusia yang berpokok 

                                                           
 12 Lina Hadiawati, Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya 
Meningkatkan Kesadaran Siswa  Melaksanakan Ibadah Shalat. Jurnal 
Pendidikan Universitas Garut Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan 
Universitas Garut, diakses 12 Desember 2018. 
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pada perhubungan manusia dengan 

rahasia kekuatan dan kegaiban yang tiada 

berhingga luas, dalam, dan mesranya di 

sekitarnya, sehingga member arti kepada 

hidupnya dan kepada alam semesta yang 

mengelilinginya.13 

7) Menurut Drs. H.M. Arifin, M.Ed., 

bimbingan dan penyuluhan agama adalah 

segala kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam rangka memberikan 

bantuan kepada orang lain yang 

mengalami kesulitan – kesulitan rohaniah 

dalam lingkungan hidupnya agar orang 

tersebut mampu mengatasinya sendiri 

karena timbul kesadaran dan penyerahan 

diri trhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha 

Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya 

suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup 

masa sekarang dan masa depannya.14 

                     Jadi Pembinaan keagamaan adalah 

segala sesuatu dalam melakukan ikhtiar 

(usaha-usaha), tindakan dan kegiatan yang 

ditunjukan untuk meningkatkan kualitas 

beragama baik dalam bidang tauhid, bidang 

peribadatan atau syari’at, bidang akhlak 

                                                           
 13 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan 
Kepercayaan Manusia (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), 12 – 13.  
 14 Samsul Munir Amin, Bimbingan Konseling Islam (Jakarta: 
Amzah, 2016), 19. 
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(ihsan), bidang kemasyarakatan dalam 

menjalani hidup sesuai dengan aturan agama 

Islam yang harus dipatuhi dan larang yang 

harus dijauhi. 

                Tujuan pembinaan keagamaan adalah 

untuk mengarahkan seseorang agar memiliki 

iman serta akhlak yang mulia, serta selalu 

senantiasa memelihara dan mengamalkan apa 

yang telah diajarkan oleh agama, sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT, serta akhlak 

yang mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Selain itu juga, perlu ditambahkan adanya 

praktek- praktek langsung yaitu melakukan 

amal perbuatan yang diperintahkan oleh agama 

secara nyata, mengenal hukum-hukum dan 

kaidah-kaidah yang memerlukan penghayatan, 

pengalaman dan pemahaman.15  

1) Ruang Lingkup Keagamaan 

a) Pendidikan Tauhid/ Keimanan 

            Tauhid secara etimologi 

berarti suatu kepercayaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, Sedangkan 

tauhid secara istilah adalah suatu 

kepercayaan yang menegaskan bahwa 

hanya Tuhanlah yang menciptakan, 
                                                           
 15 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2012), 78. 
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memberikan hukum-hukuman, 

mengatur dan mendidik alam semesta 

ini (Tauhid Rububiyah), sebagai 

konsekuensinya, maka hanya Tuhan 

itulah yang satu - satunya yang wajib 

disembah, dimohon petunjuk dan 

memohon pertolongan-Nya serta 

harus ditakuti (Tauhid Uluhiyah).16 

             Dari pengertian tauhid di atas, 

maksudnya pendidikan tauhid adalah 

mengikat anak dengan dasar- dasar 

iman, dengan cara membiasakan sejak 

kecil memahami melaksanakan rukun 

Iman, dan mengajarinya dasar –dasar 

syariat Islam yang agung. Dasar- 

dasar iman ini maksudnya setiap 

hakikat keimanan dan persoalan yang 

ghaib yang secara mantap datang 

melalui berita yang benar. Sedangkan 

maksudnya rukun iman adalah setiap 

ibadah yang berhubungan dengan 

Rabbani dan ajaran-ajaran Islam. 

Rukun iman yang meliputi keimanan 

kepada Allah, para malaikat, kitab-

kitab, para rasul, hari khiamat, serta 

qadha dan qhadar. Orang yang 

beriman kepada Allah adalah orang 
                                                           
 16 Nasruddin Razak, Dienul Islam (Bandung:  Al - ma’arif 
1973 ), 50. 
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yang rela mengorbankan jiwa dan 

raga untuk mewujudkan harapan atau 

kemauan yang di tuntut Allah SWT 

kepadanya. 

             Dengan demikian tugas dan 

kewajiban pendidikan ialah 

menumbuhbesarkan seorang anak 

sejak pertumbuhannya atas dasar 

konsep pendidikan tauhid/ iman dan 

atas dasar ajaran Islam. Sehingga 

mereka terikat oleh akidah dan ibadah 

Islam dan berkomunikasi dengan –

Nya melalui peraturan Islam.17 

b) Pendidikan Ibadah dan Syari’at 

             Ibadah menurut bahasa 

artinya taat. Taat artinya patuh, 

tunduk dengan setunduk-tunduknya, 

artinya mengikuti semua perintah dan 

menjauhi semua larangan yang 

dikehendaki oleh Allah SWT. Ibadah 

menurut istilah  adalah ketundukan 

manusia kepada Allah yang 

dilaksanakan atas dasar keimanan 

yang kuat dengan melaksanakan 

semua perintan- Nya dan 

meninggalkan larangan dengan tujuan 

                                                           
 17 Ibid,. 50. 
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mengharapkan keridhaan Allah, 

pahala surga dan ampunan.18 

            Syari’at secara istilah yaitu 

apa yang disyari;atkan oleh Allah 

kepada hamba-hamba-Nya dari 

hukum-hukum yang telah dibawa 

oleh nabi dari para nabi baik yang 

terkait dengan keyakinan, ibadah 

muamalah, akhlak, dan aturan dalam 

kehidupan.19 Materi pendidikan 

ibadah ini tidak hanya membicarakan 

tentang hukum, dan tata cara sholat, 

melainkan meliputi pembahasan 

tentang zakat, puasa, haji, tata 

ekonomi Islam (muamalat), hukum 

waris (faroidh), tata pernikahan 

(munakahat), tata cara hukum pidana 

(jinayat/hudud), tata cara peperangan 

(jihad), makanan sampai dengan tata 

Negara (khilafah). 

             Demikian pendidikan ibadah 

maksudnya agar mereka menjadi  

orang-orang yang bertakwa, yakni 

orang orang yang taat melaksanakan 

segala perintah dan menjauhi segala 

                                                           
 18 Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Fiqih Ibadah  
(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 61-70. 
 19 Erwin Yudi Prahara, Ilmu Fiqih (IAIN Po PRESS Ponorogo, 
2018), 7- 8. 
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larangan-Nya. tujuan pendidikan 

ibadah ini  adalah agar hidup mereka 

nantinya mengikuti dengan ajaran 

atau tuntutan syari’at Islam. 

c) Pendidikan Akhlak( Ihsan) 

             Ihsan dalam arti khusus 

sering disamakan dengan akhlak, 

yaitu tingkah laku dan budi pekerti, 

adat kebiasaan, perangkai atau segala 

sesuatu yang sudah menjadi tabiat 

yang baik menurut Islam. Akhlak 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang dengannya lahirlah macam-

macam perbuatan baik atau buruk 

tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan. Keutamaan akhlak dan 

tingkah laku merupakan salah satu 

buah iman yang meresap dalam 

kehidupan keberagamaan anak.20 

             Maka seorang anak bila sejak 

kecil sampai dewasa dikenalkan 

dengan dasar-dasar iman kepada 

Allah, niscaya anak tersebut 

mempunyai kemampuan untuk 

menerima dan terbiasa dengan akhlak 

yang mulia, karena ia menyadari 

bahwa iman akan membentengi 
                                                           
 20 Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam ( Bandung: Pustaka 
Setia, 2003), 175- 176.  
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dirinya dari perbuatan dosa dan 

kebiasaan berbuat jelek. Maka dalam 

rangka mendidik akhlak kepada anak 

–anak selain memberikan keteladanan 

harus juga memberikan bagaimana 

caranya bersikap, mematuhi orang 

tua, menghormati sesama manusia dll. 

Dengan adanya pendidikan akhlak 

tersebut maka anak-anak akan 

mempunyai akhlakul karimah (akhlak 

mulia). 

 

2. Masyarakat  

a. Pengertian Masyarakat 

             Dalam buku Sosiologi Kelompok dan 

Masalah Sosial karangan (Abdul Syani, 1987), 

dijelaskan bahwa perkataan masyarakat 

berasal dari kata musyarak(arab), yang artinya 

bersam-sama, kemudian berubah menjadi 

masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, 

hidup bersama dengan saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi.  

             Menurut para Ahli berpendapat 

tentang pengertian masyarakat sebagai berikut 

yaitu: 

1) Auguste Comte mengatakan bahwa 

masyarakat merupakan kelompok-

kelompok mahluk hidup dengan realitas-

realitas baru berkembang menurut hukum-
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hukumnya sendiri. Masyarakat dapat 

membentuk kepribadian yang khas bagi 

manusia, sehingga tanpa adanya 

kelompok, manusia tidak akan mampu 

untuk dapat berbuat banyak dalam 

kehidupannya.21 

2) Prof. M. M Djojodiguno mengatakan 

bahwa masyarakat adalah suatu kebulatan 

dari pada segala perkembangan dalam 

hidup bersama antara manusia dengan 

manusia. 

3) Hasan Shadily mengatakan bahwa 

masyarakat adalah suatu keadaan badan 

atau kumpulan manusia yang hidup 

bersama.Dan golongan besar atau kecil 

dari beberapa manusia, dengan bertalian 

secara golongan dan mempunyai pengaruh 

kebatinan satu sama lai.22 

4) Emile Durkheim mengatakan bahwa 

masyarakat adalah sebagai kenyataan 

objektif individu-individu yang 

merupakan anggota-anggotanya. 

Kehidupan sebuah masyarakat merupakan 

sebuah sistem sosial di mana bagian-

bagian yang ada di dalamnya saling 

                                                           
 21 Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 30-31.  
 22 H. Abu Ahmadi, dkk, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1991), 96-97. 
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berhubungan antara satu dengan yang 

lainnya dan menjadikan bagian-bagian 

tersebut menjadi suatu kesatuan yang 

terpadu, manusia akan bertemu dengan 

manusia lainnya dalam sebuah masyarakat 

dengan peran yang berbeda-beda.23 

             Jadi pengertian masyarakat adalah 

suatu keseluruhan yang saling berhubungan 

dalam kehidupan bersama tidak dibatasi oleh 

lingkungan, bangsa, dan saling berhubungan 

antara satu manusia dengan manusia yang 

lainnya  atau dengan kata lain kebulatan dari 

semua perhubungan dalam hidup 

bermasyarakat.  

b. Ciri-ciri Kehidupan Masyarakat 

             Ciri-ciri Kehidupan Masyarakat 

menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut: 

1) Manusia yang hidup bersama-sama 

sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang 

individu 

2) Bercampur atau bergaul dalam waktu 

yang cukup lama 

3) Menyadari kehidupan mereka merupakan 

satu kesatuan 

4) Merupakan sistem bersama yang 

menimbulkan kebudayaan sebagai akibat 

                                                           
 23Bambang Tejokusumo, Dinamika Masyarakat Sebagai 
Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, Geoedukasi, No. 01 Vol. III 
(Maret, 2014), 39. 
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dari perasaan saling terkait antara satu 

dengan yang lainnya.24  

 

3. Lailatul Ijtima’  

a. Pengertian Lailatul Ijtima’ 

             Bagi orang NU menyelenggarakan 

pertemuan tiap bulan itu hal biasa . Pertemuan 

itu dinamakan  dengan ) الیلة االءجتمع (  Lailatul 

Ijtima’. Lailah artinya malam, dan ijtima’ 

artinya pertemuan. Jadi Lailatul Ijtima’ 

Artinya sebuah “pertemuan malam” yang 

diselenggarakan di setiap bulan. Umumnya 

acara ini diselenggarakan setiap malam tanggal 

15 bulan Qamariyah. 

              Kebiasaan kumpul para kyai NU 

akhirnya menjadi tradisi orang – orang NU 

atau pengurus NU untuk berkumpul. Lailatul 

Ijtima’ ini tempat pelaksanaan dapat dijumpai/ 

ditemui mulai dari tingkat Pengurus Ranting 

(desa)/ di masjid dan di mushola, tingkat 

Majelis Wakil Cabang (kecamatan), tingkat 

Cabang (kabupaten), Wilayah (provinsi), 

sampai ke Pengurus Besar.  

             Kegiatan lailatul ijtima’ dimaksud agar 

seluruh anggota jam’iyyah NU dapat 

menenangkan pikiran dan melupakan seluruh 

kesibukan sehari-hari. Segala kesibukan 

                                                           
 24 Ibid., 39. 
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diganti dengan taqarrub (mendekatkan diri) 

kepada Allah, silaturrahim (muwajjahah) 

dengan ulama’ dan para kyai baik di tingkat 

PBNU maupun ranting, tokoh masyarakat, 

dengan satu tujuan menuju ridho Allah. 25 

             Salah sau acara pembukaan dalam 

Lailatul Ijtima’ ini biasanya adalah Tahlil yang 

sudah menjadi ciri orang NU, mengirim doa 

kepada arwah orang tua, para guru, semua 

kaum muslimin dan muslimat, khususnya para 

sesepuh pendiri NU yang telah wafat. 

 

b. Bentuk- bentuk Kegiatan Lailatul Ijtima’ 

             Di dalam lailatul ijtima’ biasanya 

orang orang NU melakukan kegiatan – 

kegiatan sebagai berikut yaitu : 

1) Tahlilan  

             Tahlil berasal dari kata dasar 

hallala- yuhallilu- tahlilan, yang artinya 

membaca kalimat ( la ilaaha illallaah: tiada 

Tuhan selain Allah). Menurut perkataan 

sehari-hari, tahlil berarti “membaca 

serangkaian surat surat Al-Qur’an, ayat-

ayat pilihan, dan kalimat-kalimat dzikir 

pilihan, yang diawali dengan membaca 

surat al-Fatihah dengan meniatkan  

pahalanya untuk para arwah yang 
                                                           
 25 H. Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang – Orang NU 
(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 213 – 214. 
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dimaksudkan oleh si pembaca atau oleh si 

mempunnyai hajat, dan kemudian ditutup 

dengan doa. 26  

             Inti dari doa tahlil adalah 

memohon kepada Allah agar pahala dari 

bacaan Al-Quran dan zikir-zikir pilihan itu 

disamapaikan kepada arwah-arwah yang 

dimaksudkan khususnya, dan kepada 

mukminin dan mukminat umumnya, serta 

memohon kepada-Nya agar berkenan 

mengampuni dosa-dosa mereka. 

2) Shalat – shalat Sunnah 

a) Pengertian shalat sunnah 

             Shalat menurut bahasa adalah 

doa kebaikan, sedangkan menurut 

syara’ adalah suatu aktifitas yang 

terdiri dari ucapan dan pekerjaan yang 

dimulai dengan takbir dan diakhiri 

dengan salam, dan dengan beberapa 

syarat tertentu.27 

             Shalat sunnah, dalam bahasa 

arab dikenal dengan shalat al-Nafl. 

Secara bahasa, nafl berarti tambahan. 

Sedangkan menurut terminology fiqih 

adalah shalat yang dianjurkan untuk 

                                                           
 26 H.M. Madchan Anies, Tahlil dan Kenduri (Tradisi Santri dan 
Kyai) (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 2. 
 27 Erwin Yudi Prahara, Ilmu Fiqih (IAIN Po PRESS Ponorogo, 
2018), 45. 
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dikerjakan dan boleh ditinggalkan. 

Shalat sunnah berfungsi sebagai 

penyempurna kekurangan yang 

terdapat dalam shalat fardhu.28 

b) Kaifiyah (tata cara) shalat sunnah  

(1) Syarat- syarat sah shalat 

             Sebagaimana shalat 

fardhu, shalat sunnah juga wajib 

memenuhi syarat dan.ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh syari’at. 

Bila salah satu syarat tidak 

dipenuhi maka tidak sah shalat 

sunnahnya.Syarat- syarat tersebut 

sebagai berikut : 

(a) Suci dari hadats besar dan 

hadats kecil.  

(b) Suci badan, pakaian, dan 

tempat shalat dari najis. 

(c) Menutup aurat. 

(d) Menghadap kiblatShalat 

sunnah juga harus memenuhi 

rukun shalat.29  

(2) Waktu –waktu shalat sunnah 

             Shalat sunnah termasuk 

ibadah yang mempunyai waktu 

pelaksanaan yang bermacam –

                                                           
 28 Ibid, 23. 
 29 Gus Arifin, Meraih Cinta Allah Melalui Shalat-shalat 
Sunnah (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 13 – 17. 
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macam. Bila ditinjau, kapan shalat 

sunnah itu boleh dikerjakan, maka 

dapat dibagi : 

(a) Dikerjakan waktu malam hari, 

seperti : shalat awwabin, witir, 

tarawih (malam hari di bulan 

ramadhan), tahajud, khusuf 

(malam hari bila ada gerhana 

bulan), shalat sunnah fajar. 

(b) Dikerjakan pagi atau siang 

hari, seperti shalat isyraq, 

dhuhah, dua hari raya (id), 

qadla tahajud, istiqa’ 

(memohon turun hujan), kusuf 

( siang hari ketika ada gerhana 

matahari). 

(c) Dikerjakan siang atau malam, 

seperti : shalat taubat, hajjat, 

shalat sunnah ihram, shalat 

sunnah thawaf, shalat sunnah 

safar, shalat sunnah mutlaq.  

(3) Waktu –waktu yang dilarang untuk 

mengerjakan shalat : 

(a) Sesudah shalat subuh hingga 

syuruq (terbitnya matahari). 

(b) Ketika matahari terbit hingga 

naik setinggi ujung tombak 

(kurang lebih 4-5 meter) 

menurut penglihatan mata. 
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(c) Ketika matahari berada di 

puncuk (tepat tengah hari) 

hingga bergeser kea rah barat.  

(d) Sesudah shalat ashar hingga 

ghurub (terbenam) matahari. 

(e) Ketika matahari mulai 

menguning menjelang 

terbenam, hingga terbenam.30 

(4) Waktu –waktu yang makruh untuk 

mengerjakan shalat sunnah : 

(a) Setelah shalat subuh. 

(b) Setelah shalat ashar. 

(c) Ketika khatib telah mulai 

khotbah. 

(d) Ketika sedang iqomah untuk 

shalat berjama’ah. 

(e) Sebelum shalat ‘id dan setelah 

shalat ‘id di masjid.31 

c) Macam-macam shalat sunnah 

             Macam – macam shalat sunnah 

dibagi menjadi dua yaitu shalat sunnah 

yang tidak dianjurkan dikerjakan 

dengan berjamaah dan shalat sunnah 

yang dianjurkan dikerjakan dengan 

berjamaah yaitu :  

 

 
                                                           
 30 Ibid., 20-21. 
 31 Ibid., 24. 
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(1) Shalat taubat 

             Shalat taubat adalah shalat 

sunnah yang dilakukan untuk 

memohon ampunan atas segala 

dosa yang telah dilakukan. Jika 

berbuat dosa kepada Allah dan ia 

memohon ampunan-Nya, serta 

tidak akan mengulangi lagi 

perbuatan dosa disebut (taubatan 

nasuha/ bersungguh-sungguh), 

kalau berbuat dosa sesama manusia 

maka harus meminta maaf sesama 

manusia. 

             Sholat Taubat adalah 

termasuk dari sholat yang sangat 

dianjurkan oleh Rosulullah SAW. 

Shalat ini dikerjakan apabila 

seseorang telah melakukan dosa, 

baik itu dosa kecil maupun dosa 

besar. Adapun jumlah raka’at shalat 

taubat ini boleh dikerjakan dengan 

dua raka’at, empat raka’at, atau 

enam raka’at dan seterusnya.32 

 

              Disamping melakukan 

shalat taubat dan juga membaca 

dzikir, istighfar, dan doa –doa 
                                                           
 32 H. Chairil Mustafidz, Kaifiyyat Shalat Nabi (Yogyakarta: 
UII Press, 2011), 210.  
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khusus yang ada hubungannya 

dengan masalah pengampunan dosa 

tersebut. Rasulullah SAW 

bersabda: 

“Barangsiapa yang 

melakukan dosa, lalu berdiri 

dan bersuci (berwudhu), 

kemudian shalat dua raka’at 

dan memohon ampunan 

kepada Allah, niscaya Allah 

akan mengampuni dosanya 

itu”. (HR. Tirmidzi, Abu 

Dawud, dan Baihaqi dari Abu 

Bakar ra).33 

(2) Shalat Hajjat 

              Shalat hajjat adalah shalat 

untuk memohon kepada Allah 

sehubungan dengan adanya hajat 

atau keperluan. Jumlah raka’at 

shalat hajjat yang masyhur adalah 

dua raka’at dan bisa dilakukan 

sampai 12 raka’at atau lebih. 

Shalat hajjat tidak ditentukan 

waktunya, tapi pada umumnya 

shalat hajjat dilakukan pada malam 

hari karena waktu malam lebih 

                                                           
 33 Ahmad Jazuli al- Azizi, Rahasia dibalik Ibadah Sunnah 
(Jombang: Darul Hikmah, 2010), 67-68. 
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tenang dan khusyuk.34 Dalam 

melakukan shalat hajjat ada tata 

caranya sebagai berikut : 

(a) Melaksanakan shalat dua 

raka’at sebagaimana shalat-

shalat yang lain dengan niat. 

(b) Di raka’at pertama membaca 

surat Al-Fatihah kemudian 

membaca surat Al- Kafirun 

sebanyak 10 kali. 

(c) Di raka’at kedua membaca 

surat Al-Fatihah kemudian 

membaca surat Al- Ikhlas 

sebanyak 10 kali. 

(d) Setelah salam melakukan 

sujud dengan maksud 

merendahkan diri kepada 

Allah, pada saat bersujud 

membaca antara lain yakitu 

tasbih, qolqolah, shalawat 10 

kali, doa kesalamatan dunia 

dan akhirat. 

(e) Setelah selesai, duduk dan 

bertawasshul dengan 

menghadiahkan bacaan surat 

al-fatihah kepada para Nabi, 

                                                           
 34 A. Mustofa Bisri, Fikih Keseharian Gus Mus (Surabaya: 
Khalista, 2005), 200-201.  
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para ulama, sholihin, 

syuhada’dan seterusnya. 

(f) Setelah itu, membaca seperti 

melakukan tahlilan.35 

(3) Shalat Tasbih 

              Shalat tasbih adalah shalat 

sunnah empat raka’at dengan dua 

kali salam yang di dalamnya 

terdapat bacaan tasbih pada setiap 

raka’at, yang dapat dilakukan pada 

malam hari maupun pada siang 

hari. Kalau di jumlah total bacaan 

tasbih yang dibaca empat raka’at 

shalat tasbih sebanyak 300. Dalam 

shalat tasbih ada tata cara sebagai 

berikut : 

(a) Setelah membaca Al-fatihah 

dan surat, bertasbih 15 kali. 

(b) Pada saat ruku’ setelah 

membaca do’a ruku’ bertasbih 

10 kali. 

(c) Pada saat I’tidal setelah 

membaca do’a I’tidal 

bertasbih 10 kali. 

                                                           
 35 A. Zainuddin Djazuli, Fiqih Ibadah Panduan Lengkap 
Beribadah Versi Ahlussunnah (Lembaga Ta’lif Wannasyr PP. Al- Falah 
Ploso Mojo, Ploso Nop 2008), 133-134. 
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(d) Sujud pertama setelah 

membaca do’a sujud bertasbih 

10 kali. 

(e) Setelah membaca do’a duduk 

diantara dua sujud bertasbih 

10 kali. 

(f) Sujud kedua setelah membaca 

do’a sujud bertasbih 10 kali. 

(g) Bangun dari sujud yang kedua, 

setelah melaksanakan duduk 

istirohah bertasbih 10 kali. 

(h) Jumlah dan tempat bacaan 

tasbih pada raka’at ke 2, 3,4 

sama persisi dengan raka’at 

pertama, hanya saja pada 

raka’at ke 2 dan ke 4 bacaan 

tasbih setelah bangun dari 

sujud yang kedua dibaca pada 

saat duduk tasyahud dan 

tempat membacanya boleh 

diletakkan setelah do’a 

tasyahud atau sebelumnya. 

 

d) Keutamaan Shalat Sunnah 

(1) Ibadah tambahan untuk menutupi 

kekurangan shalat fardhu. 

(2) Dapat menghapus dosa dan 

kesalahan serta meninggikan 

derajat. 
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(3) Membawa kebaikkan dab 

keberkahan bagi tempat tinggal. 

(4) Ibadah tambahan untuk meraih 

cinta Allah SWT. 

(5) Sebagai wujud rasa syukur kepada 

Allah SWT. 

(6) Amal yang utama.36 

3) Istighosah 

             Istighosah adalah meminta 

pertolongan /memohon pertolongan kepada 

Allah ketika dalam keadaan  sulit/ 

bahaya.37Istighosah ini dilakukan secara 

bersama-sama. 

4) Mauidzah Hasanah 

             Mauidzah hasanah adalah sebagai 

ungkapan yang mengandung unsur 

bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah 

kisah, berita gembira, peringatan, pesan- 

pesan positif, yang bisa dijadikan pedoman 

dalam kehidupan agar mendapatkan 

keselamatan didunia dan diakhirat. 

             Mauidzah merupakan tindakan 

mengingatkan seseorang dengan dan lemah 

lembut agar dapat melunakkan hatinya. 

                                                           
 36 Gus Arifin, Meraih Cinta Allah Melalui Shalat-shalat 
Sunnah, 56-61. 
 37 Pengertian Istighosah. http//smsta usyah. blogspot. 
com/2011/06/ pengertian - dan- bacaan- dalam- istighosah. html, 
diakses pada tanggal 4 Januari 2019.    
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Dan apabila ditarik suatau pemahaman 

bahwa mauidzah hasanah merupakan  

salah satu manhaj dalam dakwah untuk 

mengajak ke jalan Allah dengan cara 

memberikan nasihat.38 

             Mauidzah hasanah maksudnya 

adalah petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan 

dengan bahasa yang baik, dapat diterima, 

berkenan di hati, menyentuh perasaan, 

lurus pikiran, menghindari sikap kasar dan 

tidak mencari atau menyebut kesalahan 

audiens. Pesan yang disampaikan dengan 

santun dan dialog memanusiakan manusia 

dengan fitrahnya yang suci agar mau 

berbuat baik.39 

c. Dasar – Dasar Lailatul Ijtima’ 

             Dari riwayat Bukhori, Muslim, 

Tirmidzi dan Nasa’i, Rasulullah bersabda : 

Doa mustajab itu ketika berkumpulnya kaum 

muslimin.Di sebuah riwayat lain disebutkan : 

Doa mustajabah itu ada di majlis zikir dan 

khataman Al- Quran. demikian seperti yang 

dimuat di kitab al- hishnu al–Hashin.40 

 

                                                           
 38 M. Munir, Metode Dakwah (Jakarta: Kencana Prenada 
Media , 2003.), 248-249. 

39 Muhammad Hizbullah, Konsep Mauídzah Hasanah dalam 
Al-Qurán: Analisa Tafsir dengan Metode Tematik (Skripsi: Jurusan 
Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 1. 
 40 H. Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang – Orang NU, 214. 
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d. Dampak Kegiatan Lailatul Ijtima’ 

1) Mendapatkan pahala dzikir 

             Nabi Muhammad SAW 

menggambarkan bahwa Allah SWT 

memerintahkan malaikat-Nya untuk 

mencari majlis dzikir yang mensucikan 

Allah SWT, meminta ampunan, berdo’a 

untuk dimasukkan ke surga dan Allah 

menyampaikan kepada malaikat-Nya 

bahwa Allah telah mengampuni seluruh 

dosa-dosa peserta majelis tersebut dan 

akan memasukkan mereka ke dalam 

surga. 

2) Terjalin silaturahmi sesama manusia, 

dimana Nabi bersabda “barang siapa yang 

ingin dilapangkan rizkinya dan 

dipanjangkan umurnya, maka hendaklah 

menyambung tali silaturahmi. 

3) Meningkatkan ketaqwaan dan keimanan 

kepada Allah SWT. 

4) Mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

5) Meningkatkan kesadaran masyarakat agar 

tidak melakukan perilaku buruk. 

6) Meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap shalat fardhunya.41 

                                                           
 41 www.nu.or.id, Diakses pada 13 Maret 2019 Pukul 11.30 
WIB. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

              Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, di mana peneliti sebagai instrument kunci. 

Penelitian yang dalam prosedurnya mengahasilkan data 

deskripsi yaitu berupa kata-kata atau kalimat dari orang 

–orang yang diamati. Penentuan subjek dan sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik 

pengumpulan data dengan tragulasi (gabungan). 

Analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan “makna” dari 

pada generalisasi.42 

             Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus yang melibatkan 

penelitian yang mengenai berbagai aspek individu, 

kelompok, suatu organisasi (komunikasi), suatu 

program kegiatan, atau suatu situasi sosial dalam waktu 

tertentu. Studi kasus ini berupaya menelaah sebanyak 

mungkin data mengenai subjek yang diteliti.43 

                                                           
 42 Basuki, et all, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
Ponorogo, 2018), 35. 
 43 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 201.  
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            Penelitian kualitatif bertujuan melakukan 

penafsiran terhadap fenomena sosial dan untuk 

memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari 

fenomena tersebut. Studi kasus akan menghasilkan data 

yang dapat dianalisis untuk membangun sebuah teori. 

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Studi kasus ini bisa dipakai untuk meneliti 

lingkungan sekolah, lingkugan masyarakat dll. 

             Adapun studi kasus dalam hal ini dilakukan 

peneliti di ranting NU Kadipaten Ponorogo dengan 

fokus penelitian upaya pembinaan keagamaan 

masyarakat melalui kegiatan Lailatul Ijtima’. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

             Pada penelitian kualitatif kehadiran peneliti 

merupakan instrument penting. Ciri khas penelitian 

kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan 

berperan serta, terjun ke lapangan, mempelajari suatu 

proses atau penemuan yang terjadi, secara alami 

mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan 

serta menarik kesimpulan – kesimpulan dari proses 

tersebut.44 Sebab peranan peneliti merupakan perencana, 

pelaksana pengumpulan data dan akhirnya ia menjadi 

pelapor hasil penelitiannya.  

             Kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat 

menunjang keabsahan data, sehingga data yang di 

hasilkan dapat memenuhi orisinalitas. Maka dari itu, 
                                                           
 44 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan 
Paradigma Baru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 142.   
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peneliti menyempatkan waktu untuk mengadakan 

observasi langsung ke lokasi penelitian dengan 

intensitas yang cukup tinggi  

 

C. Lokasi Penelitian 

             Lokasi yang digunakan untuk peneliti dalam 

penelitian ini bertempat di Ranting NU Kadipaten, kec. 

Babadan, kab. Ponorogo, Jawa Timur. Penelitian ini 

didasarkan pada penyesuaian topik yakni upaya 

pembinaan keagamaan masyarakat melalui kegiatan 

Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten Ponorogo. 

 

D. Data dan Sumber Data  

             Sumber data utama penelitian kualitatif adalah 

kata – kata dan tindakan serta data tambahan berupa 

dokumentasi, dan lain- lain. 45  Maksud dari tindakan 

disini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati dan diwawancarai, sedangkan sumber dan data 

tertulis, foto, serta hal-hal yang diperlukan merupakan 

pelengkap dari metode wawancara dan observasi. Untuk 

subyek dalam penelitian ini adalah yang dituju oleh 

peneliti  yaitu masyarakat yang ada di desa Kadipaten, 

Babadan , Ponorogo. Sedangkan yang memberikan 

informan dari penelitian ini adalah bapak ketua Ranting 

NU, tokoh agama, dan masyarakat yang ada di 

Kadipaten, Ponorogo, serta tambahan data dari proses 

                                                           
 45 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 168. 
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observasi dan dokumentasi dari kegiatan dan lokasi 

yang penelitian.  

  

E. Teknik Atau Prosedur Pengumpulan Data 

             Teknik pengumpul data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

yang ditetapkan. Maka dari itu seseorang penelitian 

harus mengetahui pengumpulan data yang dilakukan 

dengan berbagai cara, berbagai setting ( waktu), dan 

berbagai sumber. 

             Teknik pengumpulan data pada penelitian 

kualitatif adalah meliputi wawancara mendalam 

(indepth interview), observasi mendalam, dan 

dokumentasi. Teknik ini penting digunakan, sebab bagi 

peneliti kualitatif, fenomena akan dapat dimengerti 

maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi 

dengan subjek melalui wawancara mendalam, dan 

observasi pada objek dimana penelitian tersebut 

berlangsung. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut 

:  

 

1. Teknik Wawancara 

             Wawancara merupakan percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara (interview) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
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(interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.46 Dengan tujuan memperoleh 

informasi perilah kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, kepedulian, dan motifasi.47 

             Dalam wawancara ini peneliti akan mencari 

data tentang bagaimana proses pembinaan 

keagamaan, dengan pengamatan ini akan diperoleh 

data tentang pelaksanaan kegiatan lailatul ijtima’, 

bentuk pembinaan shalat sunnah, dan dampak 

kegiatan lailatul ijtima’ dalam pembinaan shalat 

sunnah terhadap masyarakat di ranting NU 

Kadipaten. 

             Teknik wawancara yang dilakukan secara 

terstuktur dan tidak terstruktur, dan dapat melalui 

dengan tatap muka maupun dengan menggunakan 

telepon, diantaranya: 

 

a. Wawancara Terstruktur  

             Wawancara terstruktur digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 

atau pengumpulan data telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, 

pengumpulan data yang telah menyiapkan data 

instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis 

yang alternatif jawabannya yang telah disiapkan. 

                                                           
 46 Ibid,. 164. 
 47 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127. 
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Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah 

sampel yang representatif ditanyai dengan 

pertanyaan yang sama dan semua aspek 

dipandang mempunyai kesempatan yang sama 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. 

 

b. Wawancara Tidak Terstruktur 

             Wawancara bebas, dimana penelitian 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk mengumpulkan data.48 

               Dalam penelitian ini, orang-orang yang 

akan diwawancarai adalah ketua ranting NU 

Kadipaten, tokoh agama, masyarakat lingkungan 

kadipaten dll. Hasil wawancara dari masing-masing 

informan akan ditulis lengkap dengan kode-kode 

dalam transkip wawancara. 

 

2. Teknik Observasi 

             Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan49. Dalam 

penelitian ini teknik observasi yang digunakan yaitu 

observasi tak terstuktur karena peneliti dapat 

                                                           
 48 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 190. 
 49 Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan pendekatan 
Kuantitatif & Kualitatif dan R & D (Bandung: Altabe, 2006), 203. 
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melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang 

menarik, melakukan analisis dan kemudian dibuat 

kesimpulan.50 

             Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat 

dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan 

merupakan alat yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif penelitian yang mengandalkan 

pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan 

data dilapangan. 

             Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian 

kualitatif. “Jantungnya adalah catatan lapangan”. 

Catatan berupa coretan seperlunya yang sangat 

dipersingkat berisi kata-kata kunci frasa. Pokok-

pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin 

gambar, sketsa, sosiogram, diagram, dan lain-lain. 

Catatan itu hanya berguna sebagai alat perantara 

yaitu antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, 

dicium, dan diraba.51 Data yang penulis amati dalam 

kegiatan penelitian ini yaitu, proses pembinaan 

keagamaan, dengan pengamatan ini akan diperoleh 

data tentang pelaksanaan, bentuk pembinaan shalat 

sunnah, dan dampak kegiatan lailatul ijtima’ dalam 

pembinaan shalat sunnah terhadap masyarakat di 

ranting NU Kadipaten Ponorogo. 

 

 

 
                                                           
 50 Ibid., 313. 
 51 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.,208 
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3. Teknik Dokumentasi 

             Dokumentasi merupakan dokumen sudah 

lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber 

data karena dalam banyak hal dokumen sebagai 

sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. 

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, dokumen ini bisa berbentuk tertulis/karya-

karya, maupun gambar, maupun elektronik.52 

Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau 

kerya – karya monumental dari seseorang. 

             Teknik dokumen ini digunakan oleh peneliti 

untuk melengkapi dan mendukung hasil metode 

observasi dan wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian kualitatif.53 Dalam penelitian ini, 

dokumen yang digunakan adalah data mengenai 

profil Ranting NU Kadipaten dan foto- foto proses 

pembinaan keagamaan masyarakat melalui kegiatan 

Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis Data 

             Berdasarkan analisis data kualitatif adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, 

                                                           
52Nan Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 221-222. 
 53 Ibid,. 217. 
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dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.54 

             Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif 

yang dilakukan atau digunakan peneliti pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Konsep yang 

diberikan oleh Miles and Huberman mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitaas 

dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, 

dan conclusion drawing/verification.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2016), 333-335. 

 
55

Mamang Sangadi, Sopiah. Metodologi Penelitian Pendekatan 
Praktis dalam Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset. 2010), 198-199. 

Pengumpulan 

data 

Penyajian 

data 

Reduksi 
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a. Reduksi data (data reduction) 

             Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.56 Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

             Dalam penelitian ini, setelah seluruh data 

yang berkaitan dengan pembinaan keagamaan 

masyarakat melalui kegiatan Lailatul Ijtima’ di 

Ranting NU Kadipaten Ponorogo sudah terkumpul, 

maka untuk memudahkan melakukan analisis data 

yang masih kompleks tersebut dipilih dan 

difokuskan menjadi lebih sederhana.  

b. Penyajian data (data display) 

             Dalam hal ini Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplay data maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang akan terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

difahami tersebut. Miles dan Huberman, selanjutnya 

disarankan dalam melakukan display data, selain 

                                                           
 56 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 131.  
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dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, 

matrik, network (jejaring kerja) dan chart.57 

             Pada penelitian ini, setelah semua data 

terkumpul dan telah direduksi, kemudian 

menyajikan data disusun secara sistematis dan data 

ini bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, agar 

lebih mudah dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan (conclusion 

drawing/verification) 

             Penarikan kesimpulan adalah analisis data 

secara terus menerus baik selama maupun sesudah 

pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang 

dapat menggambarkan pola yang terjadi.58 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

             Keabsahan data merupakan konsep yang 

penting yang diperbarui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (reabilitas).59 Data valid 

adalah data yang tidak berbeda anatara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun 

dan triangulasi. 

 

 

                                                           
 

57
 Ibid., 132. 

 58 Ibid., 133- 135. 
59. Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171.  
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a. Pengamatan yang tekun 

             Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan dengan lebih cermat dan 

berkesinambungan.60 Ketekunan pengamatan ini 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara sistematis terhadap hal-

hal yang berhubungan dengan pembinaan 

keagamaan masyarakat melalui kegiatan lailatul 

ijtima’ di ranting NU Kadipaten Ponorogo 

b. Triangulasi 

             Triangulasi adalah sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumbar data dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu.61 Teknik ini dapat dilakukan dengan 

cara : Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara. Membandingkan hasil 

wawancara antara informasi yang satu dengan yang 

lain. Membandingkan hasil wawancara dengan data 

temuan yang berkaitan dengan penelitian. 

Triangulasi berfungsi untuk mencari data, agar data 

yang dianilisis tersebut valid dan dapat ditarik 

kesimpulan dengan benar. 

             Memperpanjang keikutsertaan seperti yang 

telah dikemukakan bahwa dalam penelitian 

kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci, 

maka keikutsertaan peneliti sengat menentukan 

dalam pengumpulan data. agar data yang diperoleh 

                                                           
 60 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 370. 
 61 Ibid., 372. 
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sesuai dengan kebutuhan pengamatan dan 

wawancara tentunya tidak dilakukan dalam waktu 

yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan dalam penelitian. Untuk itu demi 

keabsahan data bisa diadakan cross ceek kepada 

ketua rantin NU, tokoh agama, dan masyarakat 

Kadipaten Ponorogo. 

 

H. Tahapan – Tahapan Penelitian 

             Tahapan dalam penelitian ini terdiri atas empat 

tahapan, secara keseluruhan dijalaskan mulai dari tahap 

pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis 

data dan tahap penulisan laporan sebagai berikut : 

a. Tahap pra lapangan, meliputi : menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajaki dan menilai keadaan  lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan instrument yang berkaitan dengan 

persoalan penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan  uraian tentang tahap 

pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian yaitu : 

memahami (setting) latar penelitian, dan persiapan 

diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data kemudian dicatat dengan 

cermat dan sistematis, menulis peristiwa-peristiwa 

yang diamati kemudian menganalisa data lapangan 

secara berkesinambungan yang dilakukan setelah 

penelitian selasai. 
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c. Tahap analisa data yaitu tahap ini dilakukan ketika 

peneliti sedang melakukan pekerjaan lapangan. Pada 

tahap ini penulis menyusun hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang didapat saat 

kegiatan penelitian. Kemudian peneliti segera 

melakukan analisa data dengan menjabarkan data ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih fokus 

data penelitian dan membuat ataau menarik 

kesimpulan. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian yaitu pada 

tahapan ini peneliti menuliskan hasil penelitian ke 

dalam laporan penelitian secara sistematis, sehingga 

hasilnya dapat dipahami secara mudah oleh 

pembaca. 62 

             Berikut beberapa tahapan dalam penyusunan 

penelitian kualitatif diantaranya; tahap pra lapangan, 

tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan 

terakhir dari tahapan penelitian kualitatif adalah 

tahap penulisan hasil laporan penelitian. Tahapan-

tahapan tersebut harus dilakukan secara urut supaya 

penelitian yang dilakukan bisa rapi dan memperoleh 

hasil yang maksimal. 

 

                                                           
62Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), 127-148. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya NU Kadipaten 

             Berdirinya NU di Desa Kadipaten dirikan 

oleh masyarakat setempat yang diketuai oleh bapak 

Kusri. Beliau adalah seorang tokoh agama NU yang 

ada di salah satu Desa Kadipaten, ia diangkat 

menjadi ketua NU pada tahun 1934 an. Setelah 

beberapa tahun berjalan dengan baik lancar. Pada 

tahun 1976 bergantian menjadi ketua NU yang 

bernama bapak Masjudi, ia sebagai salah satu tokoh 

agama NU yang ada di Kadipaten. Setelah itu pada 

tahun 1980 an diganti oleh KH Abdurrohim sampai 

tahun 2001. setelah itu bergantian ketuanya yang 

bernama bapak Mujiono, S.Pd.I, diangkat menjadi 

ketua pada tahun 2002 hingga sampai sekarang ini.63 

 

2. Profil Ranting NU Kadipaten 

 

a. Nama Organisasi : Ranting NU Kadipaten 

Ponorogo  

b. Alamat Kantor  : Jl. Hasanudin  

c. Kelurahan  : Kadipaten 

d. Kecamatan : Babadan 

e. Kabupaten : Ponorogo 

                                                           
 63 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 08/W/25-04/2019. 
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f. Propinsi  : Jawa Timur 

g. Kode Pos  : 63491 

h. Telepon  : 08135912021464 

3. Visi Dan Misi Ranting NU Kadipaten 

a. Visi : 

             Terwujudnya organisasi Nahdlatul 

Ulama’ yang mampu meningkatkan kualitas 

hidup warganya dalam beragama, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal 

Jama’aah. 

b. Misi : 

1. Melakukan konsolidasi, penguatan SDM, 

dan manajemen organisasi secara 

professional. 

2. Meningkatkan peran sosial keagamaan 

berupa gagasan dan respon terhadap 

persoalan agama. 

3. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam 

bidang pendidikan, dakwah, sosial, 

kesehatan, dan teknologi.65 

 

 

 

                                                           
 64 Lihat trasnkrip dokumentasi nomor 01/D/15/III/2019. 
 65 Lihat transkrip dokumentasi nomor 02/D/15/III/2019. 
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4. Struktur Organisasi Ranting NU Kadipaten  

No Nama Jabatan Alamat 

1 

KH. 

Hasanun, 

SH Mustasyar Lingk. Kebon 

2 

K.Tohir 

Asrori Mustasyar 

Lingk.  

Juranggandul 

3 

KH. 

Masrur Mustasyar Lingk. Tengah 

4 

KH. 

Karsun, 

BA Mustasyar 

Lingk. 

Krajan 

5 

K. 

Tukiman, 

A,Ma. Pd Mustasyar Lingk. Kebon 

1 

 K. Marzuq 

Rois 

Syuriah 

Lingk. 

Juranggandul 

2 

KH. Drs. 

Zaenuri 

Wakil 

Syuriah I 

Lingk. 

 Juranggandul 

3 

K. 

Abdaullah 

Zaini 

Wakil 

Syuriah II 

Lingk. Tengah 

4 

K. 

Muhtarom 

Katib 

Syuriah I 

Lingk. Tengah 
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5 

K. 

Mariono 

Katib 

Syuriah II  Lingk. Kebon 

6 K. Joni A’wan I Lingk. Krajan 

7 K. Sobikun A’wan II Lingk. Kebon 

1 

Mudjiono, 

S.Pd.I 

Ketua 

Tanfidziyah 

Lingk.  

Juranggandul 

2 

K. 

Munawar 

Kolil 

Wakil 

Ketua I Lingk. Krajan 

3 

Jemikun 

Musthofa, 

S.Pd 

Wakil 

Ketua II 

Lingk. Tengah 

4 Suryanto Sekretaris I 
Lingk. Tengah 

5 

Wasis Nur 

Hidayat 

Sekretaris 

II Lingk. Tengah 

6 

KH. Impun 

Darwanto Bendahara I Lingk. Krajan 

7 

KH. 

Suprianto 

Bendahara 

II 

Lingk.  

Juranggandul 

1 

K. Imam 

Mahmudi 

Ketua 

Lembaga 

Da’wah Lingk. Tengah 

2 Heru Sekretaris  Lingk. Kebon 

3 

Zainal 

Arifin, BA Bendahara Lingk. Krajan 

4 Agus Anggota I Lingk. Kebon 
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Salim 

5 

Agus 

Khoirul 

Hadi Anggota II 

Lingk. Tengah 

6 H. Jurianto Anggota III 
Lingk. Tengah 

1 

Suryadi, 

SP. M. Si 

Ketua L. P. 

Ma’arif Lingk. Tengah 

2 

Drs. 

Subakir, 

M. Pd. I Sekretaris  Lingk. Tengah 

3 

Agung 

Prasetyo, 

S. Pd. I Bendahara Lingk. Krajan 

4 

Agus 

Supriyanto, 

S. Pd. I Anggota I Lingk. Tengah 

5 

Abi 

Mahbub, S. 

Pd. I Anggota II 

Lingk. 

Juranggandul 

1 Moh. Zaini 

Koordinator 

Lembaga 

Ekonomi Lingk. Kebon 

2 Sumardi 
Anggota 

Lingk. Tengah 

3 

Muh. 

Thoha 

Anggota Lingk. Krajan 
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4 H. Supriadi 
Anggota Lingk. Krajan 

5 

Dwi 

Hermawan 

Anggota Lingk. Kebon 

6 K. Juremi 
Anggota Lingk. Kebon 

7 Mesiran 
Anggota Lingk. Kebon 

8 Yudi 
Anggota Lingk. Kebon 

1 Parnen 

Koordinator 

Seni 

Budaya Lingk. Kebon 

2 Kateman 
Anggota Lingk. Tengah 

3 Koribun 
Anggota 

Lingk. Tengah 

4 

K. Slamet 

Pamuji 

Anggota 

Lingk. Tengah 

1 Ismail 

Koordinator 

Mabarot 

Sosial 

Lingk.  

Juranggandul 

2 Rebo 
Anggota 

Lingk. Krajan 

3 Rohani 
Anggota 

Lingk. Tengah 

4 K. Sunardi 
Anggota Lingk. Tengah 

5 Barudin 
Anggota 

Lingk. Kebon 
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5. Jadwal Kegiatan Lailatul Ijtima’ Ranting NU 

Kadipaten 

             Didalam Lailatul Ijtima’ Ranting NU 

Kadipaten di laksanakan pada hari jum’at legi 

malam sabtu pahing pukul ba’da isyak /19.30 

sampai 22.00.67 

 

6. Jama’ah Lailatul Ijtima’ Ranting NU Kadipaten 

             Pada kegiatan Lailatul Ijtima’ ini yang 

menjadi jama’ah dalam kegiatan ini berasal dari 

semua kalangan masyarakat, banom-banom, anak –

anak maupun dewasa. Intinya tidak ada batas dalam 

mengikuti Lailatul Ijtama.’68 

 

7. Tempat Ibadah di Wilayah Ranting NU 

Kadipaten  

             Jumlah keseluruhan tempat ibadah di 

Kadipaten ada 9 masjid dan 11 mushola.69 

 

 

                                                           
 66 Lihat transkrip dokumentasi nomor 03/D/16/III/2019. 
 67 Lihat transkrip dokumentasi nomor 05/D/16/III/2019. 
 68 Lihat trasnskrip wawancara nomor 01/W/1-4/2019. 
 69 Lihat transkrip dokumentasi nomor 04/D/15/IIII/2019. 

6 Jumadi 
Anggota 

Lingk. Kebon 

7 Imam Paidi 
Anggota 

Lingk. Kebon66 
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B. Data Khusus 

             Untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan, 

bentuk dan dampak kegiatan Lailatul Ijtima’ terhadap 

pembinaan shalat sunnnah masyarakat di ranting NU 

Kadipaten Ponorogo, berikut ini disajikan hasil 

wawancara dengan beberapa narasumber dalam 

penelitian. Selain itu, peneliti juga akan 

mendeskripsikan data dari hasil observasi.  

 

1. Pelaksanaan Kegiatan Lailatul Ijtima’ Di 

Ranting NU Kadipaten Ponorogo 

             Untuk mengetahui tentang pelaksanaan 

kegiatan lailatul ijtima’ di ranting NU Kadipaten 

Ponorogo berikut ini peneliti akan menguraikan: 

a. Latar Belakang Berdirinya Pelaksanaan 

Kegiatan Lailatul Ijtima’ 

             Untuk latar belakang 

diadakan/pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ 

di Ranting NU Kadipaten Ponorogo. Menurut 

KH. Hasanun, SH, mengenai latar belakang 

pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ ini, 

sebagai sarana prasarana untuk berdakwah, 

sebagai meningkatkan ibadah, dan mensyiarkan 

agama Islam oleh para ‘alim, ulama’, para kyai 

yang ada didalam oraganisasi NU. Karena 

didalam masyarakat didesa Kadipaten pada 

sekitar 1934 masih banyak perilaku yang 

melaggar aturan aturan agama/syari’at Islam 

seperti dalam berperilaku tercela/perbutan keji 
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seperti minuman keras, berjudi, mengundi 

nasib dan masih kurang dalam hal beribadah 

shalat. Hal ini dapat dilihat ketika shalat lima 

waktu masih banyak yang tidak melakukan 

shalat berjama’ah di masjid atau mushola dan 

melakukan sholat tidak tepat waktunya yang 

telah di tentukan bahkan ada juga tidak 

melakukan shalat. Pelaksanaan kegiatan 

Lailatul Ijtima’ ini di Kadipaten dilaksanakan 

sejak dulu hingga sampai sekarang ini dan 

sudah berjalan sempurna dalam melaksanakan 

kegiatan Lailatul Ijtima’ di ranting Kadipaten 

berjalan sampai sekarang ini. Seperti yang 

dikatakan KH. Hasanun, SH.70 

Untuk latar belakang berdirinya pelaksanaan 

kegiatan Lailatul Ijtima’ di Ranting NU 

Kadipaten Ponorogo sebagai sarana prasarana 

untuk berdakwah, sebagai meningkatkan 

ibadah, dan mensyiarkan agama Islam oleh 

para ‘alim, ulama’, para kyai yang ada 

didalam oraganisasi NU. Karena didalam 

masyarakat didesa Kadipaten pada sekitar 

1934 masih banyak perilaku yang melaggar 

aturan aturan agama/syari’at Islam seperti 

dalam berperilaku tercela/perbutan keji 

seperti minuman keras, berjudi, mengundi 

nasib dan masih kurang dalam hal beribadah 

                                                           
 70 Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/5-4/2019. 
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shalat. Hal ini dapat dilihat ketika shalat lima 

waktu masih banyak yang tidak melakukan 

shalat berjama’ah di masjid atau mushola dan 

melakukan sholat tidak tepat waktunya yang 

telah di tentukan bahkan ada juga tidak 

melakukan shalat. 

 

b. Waktu dan tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Lailatul Ijtima’  

            Untuk pelaksanaan kegiatan Lailatul 

Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten Ponorogo 

membutuhkan waktu dan tempat. Menurut 

bapak Mujiono, S.Pd.I, pelaksanaan kegiatan 

Lailatul Ijtima’ dilaksanakan setelah selesai 

shalat isyak atau dilaksanakan pada waktu 

19.30 samapai 22.00 dengan berjama’ah, yang 

mengikuti kegiatan ini disemua golongan baik 

laki-laki, perempuan, baik anak-anak, remaja, 

maupun dewasa dan tempat pelaksanaan 

kegiatan Lailutul Ijtima di Ranting NU 

Kadipaten berpindah-pindah tempat masjid ke 

masjid, mushola ke mushola di se-kelurahan 

Kadipaten. Kegiatan ini dilakukan/diadakan 

secara rutinan satu bulan atau 35 hari sekali 

sampai sekarang ini berjalan dengan lancar. 

Seperti yang dkatakan bapak Mujiono S.Pd.I. 71 

                                                           
 71 Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/1-4/2019. 
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Untuk pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ 

di Ranting NU Kadipaten Ponorogo 

dilaksanakan setelah shalat isyak atau 

dilaksanakan pada waktu pukul 19.30 sampai 

22.00 dengan berjama’ah, yang mengikuti 

kegiatan ini di semua golongan baik laki-laki 

maupun perempuan, baik kecil, remaja, 

maupun dewasa dan tempat pelaksanaan 

kegiatan lailatul ijtima’ di ranting NU 

Kadipaten Ponorogo berpindah – pindah 

tempat masjid ke masjid, mushola ke 

mushola se-kelurahan Kadipaten. Kegiatan 

ini dilakukan/diadakan secara rutinan satu 

bulan atau 35hari sekali sampai sekarang ini 

berjalan dengan lancar. 

 

            Pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ 

di Ranting NU Kadipaten Ponorogo. Menurut 

KH. Abdurrohim, ia seorang tokoh agama dan 

ia sebagai MWC Babadan. Berkaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ tersebut, 

Kegiatan ini ikuti oleh pengurus NU Se-

Kadipaten seperti pengurus majelis wakil 

cabang, pengurus syuriah, pengurus 

tanfidziyah NU Kadipaten, banom-banom, dan 

masyarakat diudang melalui takmir-tamir 

dengan cara memberikan pengumuman para 

jama’ahnya. Dimana udangan diketahui oleh 

rois syuriah dan ketua tanfidziyah Ranting NU 
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Kadipaten. Tempat pelaksanaanya bergantian 

dengan adanya bergantian masjid ke masjid, 

mushola ke mushola agar masyarakatnya tau 

suasana yang ada dimasjid sana, agar 

masyarakat tidak membosankan, agar 

masyarakat saling mengnal satu sama lian, dan 

lebih tau tempat masjid yang ada di desa 

Kadipaten. Seperti yang dikatakan KH. 

Abdurrohim.72   

Untuk pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ 

di Ranting NU Kadipaten Ponorogo yang 

diikuti oleh pengurus NU Se-Kadipaten, 

pengurus majelis wakil cabang (MWC), 

pengurus syuriah, pengurus tanfidziyah NU 

Kadipaten, banom-banom, dan masyarakat 

diundang melalui takmir- takmir dengan cara 

memberikan pengumuman para jama’ahnya. 

Dimana undangan diketahui oleh rois syuriah 

dan ketua tanfidziyah ranting NU Kadipaten. 

Tempat pelaksanaannya bergantian dengan 

adanya bergantian masjid ke masjid mushola 

ke mushola agar masyarakatnya tau suasana 

yang ada dimasjid sana, agar masyarakat 

tidak membosankan, agar masyarakat saling 

mengenal satu sama lain, dan lebih tau tempat 

masjid yang ada di desa Kadipaten.  

 

                                                           
 72 Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/3-4/2019. 
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c. Susunan Acara Pelaksanaan Kegiatan Lailatul 

Ijtima’ 

             Susunan acara pelaksanaan kegiatan 

Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadiapaten 

Ponorogo. Menurut bapak Wasis Nur Hidayat, 

berkaitan dengan susunan acara pelaksanaan 

kegiatan tersebut, yang pertama melaksanakan 

shalat taubat, kedua melaksanakan shalat 

sunnah hajjat diteruskan tahilan, ketiga 

sambutan-sambutan; sambutan pertama takmir 

masjid atau mushola, sambutan kedua ketua 

ranting NU Kadipaten, keempat inti atau 

ceramah atau mauidzah hasanah. Seperti yang 

dikatakan bapak Wasis Nur Hidayat.73  

Susunan acara pelaksanaan kegiatan Lailatul 

Ijtima’ di ranting NU Kadiapaten Ponorogo 

yang pertama melaksanakan shalat taubat, 

kedua melaksanakan shalat hajjat di teruskan 

tahlilan, ketiga sambutan- sambutan; 

sambutan pertama takmir masjid atau 

mushola, sambutan kedua ketua ranting NU 

Kadipaten, keempat inti atau ceramah atau 

mauidzah hasanah. 

 

d. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Lailatul Ijtima’ 

             Pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ 

pastinya mempunyai tujuan. Tujuan adalah 

                                                           
 73 Lihat transkrip wawancara nomor 04/W/3-4/2019. 
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kebutuhan dan keinginan atau sesuatu yang 

ingin dicapai. Dari semua kegiatan tersebut di 

Ranting NU Kadipaten Ponorogo memiliki 

suatu tujuan. Menurut KH. Hasanun, SH, ia 

sebagai tokoh agama dan sebagai mustasyar 

(penasehat) NU di ranting Kadipaten. Berkaitan 

dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan 

Lailatul Ijtima’ diantaranya untuk mempererat 

tali silaturrahim antar takmir-takmir masjid, 

pengurus NU, para ‘alim ulama, para kyai, 

tokoh masyarakat, informasi-nformasi tentang 

NU, dan memecahkan persoalan-persoalan 

tentang NU, meningkatkan dakwah dalam 

mensyi’arkan ASWAJA di Kadipaten, 

meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri 

kepada Allah. Seperti yang dikatakan KH. 

Hasanun, SH.74 

Pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ ini 

mempunyai suatu tujuan, yaitu: untuk 

mempererat tali silaturrahim antar takmir-

takmir masjid, pengurus NU, para Alim, ulama, 

kyai, tokoh masyarakat, informasi-informasi 

tentang NU, dan memecahkan persoalan-

persoalan tentang NU, meningkatkan dakwah 

dalam mensyi’arkan ASWAJA, dan sebagai 

menguatkan paham  ASWAJA di Kadipaten, 

                                                           
 74 Lihat transkrip wawancara nomor 05/W/5-4/2019. 
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meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri 

kepada Allah. 

 

             Berdasarkan observasi pada hari jum’at 

legi malam sabtu pahing tanggal 15 Maret tahun 

2019, pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ 

dilaksanaan di tempat masjid Baitul Muttaqin dan 

pada hari juma’at lagi malam sabtu pahing tanggal 

26 April tahun2019, pelaksanaan kegiatan Lailatul 

Ijtima’ dilaksankan di tempat masjid Jami’atul 

Muslimin. Peneliti menemukan bukti bahwa 

pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ di Kadipaten 

pada pukul 19.30 WIB setelah selesai 

melaksanakan shalat isyak di tempat yang akan 

digunakan kegiatan Lailatul Ijtima’ dan kegiatan 

selesai dilaksanakan pada pukul 22.00. Mereka 

merapat pada tempat yang akan digunakan untuk 

melakukan kegiatan Lailatul Ijtima’ dengan 

membentuk barisan seperti membentuk shof 

dilakukan didalam masjid/mushola sambil 

menunggu yang lainnya.75 Dan pelaksanaan ini 

yang diikuti oleh oleh pengurus NU SE- Kadipaten, 

pengurus majelis wakil cabang (MWC), pengurus 

syuriah, pengurus tanfidziyah NU Kadipaten, 

banom-banom, dan masyarakat. Tempat 

pelaksanaannya bergantia dengan adanya 

bergantian masjid ke masjid mushola ke mushola.76 
                                                           
 75 Lihat transkrip observasi nomor 01/O/15-II/2019. 
 76 Lihat transkrip observasi nomor 02/O/15-II/2019. 
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             Dari hasil wawancara dan observasi bahwa 

pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ di Ranting 

NU Kadipaten Ponorogo berjalan dengan baik dan 

lancar. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari 

jum’at legi malam sabtu pahing pada pukul 19.30 

setelah selesai shalat isyak sampai pada pukul 

22.00 dan tempat pelaksanaan kegiatan Lailatul 

Ijtima’ di Kadipaten berpusat di masjid-masjid dan 

mushola- mushola secara bergiliran atau 

bergantian. Dan pelaksanaan ini yang diikuti oleh 

oleh pengurus NU Se-Kadipaten, pengurus majelis 

wakil cabang (MWC), pengurus syuriah, pengurus 

tanfidziyah NU Kadipaten, banom-banom, dan 

masyarakat. Tempat pelaksanaannya bergantia 

dengan adanya bergantian masjid ke masjid 

mushola ke mushola. 

2. Bentuk Pembinaan Shalat Sunnah Terhadap 

Masyarakat Melalui Kegiatan Lailatul Ijtima’ 

Di Ranting NU Kadipaten Ponorogo 

             Untuk mengatahui bentuk pembinaan 

shalat sunnah terhadap masyarakat melalui  

kegiatan Lailatul Ijtima’ di ranting NU Kadipaten 

Ponorogo, berikut ini peneliti akan menguraikan 

yaitu: 

             Bentuk pembinaan shalat sunnah di dalam 

kegiatan Lailatul Ijtima’. Menurut bapak Rohani, 

ia aktif di dalam kegiatan Lailatul Ijtima’ dan 

sekaligus sebagai (humas) di dalam kegiatan 

tersebut. bentuk pembinaan shalat sunnah terhadap 



70 
 

 
 

masyarakat didalam kegiatan Lailatul Ijtima’, 

seperti dikatakan bapak Rohani: “Kegiatan Lailtul 

Ijtima’ di ranting NU Kadipaten Ponorogo 

mengadakan pembinaan shalat sunnah yaitu shalat 

taubat, shalat hajjat . Dengan memberikan 

penjelasan tentang tata cara pelaksanaan shalat 

taubat, shalat hajjat.”.77
 

             Bantuk pembinaan shalat sunnah terhadap 

masyarakat melalui kegiatan Lailatul Ijtima’. 

Menurut bapak Marzuq, ia aktif di dalam kegiatan 

Lailatul Ijtima’ dan sekaligus sebagai (tokoh 

agama dan sebagai rois syuriah) di dalam kegiatan 

tersebut. Berkaitan dengan bentuk pembinaan 

shalat sunnah terhadap masyarakat di dalam 

kegiatan Lailatul Ijtima’ tersebut,  dengan cara 

melakukan shalat-shalat sunnah yang diantaranya 

shalat sunnah taubat dan shalat sunnah hajjat. 

Bentuk pembinaan shalat sunnah ini dilakukan 

dengan cara bersama atau melakukan dengan shalat 

sunnah berjama’ah. Seperti yang dikatakan bapak 

Marzuq. 78  

Untuk bentuk pembinaan shalat sunnah terhadap 

masyarakat di ranting NU Kadipaten Ponorogo 

dengan cara melakukan shalat – shalat sunnah 

diantaranya shalat taubat dan shalat hajjat. Bentuk 

pembinaan shalat sunnah ini dilakukan dengan 

                                                           
 77 Lihat transkrip wawancara nomor 06/W/7- 4/2019. 
 78 Lihat transkrip wawancara nomor 07/W/9- 4/2019. 
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cara bersama-sama atau dengan cara melakukan 

shalat sunnah berjama’ah. 

 

Bentuk pembinaan shalat sunnah terhadap 

masyarakat melalui kegiatan Lailatul Ijtima’. 

Menurut KH. Abdurrahman, ia sebagai tokoh 

agama yang ada di desa Kadipaten dan juga 

sebagai MWC di Kecamatan Babadan Ponorogo. 

Berkaitan dengan pembinaan shalat sunnah 

terhadap masyarakat didalam kegiatan Lailatul 

ijtima’ tersebut, sebenarnya pembinaan shalat 

sunnah tersebut ada tiga yang dilakukan didalam 

kegiatan Lailatul Ijtima’ yang diantaranya shalat 

sunnah taubat, shalat sunnah hajjat, dan shalat 

sunnah tasbih. Dilihat dari kondisinya yang 

sekarang ini tidak memungkinkan didalam kegiatan 

tersebut, maka dari itu, shalat sunnah yang 

dilaksanakan sekarang yang ada didalam kegiatan 

lailatul ijtima’ hanya dua saja diantaranya shalat 

sunnah taubat dan shalat sunnah hajjat. Pada shalat 

sunnah taubat ini dilaksanakan pertama dengan dua 

rakaat dan shalat sunnah hajjat ini dilaksanakna 

kedua dengan dengan rakaat. Seperti dikatakan 

KH. Abdurrahim. 79 

Sebenarnya pembinaan shalat sunnah yang ada 

dikegiatan tersebut ada tiga diantaranya shalat 

taubat, hajjat, dan shalat tasbih. Dilihat dari 

                                                           
               79 Lihat transkrip wawancara nomor 08/W/25-4/2019. 
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kondisinya yang tidak dimemungkinkan didalam 

kegiatan Lailatul Ijtima’ maka dari itu shalat yang 

dilaksanakan didalam kegiatan Lailatul Ijtima’ 

hanya dua saja yaitu shalat taubat dan shalat hajjat. 

Pada shalat taubat dilaksanakan pertama dengan 

dua rakaat, dan shalat hajjat dua rakaat. 

 

Berdasarkan observasi pada hari jum’at 

legi malam sabtu pahing tanggal 15 maret tahun 

2019, bentuk pembinaan shalat sunnah dalam 

kegiatan Lailatul Ijtima’ dilaksanaan di tempat 

masjid atau mushola secara bergiliran, kebetulan 

tempatnya di Masjid Baitul Muttaqin dan 

tempatnya di Masjid Jami’atul Muslimin pada 

tanggal 26 April 2019. Peneliti menemukan bukti 

bahwa bentuk pembinaan shalat sunnah didalam 

kegiatan Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten 

diantaranya shalat taubat dan shalat hajjat. Dengan 

memberikan penjelasan tentang tata cara 

pelaksanaan shalat taubat dan shalat hajjat. Shalat 

sunnah ini dilakukan dengan cara shalat 

berjama’ah.80 

 

 

 

 

                                                           
 80 Lihat transkrip observasi nomor 04/O/26-IV/2019. 
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3. Dampak Kegiatan Lailatul Ijtima’ Dalam 

Pembinaan Shalat Sunnah Terhadap 

Masyarakat Di Ranting NU Kadipaten 

Ponorogo  

             Di Ranting NU Kadipaten Ponorogo 

terdapat kegiatan rutinan yang dilakukan sepasar 

satu kali atau tiga puluh hari dalam satu kali 

disebut kegiatan Lailatul Ijtima’. 

             Kegiatan Lailatul Ijtima’ merupakan 

kegiatan yang sudah terlaksana di ranting NU 

Kadipaten Ponorogo. Berbicara kegiatan Lailatul 

Ijtima’, tentu hal ini adalah sebuah kegiatan yang 

diadakan oleh pengurus Ranting NU Kadiapaten 

Ponorogo yang sudah mendapat persejutuan dari 

berbagai kalangan NU, masyarakat dan takmir-

takmir masjid/mushola yang ada di seluruh Se-

Kadipaten Ponorogo. Dalam kegiatan Lailatul 

Ijtima’ ini mempunyai dampak ibadah terhadap 

masyarakat yang ada di sekitar Kadipaten. Dampak 

disini berdampak posisif bahwa kegiatan pasti ada 

tujuan dan harapan yang diinginkan sehingga 

melalui kegiatan Lailatul Ijtima’ ini menjadi 

sebuah ukuran untuk melihat bisa meningkatkan 

ibadahnya, baik ibadah wajib dan ibadah sunnah. 

             Berikut ini kami akan memaparkan 

dampak dari kegiatan lailatul ijtima’ dalam 

pembinaan shalat sunnah terhadap masyarakat di 

ranting NU Kadipaten Ponorogo yaitu: 
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             Dampak kegiatan Lailatul Ijtima’ dalam 

pembinaan shalat sunnah terhadap masyarakat 

menurut bapak Marzuq, ia sebagai tokoh agama 

dan sebagai rois syuriah dalam kepengurusan NU 

Kadipaten Ponorogo selain itu ia aktif dalam acara 

kegiatan Lailatul Ijtima’. Dengan diadakan 

kegiatan tersebut, mempunyai dampak positif, 

dapat mempengaruhinya khususnya saya sendiri 

dan pada umumnya masyarakat yang ada di desa 

Kadipaten Ponorogo. Dimana dengan adanya 

kegiatan tersebut, saya dapat bisa mengatahui dan 

memahami tentang shalat sunnah, menjalin hidup 

rukun antar masyarakat, dan bisa bersilaturrohim 

dengan para ‘alim ulama’, para kyai, para tokoh 

agama, dan para takmir masjid sekadipaten 

Ponorogo. Seperti yang dikatakan bapak Marzuq. 81  

Bagus sekali ini, dengan diadakan pembinaan 

shalat sunnah terhadap masyarakat melalui 

kegiatan Lailatul Ijtima’ ini dapat 

mempengaruhinya khususnya pada saya sendiri 

dan pada umumnya masyarakat yang ada di desa 

Kadipaten Ponorogo. Dimana dengan adanya 

kegiatan tersebut, saya dapat bisa mengatahui dan 

memahami tentang shalat sunnah. Hal ini sebagai 

nilai positif bagi saya adalah bisa menjalakan 

shalat sunnah berjama’ah, menjalin hidup rukun 

antara masyarakat, dan bisa bersilaturrohim 

                                                           
 81 Lihat transkrip wawancara nomor 09/W/9-4/2019. 
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dengan para ‘alim ulama’, para kyai dan para 

tokoh agama dan para takmir masjid sekadipaten. 

 

             Dampak kegiatan Lailatul Ijtima’ dalam 

pembinaan shalat sunnah terhadap masyarakat 

menurut bapak Mujiono, ia sebagai atau selaku 

ketua pengurus Ranting NU Kadipaten Ponorogo 

dan ia aktif dalam mengikuti kegiatan Lailatul 

Ijtima’. Dengan diadakan kegiatan tersebut, 

menurutnya bagus sekali mas!, saya dan 

masyarakat bisa menambahkan pengetahuan 

tentang shalat sunnah dan agama Islam, bisa 

mendidik masyarakat baik itu muda, tua, bahkan 

anak-anak untuk menjadi seorang yang sholeh dan 

bisa mengamalkan baik ibadah sunnah maupun 

ibadah wajib  dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 

yang dikatakan bapak Mujiono. 82 

Dengan adanya pembinaan shalat sunnah terhadap 

masyarakat melalui kegiatan Lailatul Ijtima’ ini, 

sangat bagus mas!, saya dan masyarakat bisa 

menambahkan pengatahuan saya tentang shalat 

sunnah dan agama Islam. Dengan adanya kegiatan 

tersebut bisa mendidik masyarakat baik itu muda, 

tua dan anak-anak untuk menjadi seseorang yang 

sholeh dan bisa mengamalkan baik ibadah sunnah 

maupun ibadah wajib dalam kehidupan sehari-hari. 

 

                                                           
 82 Lihat transkrip wawancara nomor 10/W/1-4/2019. 
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             Dampak kegiatan Lailatul Ijtima’ dalam 

pembinaan shalat sunnah terhadap masyarakat 

menurut bapak Mariyadi, ia sebagai warga atau 

masyarakat dari desa Kadipaten Ponorogo dan juga 

ia aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

Berkaitan dengan adanya dampak positif kegiatan 

tersebut, saya bisa lebih akrab dengan orang-orang 

yang ada disekitar desa tersebut baik itu orang 

yang miskin atau yang kaya, para kyai, para ‘alim 

ulama’, para pengurus NU, para takmir masjid atau 

mushola dan saya lebih meningkatkan ibadah 

shalat baik yang sunnah maupun yang wajib. 

Seperti yang dikatakan bapak Mariyadi. 83 

Dengan adanya kegiatan tersebut, sangat baik saya 

maupun masyarakat yang lainnya, dapat bisa lebih 

akrab dengan orang –orang yang ada disekitar desa 

Kadipaten baik itu orang miskin atau kaya, baik 

para kayai, para ulama’, para pengurus NU, para 

takmir masjid atau mushola dan saya lebih baik 

dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah shalat, 

dan saya lebih bisa meningkatkan ibadah shalat 

baik yang sunnah maupun yang wajib. 

 

             Dampak kegiatan Lailatul Ijtima’ dalam 

pembinaan shalat sunnah terhadap masyarakat, 

menurut bapak Agus. Ia warga atau masyarakat 

dari desa Kadipaten Ponorogo dan ia aktif dalam 

                                                           
 83 Lihat transkrip wawancara nomor 11/W/27-4/2019. 
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mengikuti kegiatan Lailatul Ijtima’. Berkaitan 

dengan adanya dampak positif kegiatan tersebut, 

saya bisa menjalin silaturihim antar para kyai, para 

‘alim ulma’, para pengurus Ranting NU, para tokoh 

agama, para takmis masjid atau mushola dan 

masrarakat yang lainnya. Selain itu juga bisa 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, 

meningkatkan ketaqwaan, meningkatkan keimanan 

saya terhadap Allah, meningkatkan pemahaman 

NU dan saling mengenal antar sesama. Seperti 

yang dikatakan bapak Agus. 84 

Dengan adanya kegiatan tersebut saya bisa 

menjalin silaturrohim antar para kyai, para ‘alim 

ulama’, para pengurus NU, para tokoh agama, para 

takmir masjid atau mushola dan para masyarakat 

yang lainnya sekadipaten Ponorogo. Selain itu juga 

bisa mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan 

ketaqwaan, keimanan saya terhadap Allah dan 

meningkatkan pemahaman NU dan saling 

mengenal antar sesama.  

 

 

 

 

 

                                                           
 84 Lihat transkrip wawancara nomor 12/W/28-4/2019. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Lailatul Ijtima’ Di 

Ranting Nu Kadipaten Ponorogo 

 

             Berdasarkan penelitian di lapangan kondisi 

masyarakat di Desa Kadipaten Ponorogo masih banyak 

perilaku yang melaggar aturan aturan agama/ syari’at 

islam seperti dalam berperilaku tercela/perbutan keji 

seperti minuman keras, berjudi, mengundi nasib dan 

masih kurang dalam hal beribadah shalat. Hal ini dapat 

dilihat ketika shalat lima waktu masih banyak yang 

tidak melakukan shalat berjama’ah di masjid atau 

mushola dan melakukan sholat tidak tepat waktunya 

yang telah di tentukan bahkan ada juga tidak melakukan 

shalat. Maka dari kejadian tersebut pengurus NU dan 

takmir- takmir masjid atau mushola mengadakan 

kegiatan Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten 

Ponorogo. 

             Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti 

dapat menganalisis pelaksanaan kegiatan Lailatul 

Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten Ponorogo yaitu: 

             Mangutip buku dari  H. Munawir Abdul Fattah, 

Tradisi Orang – Orang NU bahwa kegiatan Lailatul 

Ijtima’ adalah kegiatan dalam pertemua malam. 

Pertemuan ini yang diselenggarakan di setiap 

bulan.Umumnya acara ini diselenggarakan setiap malam 

tanggal 15 bulan Qamariyah. Lailatul Ijtima’ ini tempat 
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pelaksanaan dapat dijumpai/ ditemui mulai dari tingkat 

Pengurus Ranting (desa)/ dimasjid dan dimushola, 

tingkat Majelis Wakil Cabang (kecamatan), tingkat 

Cabang (kabupaten), Wilayah (provinsi), sampai ke 

Pengurus Besar.85 

             Ketika sudah terlaksana suatu kegiatan pasti 

diharapkan adalah kegiatan yang dapat mencapai suatu 

tujuan. Tujuan adalah keinginan atau suatu yang akan 

dicapai. Kegiatan rutinan ini berada di Ranting NU 

Kadipaten Ponorogo disebut kegiatan Lailatul Ijtima’ 

memiliki suatu tujuan antara lain untuk mempererat tali 

silaturrahim antar takmir-takmir masjid, pengurus NU, 

para Alim, ulama, kyai, tokoh masyarakat, informasi-

informasi tentang NU, dan memecahkan persoalan-

persoalan tentang NU, meningkatkan dakwah dalam 

mensyi’arkan ASWAJA, sebagai menguatkan paham  

ASWAJA di Kadipaten, meningkatkan ibadah 

seseorang, dan mendekatkan diri kepada Allah. 

             Peneliti akan menjelaskan waktu dan tempat 

pelaksanaan dimana di dalam suatu kegiatan pasti 

dibutuhkan waktu dan tempat pelaksanaan yang tepat. 

Untuk pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ di Ranting 

NU Kadiapaten Ponorogo dilaksanakan pada hari jum’at 

legi malam sabtu pahing setelah selesai shalat isyak atau 

dilaksanakan pada waktu 19.30 sampai pada waktu 

22.00 dengan berjama’ah. Untuk tempat yang dilakukan 

kegiatan Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten 
                                                           
 85 H. Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang – Orang NU, 213-
124. 
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Ponorogo berpindah-pindah tempat masjid ke masjid, 

mushola ke mushola di seluruh Kadipaten dan kegiatan 

ini yang diikuti oleh pengurus NU Se-Kadipaten, 

pengurus majelis wakil cabang (MWC), pengurus 

syuriah, pengurus tanfidziyah NU Kadipaten, banom-

banom, dan masyarakat diundang melalui takmir- 

takmir dengan cara memberikan pengumuman para 

jama’ahnya. Dimana undangan diketahui oleh rais 

syuriah dan ketua tanfidzah Ranting NU Kadipaten. 

Kegiatan diadakan atau dilakukan setiap sebulan sekali 

atau 30 hari sekali dan kegiatan ini dijadikan sebagai 

kegiatan rutinan.  

             Berbicara terkait dengan tujuan, waktu dan 

tempat pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ tidak lupa 

peneliti akan memberitahukan susunan acara kegiatan 

Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten Ponorogo. Di 

dalam suatu kegiatan pasti ada susunan acara dengan 

adanya susunan acara tersebut akan berjalan dengan 

lancar dan baik. Maka dari itu susunan acara kegiatan 

Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten Ponorogo 

yaitu pertama melaksanakan shalat taubat, kedua 

melaksanakan shalat hajjat dan shalat tasbih di teruskan 

tahlilan, ketiga sambutan- sambutan; sambutan pertama 

takmir masjid atau mushola, sambutan kedua ketua 

ranting NU Kadipaten, keempat inti atau ceramah atau 

mauidzah hasanah. 
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B. Analisis Bentuk Pembinaan Shalat Sunnah 

Terhadap Masyarakat Melalui Kegiatan Lailatul 

Ijtima’ Di Ranting NU Kadipaten Ponorogo 

             Dilihat dari bentuk pembinaan shalat sunnah 

terdapat masyarakat melalui kegiatan Lailatul Ijtima’ 

yang diadakan oleh Ranting NU Kadipaten Ponorogo, 

termasuk dalam jalur pendidikan non formal, 

pendidikan di luar sekolah tidak harus berjenjang 

berkesinambungan seperti:  

             Berdasarkan dari hasil penelitian tentang bentuk 

pembinaan shalat sunnah terhadap masyarakat melalui 

kegiatan Lailatul Ijtima’, diketahui bahwa pembinaan 

shalat sunnah terhadap masyarakat di Ranting NU 

Kadipaten Ponorogo dengan cara mengadakan atau 

melakukan shalat – shalat sunnah yaitu shalat taubat, 

shalat hajjat dan shalat sunnah tasbih. Bentuk 

pembinaan shalat sunnah ini dilakukan dengan cara 

bersama-sama atau dengan cara melakukan shalat 

berjama’ah. Sebelum melakukan shalat sunnah 

berjama’ah oleh seorang imam memberikan penjelasan 

tentang tata cara pelaksanaan shalat sunnah yang akan 

dilakukan dengan cara shalat berjama’ah  

             Sebenarnya pembinaan shalat sunnah tersebut 

ada tiga diantaranya shalat taubat, hajjat, dan shalat 

tasbih, dilihat dari kondisinya yang tidak 

dimemungkinkan didalam kegiatan Lailatul Ijtima’ 

maka dari itu shalat yang dilaksanakan didalam kegiatan 

Lailatul Ijtima’ hanya dua saja yaitu shalat taubat dan 

shalat hajjat. Pada shalat taubat dilaksanakan pertama 
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dengan dua rakaat, dan shalat hajjat dua rakaat. Sebelum 

melakukan shalat tersebut, para jama’ah diberikan 

penjelasan tentang tata cara pelaksanaan shalat taubat 

dan shalat hajjat yang memberikan penjelasan tersebut 

adalah Imam shalat. 

             Kegiatan shalat sunnah berjama’ah, kegiatan ini 

merupakan kegiatan rutinitas yang sudah berjalan 

beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ini. Kegiatan 

shalat sunnah berjama’ah ini selalu ramai, hal ini 

disebabkan oleh banyak orang suka mengadakan dan 

mengikutinya didalam kegiatan tersebut. Kegiatan shalat 

sunnah berjama’ah ini mempunyai beberapa manfaat 

antara lain sebagai sarana untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT, dan untuk mempererat tali 

silaturrohim maupun kerukunan antara masyarakat yang 

satu dengan yang lainnya. 

             Mengutip dari buku Ahmad Jazuli Al- Azizi, 

Rahasia dibalik Ibadah Sunnah. Bahwa shalat taubat 

adalah shalat sunnah yang dikerjakan untuk memohon 

ampunan atas segala dosa yang telah dilakukannya. Jika 

berbuat dosa kepada Allah dan ia memohon ampunan-

Nya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa 

disebut (taubatan nasuha/bersungguh-sungguh). 

Disamping melakukan shalat taubat dan juga membaca 

dzikir, istighfar dan membaca doa memohon ampunan.86 

             Mengutip buku dari A. Mustofa Bisri, Fikih 

Keseharian Gus Mus. Bahwa shalat hajjat adalah shalat 
                                                           
 

86
 Ahmad Jazuli al- Azizi, Rahasia dibalik Ibadah Sunnah, 67-

68. 
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untuk memohon kepada Allah sehubungan dengan 

adanya keperluan atau keinginan. Shalat hajjat tidak 

ditentukan waktunya, tapi pada umumnya shalat hajjat 

dilakukan pada malam hari karena waktu yang lebih 

tenang dan khusyuk. Sedangkan buku dari A. Zainuddin 

Djazuli, Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah 

Versi Ahlussunnah. Bahwa tata cara pelaksanaan ibadah 

shalat sunnah hajja sebagai berikut yaitu:  

1. Melaksanakan shalat dua raka’at sebagaimana 

shalat-shalat yang lain dengan niat. 

2. Di raka’at pertama membaca surat Al-Fatihah 

kemudian membaca surat Al- Kafirun sebanyak 10 

kali. 

3. Di raka’at kedua membaca surat Al-Fatihah 

kemudian membaca surat Al- Ikhlas sebanyak 10 

kali. 

4. Setelah salam melakukan sujud dengan maksud 

merendahkan diri kepada Allah, pada saat bersujud 

membaca antara lain yakitu tasbih, qolqolah, 

shalawat 10 kali, doa kesalamatan dunia dan akhirat.  

5. Setelah selesai, duduk dan bertawasshul dengan 

menghadiahkan bacaan surat al-fatihah kepada para 

Nabi, para ulama, sholihin, syuhada’dan seterusnya. 

6. Setelah itu, membaca seperti melakukan tahlilan.87 

            Mengutip dari buku A. Zainuddin Djazuli, 

Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi 

Ahlussunnah, Bahwa shalat sunnah tasbih adalah 
                                                           
 87 A. Zainuddin Djazuli, Fiqih Ibadah Panduan Lengkap 
Beribadah Versi Ahlussunnah, 133-134. 
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shalat sunnah empat raka’at dengan dua kali salam 

yang didalamnya terdapat bacaan tasbih pada setiap 

raka’at. Kalau di jumlah keseluruhan bacaan yang 

ada didalam shalat sunnah tasbih yang dibaca empat 

raka’at didalam shalat tasbih sebannyak 300 tasbih. 

Di dalam shalat tasbih ada tata cara sebagai berikut 

yaitu: 

1. Setelah membaca Al-fatihah dan surat, bertasbih 

15 kali. 

2. Pada saat ruku’ setelah membaca do’a ruku’ 

bertasbih 10 kali. 

3. Pada saat I’tidal setelah membaca do’a I’tidal 

bertasbih 10 kali. 

4. Sujud pertama setelah membaca do’a sujud 

bertasbih 10 kali. 

5. Setelah membaca do’a duduk diantara dua sujud 

bertasbih 10 kali. 

6. Sujud kedua setelah membaca do’a sujud 

bertasbih 10 kali. 

7. Bangun dari sujud yang kedua, setelah 

melaksanakan duduk istirohah bertasbih 10 kali. 

8. Jumlah dan tempat bacaan tasbih pada raka’at ke 

2, 3,4 sama persisi dengan raka’at pertama, 

hanya saja pada raka’at ke 2 dan ke 4 bacaan 

tasbih setelah bangun dari sujud yang kedua 

dibaca pada saat duduk tasyahud dan tempat 
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membacanya boleh diletakkan setelah do’a 

tasyahud atau sebelumnya.88 

           Kegiatan lailatul ijtima’ ini mempunyai 

pengaruh positif apabila didalam kegiatan tersebut 

mengajarkan untuk hidup beragama dan mempratekkan 

ajaran agama atau ibadah, rajin bershadaqoh, cinta 

damai, toleransi, suka menyambung ukhwah Islamiyah, 

dan menyambung tali silaturrohim. Dari situ akan 

muncul masyarakat kadipaten yang berakal baik, 

bermoral, berakhlak mulia, dan semangat menjalankan 

perintah Allah terutama dalam menjalankan shalat 

wajib dan shalat sunnah.  

       

C. Analisis Dampak Kegiatan Lailatul Ijtima’ Dalam 

Pembinaan Shalat Sunnah Terhadap Masyarakat Di 

Ranting NU Kadipaten Ponorogo 

             Kegiatan Lailatul Ijtima’ dalam pembinaan 

shalat sunnah terhadap masyarakat merupakan upaya 

untuk mendidik masyarakat dalam beragama Islam atau 

ajarannya agar menjadi masyarakat yang benar-benar 

bertakwa kepada Allah. Dalam kegiatan ini banyak 

masyarakat Kadipaten yang mengalami perubahan baik 

perilaku maupun ibadah terhadap sang Maha Cipta atau 

kepada Allah SWT. 

             Berdasarkan dari hasil penelitian tentang 

dampak kegiatan Lailatul Ijtima’ dalam shalat sunnah 

terhadap masyarakat di Ranting NU Kadipaten 

                                                           
 

88
 Ibid,131. 
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Ponorogo, peneliti dapat menganalisisnya dampak 

positif dari pembinaan shalat sunnah terhadap 

masyarakat melalui kegiatan Lailatul Ijtima’ yaitu: 

             Mengutip dari buku Muhaimin, Paradigma 

Pendidikan Islam Pembinaan keagamaan adalah untuk 

mengarahkan seseorang agar memiliki iman serta akhlak 

yang mulia, serta selalu senantiasa memelihara dan 

mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh agama, 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT, serta akhlak yang mulia 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Selain itu juga, perlu ditambahkan adanya 

praktek- praktek langsung yaitu melakukan amal 

perbuatan yang diperintahkan oleh agama secara nyata, 

mengenal hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang 

memerlukan penghayatan, pengalaman dan 

pemahaman.89 

             Pembinaan shalat sunnah terhadap masyarakat 

melalui kegiatan lailatul ijtima’ ini dapat membawa 

banyak pengaruhnya, masyarakat dapat bisa mengatahui 

dan memahami, menambahkan pengetahuan tentang 

shalat sunnah dan agama Islam. Masyarakat dapat bisa 

menjalakan shalat sunnah berjama’ah, menjalin hidup 

rukun antar warga, dan bisa bersilaturrohim dengan para 

‘alim ulama’, para kyai dan para tokoh agama dan para 

takmir masjid sekadipaten. Selain itu juga bisa 

mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan 
                                                           
 89 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, ( Bandung; PT 
Remaja Rosdakarya, 2012),78. 
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ketaqwaan dan keimanan masyarakat terhadap Allah 

SWT. 

             Kegiatan Lailatul Ijtima’ ini dapat mendidik 

masyarakat baik itu muda, tua dan anak-anak untuk 

menjadi seseorang sholeh dan bisa mengamalkan baik 

ibadah sunnah maupun ibadah wajib dalam kehidupan 

sehari-hari. Terjalin silaturahmi sesama manusia, 

dimana Nabi bersabda “barang siapa yang ingin 

dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka 

hendaklah menyambung tali silaturahmi. 90 

             Demikian pembinaan shalat sunnah terhadap 

masyarakat melalui kegiatan Lailatul Ijtima’ di Ranting 

NU Kadipaten Ponorogo merupakan kegiatan positif 

yang dapat merubah sedikit demi sedikit kehidupan 

masyarakat di desa Kadipaten, mereka sudah mulai bisa 

membiasakan atau menerapkan shalat sunnah maupun 

shalat wajib didalam kehidupan sehari-hari. 

            Oleh karena itu, dari analisis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembinaan shalat sunnah terhadap 

masyarakat melalui kegiatan Lailatul Ijima’ di Ranting 

NU Kadipaten Ponorogo memberikan dampak positif 

yang sangat besar bagi masyarakat yang ada di desa 

Kadipaten sehingga mempengaruhi perilaku dalam 

menjalankan atau melaksanakan ibadah shalat sunnah 

maupun shalat wajib. 

                                                           
 90 www.nu.or.id, Diakses pada 13 Maret 2019 Pukul 11.30 
WIB. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

             Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

pembinaan keagamaan masyarakat melalui kegiatan 

Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten Ponorogo 

dapat diperoleh beberapa kesimpulan: 

 

1. Pelaksanaan kegiatan Lailatul Ijtima’ di Ranting NU 

Kadipaten Ponorogo dilaksanakan  pada hari jum’at 

legi malam sabtu pahing setelah selesai shalat ishak 

atau dilaksanakan pada waktu 19.30 sampai pada 

waktu 22.30 dengan berjama’ah. Untuk tempat yang 

dilakukan kegiatan Lailatul Ijtima’ di Ranting NU 

Kadipaten Ponorogo berpindah-pindah tempat 

masjid ke masjid, mushola ke mushola di seluruh 

Kadipaten dan kegiatan ini pelaksanaan yang diikuti 

oleh pengurus NU Se-Kadipaten, pengurus majelis 

wakil cabang (MWC), pengurus syuriah, pengurus 

tanfidziyah NU Kadipaten, banom-banom, dan 

masyarakat diundang melalui takmir- takmir dengan 

cara memberikan pengumuman para jama’ahnya. 

Dimana undangan diketahui oleh rais syuriah dan 

ketua tanfidzah Ranting NU Kadipaten. Kegiatan ini 

diadakan atau dilakukan setiap sebulan sekali atau 

30 hari sekali dan kegiatan ini dijadikan sebagai 

kegiatan rutinan. 
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2. Bentuk pembinaan shalat sunnah di dalam kegiatan 

Lailatul Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten Ponorogo 

adalah melakukan shalat sunnah taubat dan shalat 

sunnah hajjat yang dilakukan dengan cara bersama-

sama atau dilakukan dengan cara berjama’ah. 

Sebelum melakukan shalat sunnah tersebut seorang 

imam akan memberikan penjelasan tentang tata cara 

pelakanaan shalat sunnah tersebut. 

 

3. Dampak kegiatan Lailatul Ijtima’ dalam pembinaan 

shalat sunnah terhadap masyarakat di Ranting NU 

Kadipaten Ponorogo adalah kegiatan Lailatul Ijtima’ 

ini dapat membawa banyak pengaruhnya, 

masyarakat dapat bisa mengatahui dan memahami, 

menambahkan pengetahuan tentang shalat sunnah 

dan agama Islam. Masyarakat dapat bisa menjalakan 

shalat sunnah berjama’ah, menjalin hidup rukun 

antar warga, dan bisa bersilaturrohim dengan para 

‘alim ulama’, para kyai dan para tokoh agama dan 

para takmir masjid sekadipaten. Selain itu juga bisa 

mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan 

ketaqwaan dan keimanan masyarakat terhadap Allah 

SWT.  

 

B. Saran 

             Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan 

di atas, maka disini penulis memberikan saran-saran 

untuk kemajuan bersama, yaitu: 
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1. Bagi pengurus NU  

              Diharapkan pengurus NU Kadipaten agar 

terus menerus meningkatkan dan mempertahankan 

kegiatan Lailatul Ijtima’ dalam pembinaan 

keagamaan tersebut, karena memiliki nilai-nilai 

positif yang baik bagi masyarakat dan pengurusnya 

dalam meningkatkan dan mendekatkan diri kepada 

Allah.  

2. Bagi Masyarakat 

             Diharapkan masyarakat agar tetap atau 

selalu aktif dalam mengikuti kegiatan Lailatul 

Ijtima’ dalam pembinaan keagamaan tersebut. Agar 

masyarakat lebih meningkatkan dalam melakukan 

ibadah baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib. 

3. Bagi peneliti Selanjutnya 

             Peneliti yang akan datang diharapkan 

penelitian ini menjadi pemicu bagi penelitian 

berikutnya terutama dalam hal upaya pembinaan 

keagamaan masyarakat melalui kegiatan Lailatul 

Ijtima’ di Ranting NU Kadipaten Ponorogo. Hal ini 

terkait masih jarangnya analisis terkait dalam 

pembahasan buku tersebut dilingkungan pengurus 

NU, sehingga untuk kedepannya kajian ini lebih 

diperdalam lagi dalam menganalisis. 
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