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ABSTRAK 

 

Bahroni, Shoim. 2019. Pendidikan islam berbasis masyarakat “kampung nu” 

desa turi kecamatan panekan kabupaten magetan (studi kasus di “kampung nu” 

desa turi kec. Panekan kab. Magetan). Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. Nur Kholis, M.Ag. 

Kata Kunci: Latar belakang, pendidikan islam berbasis masyarakat 

 

Pendidikan merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia, 

dengan pendidikan manusia di tempa untuk menjadi manusia yang seutuhnya. 

Dengan pendidikan pula manusia bisa menjadi baik ataupun buruk, tergantung 

dari proses pendidikan tersebut. Maka dari itu untuk mencetak manusia yang baik 

perlu adanya proses pendidikan yang baik pula guna mencapai tujuan pendidikan. 

 “Kampung NU” merupakan  pusat pembelajaran agama islam  dan juga 

secara tidak langsung mendidik moral anak sejak dini sehingga sudah dewasa 

kelak akan menjadi generasi  penerus  tradisi yang sejak dulu menganut kebiasaan  

 Pada penelitian ini, tempat yang dipilih adalah “Kampung NU” desa turi 

kecamatan panekan kabupaten magetan, dengan rumusan masalah, pertama,  

bagaimana pelaksanaan pendidikan Islam berbasis masyarakat? Kedua, 

bagaimana kontribusi “Kampung NU” terhadap pendidikan islam masyarakat? 

 Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini dirancang dalam 

penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode analisis yang dilakukan 

peneliti melalui proses reduction, display, dan conclusion. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, sedangkan peneliti sebagai instrumen kunci. 

Dari penelitian ini ditemukan bahwa, pertama, pelaksanaannya berwujud 

kegiatan keagamaan diantaranya: yasinan, sholawatan, kupatan, madrasah 

diniyah, ziarah wali. Kedua, koin NU menjadi alat untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat tentang arti shodaqoh, saling tolong menolong dan jiwa 

social yang tinggi. Serta dapat menjadi ajang silaturahmi antara masayarakat 

kampun nu itu sendiri dan juga wisatawan yang datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan komponen terpenting dalam kehidupan 

manusia, dengan pendidikan manusia di tempa untuk menjadi manusia yang 

seutuhnya. Dengan pendidikan pula manusia bisa menjadi baik ataupun buruk, 

tergantung dari proses pendidikan tersebut. Maka dari itu untuk mencetak 

manusia yang baik perlu adanya proses pendidikan yang baik pula guna 

mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sendiri adalah suatu aktivitas untuk 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur 

hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, 

tetapi berlangsung juga di luar kelas. Pendidikan bukan hanya bersifat formal 

tetapi juga non formal. Secara subtansial pendidikan tidak terbatas 

pengembangan intelektual manusia, artinya tidak hanya meningkatkan 

kecerdasan, melainkan mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia. 

Pendidikan merupakan sarana utama untuk mengembangkan kepribadian setiap 

manusia. 
1
 

Maka dari itu pendidikan bukan hanya terbatas pada pendidikan 

sekolah saja. Ruang lingkup pendidikan sangat luas, dimanapun di alam ini kita 

bisa belajar mengajar. Sering kali masyarakat kita mengartikan pendidikan 

                                                             
1
 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam(Bandung: Pustaka Setia, 2014),53-54. 
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hanya pendidikan formal di sekolah dan melupakan pendidikan yang lebih 

penting yaitu pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat.  

Lingkungan pertama dalam pendidikan islam adalah lingkungan 

keluarga, dalam lingkungan keluarga orang tua menentukan pola pembinaan 

pertama bagi anak. Lalu lingkungan masyarakat juga memiliki peran sangat 

penting dalam pendidikan anak. Dalam masyarakat anak menemukan berbagai 

kejadian atau peristiwa yang baru, asing yang baik dan buruk. Jelasnya banyak 

karakter manusia yang memberikan dampak positif atau negatif terhadap 

kehidupan anak didik.
2
 

Masyarakat berperan penting dalam perkembangan pendidikan anak. 

Masyarakat kondusif atau bahkan tidak kondusif akan mempengaruhi proses 

pembelajaran anak. Pendidikan dalam masyarakat yang baik ialah proses 

pendidikan yang mengakui akan hak-hak serta kewajiban perorangan di dalam 

masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang demokratis hak-hak kewajiban 

merupakan batu landasan dari masyarakat. Masyarakat demokratis hanya ada 

apabila hak-hak dan kewajiban warga negaranya diakui dan dikembangkan 

serta dihormati.
3
 Maka dari itu perlu adanya masyarakat yang kondusif untuk 

dapat mengembangkan proses pendidikan di Indonesia.  

Menurut Michael W. Galbraith pendidikan berbasis Masyarakat adalah 

proses pendidikan di mana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih 

berkompeten menangani keterampilan, sikap, dan konsep  mereka dalam hidup 

                                                             
2Hasan Bashri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam(Bandung: Pustaka 

Setia,2010), 113-123. 
3H.A.R Tilaar, Pendidikan, Kebudayaandan Masyarkat Madani Indonesia (Bandung: 

Remaja Rosdakarya,1994), 167 
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di dalam dan mengontrol aspek-aspek lokal dari Masyarakatnya melalui 

partisipasi demokratis.  Pendidikan berbasis Masyarakat bekerja atas dasar 

asumsi bahwa setiap Masyarakat secara fitrah dibekali potensi untuk mengatasi 

masalahnya sendiri. Jadi peran pendidikan berbasis Masyarakat sendiri adalah 

memaksimalkan peran Masyarakat dalam menopang sistem pendidikan. 

Dalam pendidikan perlu adanya partisipasi dari seluruh pihak, terutama 

partisipasi masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi 

penting. Dimensi pertama adalah siapa yang berpartisipasi dan bagaimana 

berlangsungnya partisipasi. Cohen dan uphoff mengklasifikasi masyarakat 

berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya: (1)penduduk setempat 

(2)pemimpin masyarakat (3) pegawai pemerintahan (4) pegawai asing
4
 

 Di daerah Magetan, tepatnya di Desa Turi Kecamatan Panekan 

Magetan. Terdapat sebuah kampung masyarakat yang unik dan menarik. 

Kampung tersebut keseluruhan warganya berfaham ahlus sunnah wal jama’ah, 

oleh karenanya kampung tersebut dijuluki sebagai “Kampung NU”. Di dalam 

masyarakat tersebut sangat kental tradisi dan amaliyah-amaliyah Nahdlatul 

Ulama. dan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan terutama dalam 

bidang pendidikan yang berkembang cukup pesat. 

  Kedudukan masyarakat di “Kampung NU” dalam proses pendidikan 

perlu mendapat perhatian lebih dari segala pihak. Maka dari itu penulis ingin 

meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul Pendidikan Islam Berbasis 

Masyrakat “Kampung NU” Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten 

                                                             
4 Siti Irene Astuti Dwininingrum, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pendidikan,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), 57  
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Magetan(Studi Kasus Di “Kampung NU” Desa Turi Kec. Panekan Kab. 

Magetan). 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pendidikan islam berbasis masyarakat 

yang terdapat di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan maslah 

untuk mempermudah penelitian. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan Islam berbasis masyarakat di 

“Kampung NU” Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana kontribusi “Kampung NU” terhadap pendidikan Islam 

masyarakat? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan Islam berbasis masyarakat di 

“Kampung NU” Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 

2. Untuk mengetahui kontribusi “Kampung NU” terhadap pendidikan islam 

masyarakat. 

 

 

 



11 
 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang dapat penulis ambil 

dari penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagi suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini dapat memberikan 

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan 

bagi masyarakat pada umumnya mengenai pendidikan berbasis 

masyarakat 

b. Untuk lebih memahami, mengetahui, serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan pada umumnya mengenai pendidikan berbasis masyarakat 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai pendidikan berbasis masyarakat 

b. Sebagai pendidik, maka peneliti dapat transformasikan kepada peserta 

didik pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I   

Adalah pendahuluan yang  berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, 

Manfaat penelitian, Sistematika pembahasan.  
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2. BAB II   

Telaah penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam BAB ini berisikan 

telaah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan kajian teori 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

3. BAB III  

Metode penelitian, dalam bab ini berisikan metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian. 

4. BAB IV  

Deskripsi data, dalam bab ini peneliti memaparkan deskripsi data 

khusus dan deskripsi data umum. 

5. BAB V  

Analisis data, dalam bab ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan 

data, dengan metode analisis data. 

6. BAB VI 

Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran yang dipaparkan peneliti. 
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi dari Eroby Jawi Fahmi, berjudul “Pendidikan Berbasis 

Masyarakat (Studi Tentang Rumah Pengetahuan Amartya Bantul)”, 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008. Penelitian ini 

menghasilkan temuan bahwasanya lembaga tersebut menyediakan 

pendidikan gratis bagi warga miskin. Dan peran masyarakat berupa 

dukungan  baik dukungan moril maupun spiritual. Peran masyarakat 

berupa pengambilan keputusan pembuatan kurikulum, dan kegiatan 

lainya di luar pembelajaran.
5
 

2. Thesis dari Mohammad Hasim, dengan judul “Implementasi Pendidikan 

Berbasis Masyarakat (Case Study Pelaksanaan Proses Pembelajaran di 

SLTP alternatif Qariyah Thayyibah Kalibening, Salatiga)” mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang 2007. Hasil dari penelitian ini adalah  

pendidikan berbasis masyarakat di proses pembelajaran di SLTP 

alternatif Qariyah Thayyibah Kalibening, Salatiga memberikan implikasi 

luas tidak hanya pada perubahan pola belajar siswa, akan tetapi juga 

mampu mempengaruhi paradigma guru dalam mengajar dan budaya 

masyarakat setempat , kondisi ini karena proses pembelajaran yang 

                                                             
5“Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Tentang Rumah Pengetahuan Amartya 

Bantul)”, skripsi Eroby Jawi Fahmi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 
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menggunakan pendekatan kontekstual maupun menciptakan hubungan 

harmonis antar sekolah dan masyarakat.
6
 

3. Skripsi Mohammad Slamet Arif, dengan judul “Penerapan Pendidikan 

Berbasis Masyarakat  Di Rumah Tahfids Al-Syamsiyah Yayasan Al-

Syamsiyah Sukoharjo”.mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2017. Hasil dari penelitian ini adalah  pendidikan berbasis masyarakat  di 

rumah Tahfids Al-Syamsiyah Yayasan Al-Syamsiyah Sukoharjo dengan 

melalui empat penerapan pada bidangnya masing-masing yaitu meliputi 

penerapan pada kurikulum, kegiatan rutinitas sehari-hari, pemberdayaan 

masyarakat, serta peran partisipasi masyarakat dalam proses 

penyelenggaraannya.  

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, berbeda dengan dengan 

penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaan yang paling utama 

adalah objek tempat penelitian yang belum pernah diteliti oleh penelitian 

terdahulu, objek tempat yang diambil oleh penulis adalah “Kampung NU 

di Desa Turi Kecamatan Panekan, Magetan”  yang sangat jelas berbeda 

dari penelitian di atas. Selanjutnya yaitu model pendidikan berbasis 

masyarakat yang digunakan oleh penulis adalah model pendidikan 

berbasis masyarakat yang berlandaskan agama islam.
7
 

 

                                                             
6“Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (Case Study Pelaksanaan Proses 

Pembelajaran di SLTP alternatif Qariyah Thayyibah Kalibening, Salatiga)”, thesisMohammad 

Hasimdari Universitas Negeri Semarang 2007 
7“Penerapan Pendidikan Berbasis Masyarakat  Di Rumah Tahfids Al-Syamsiyah 

Yayasan Al-Syamsiyah Sukoharjo”, skripsi Mohammad Slamet Arif mahasiswa dari Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 2017 
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B. Kajian Teori Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah memerankan peranan penting dalam usaha keras 

untuk menciptakan pembangunan kehidupan yang lebih beradap dan 

berbudaya tinggi. Pada zaman modern peranan pendidikan dalam 

pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan semakin 

penting. Artinya pembangunan pendidikan yang memberikan kesempatan 

penuh bagi masyarakat adalah penting dan harus diutamakan jika itu 

dianggap sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. 
8
 

Dalam keberhasilan pendidikan hal yang paling mempengaruhi 

adalah lingkungan pendidikan. Adapun lingkungan dalam proses 

pendidikan adalah:
9
 

1.  Lingkungan keluarga 

Dalam lingkungan keluarga, orang tua menentukan pola 

pembinaan pertama bagi anak. Ajaran islam menerapkan agar 

setiap manusia dapat memelihara keluarganya. Pendidikan anak 

mutlak dilakukan oleh orang tuanya untuk menciptakan 

keseluruhan pribadi anak yang maksimal. Lingkungan keluarga 

terdiri dari ayah , ibu, anak-anak saudara dekat yang serumah. 

Mereka semua berfungsi sebagai pendidik yang patut diteladani 

oleh anak-anak dalam perkembangan mental spiritualnya. 

                                                             
8Rusli Yusuf, Pendidikan dan Investasi Sosial(Bandung: Alfabeta, 2011),7. 
9
 Hasan Bashri dan Beni Ahmad Syaebani, Ilmu Pendidikan Islam, 113-123. 
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Demikian juga dengan proses pendewasaan berfikir dan bertindak 

dalam realitas kehidupan sehari-hari. 

2. Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah terdiri dari tempat belajar mengajar, 

para pendidik dan peserta didik, karyawan sekolah, alat dan 

fasilitas sekolah. Dalam lingkungan sekolah perbedaan individual 

anak didik perlu mendapat perhatian dari guru agar  proses belajar 

mengajar berjalan secara kondusif , perbedaan individual anak 

didik berkaitan dengan perbedaan biologis, intelektual, dan 

psikologis. Dalam lingkungan sekolah guru adalah orang yang 

bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Guru 

harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan 

perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. 

Dengan demikian, tanggung jawab guru adalah membentuk anak 

didik agar menjadi orang bersusila dan cakap, berguna bagi 

agama nusa bangsa dimasa yang akan datang. 

3. Lingkungan masyarakat 

Setelah di lingkungan keluarga dan sekolah, anak didik 

akan hidup dan bergaul di lingkungan yang lebih luas, yaitu 

lingkungan masyarakat. Di lingkungan inilah ilmu pengetahuan 

diamalkan. Jika anak didik mampu mengamalkan ilmu 

pendidikan dengan baik dan benar dalam pergaulannya di 

lingkungan masyarakat, maka itu indikator keberhasilan  
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pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah. Dalam 

lingkungan masyarakat peserta didik akan menemukan berbagai 

kejadian atau peristiwa yang baru, yang baik dan buruk. Jelasnya 

banyak peristiwa dan karakter kehidupan manusia yang 

memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap kehidupan 

anak didik ketika berada di lingkungan masyarakat.  

2. Pendidikan Islam 

a. Pengertian Pendidikan Islam 

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu 

kepadaterm al-tarbiyah, al-ta‟lim dan al-ta‟dib. Dari ketiga istilah tersebut 

term yangpopuler digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term 

al-tarbiyah.Sedangkan term al-ta‟dib danal-ta‟lim jarang digunakan.
10

 

Berikut penulis akanmenjelaskan mengenai tiga kosa kata tersebut: 

1. Al-Tarbiyah 

Kata al-Tarbiyah dalam bahasa Arab, Rabba, yarbu, tarbiyah: 

memilikimakna “tumbuh” “berkembang”, tumbuh (nasya‟a) 

dan menjadi besar ataudewasa (tara‟ra‟a). Artinya, 

pendidikan (tarbiyah) merupakan usaha untukmenumbuhkan 

dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, 

sosial,maupun spiritual.Qurtubi seperti yang dikutip oleh 

sahrodi mengatakan bahwa"Rabb" merupakan suatu 

gambaran yang diberikan kepada suatu perbandinganantara 

                                                             
10 Abdul Halim , Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoris dan Praktis(Jakarta: 

Ciputat Pers, 2002) , h. 25 
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Allah sebagai pendidik dan manusia sebagai peserta didik. 

Allahmengetahui dengan baik kebutuhan-kebutuhan mereka 

yang dididik, sebab iaadalah pencipta mereka. Disamping itu 

pemeliharaan Allah tidak terbatas padakelompok tertentu. Ia 

memperhatikan segala ciptaan-Nya. Karenaitulah Ia disebut 

Rabb al-'Alamin
11

 

2. Al-Ta‟lim 

Al-Ta'lim merupakan kata benda buatan (mashdar) yang berasal 

dari akarkata 'allama. Istilah tarbiyah diterjemahkan dengan 

pendidikan, sedangkan ta'limditerjemahkan dengan pengajaran.
12

 

Dalam Alquran dinyatakan, bahwa Allahmengajarkan manusia 

apa yang tidak diketahuinya.  

Jadi, kata ta‟lim/‟allama dalam Alquran ditujukan sebagai 

prosespengajaran, pemberian informasi dan pengetahuan kepada 

peserta didik. 

3. Al-Ta‟dib 

Istilah ta‟dib berasal dari akar kata addaba, yuaddibu, ta‟diiban 

yangmempunyai arti antara lain: membuatkan makanan, melatih 

akhlak yang baik,sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu 

yang baik. Kata addaba yangmerupakan asal kata dari ta‟dib 

disebut juga muallim, yang merupakan sebutanorang yang 

                                                             
11

 Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar Ke Arah IlmuPendidikan Islam 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 42 
12

 Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Alquran (Yogyakarta: PustakaPelajar, 

2001), h. 60 
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mendidik dan mengajar anak yang sedang tumbuh dan 

berkembang.
13

 

Ta'dib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun. 

Ta'dib yangseakar dengan adab memiliki arti pendidikan, 

peradaban atau kebudayaan. Artinya orang yang berpendidikan 

adalah orang yang berperadaban, sebaliknya, yang berkualitas 

dapat diraih melalui pendidikan.
14

 

b. Tujuan Pendidikan Islam  

Tujuan merupakan salah satu komponen pendidikan, yang 

mana apabilasalah satu komponen tidak ada, maka proses 

pendidikan tidak akan bisadilaksanakan. Oleh karena itu ada 

beberapa hal yang harus diketahui sebelummembahas tujuan 

pendidikan Islam. 

1. Fungsi Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan sebenarnya sudah terlingkup dalam 

pengertianpendidikan sebagai usaha sadar, yang berarti usaha 

tersebut mengalamipermulaan dan akhirnya. Ada usaha yang 

terhenti karena mengalamikegagalan sebelum mencapai tujuan, 

namun usaha itu belum dapat disebutberakhir. Karena pada 

umumnya, suatu usaha baru berakhir kalau tujuan akhirtelah 

tercapai.  

                                                             
13

 Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h.4-5 
14

 Ibid., 7 
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Dari uraian di atas, maka jelaslah fungsi tujuan pendidikan 

yangdimaksudkan, yaitu sebagai berikut: (1) Mengakhiri dan 

mengarahkan tujuan. (2) Suatu tujuan dapat pula berupa titik 

pangkal untuk mencapai tujuan-tujuanlain, baik tujuan baru 

maupun tujuan lanjutan dan tujuan pertama. (3) Memberi nilai 

pada usaha-usaha itu.
15

 

Sedangkan menurut HM. Said, tujuan pendidikan 

melaksanakan tigafungsi penting yang semuanya bersifat normatif, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Tujuan pendidikan memberikan arah pada proses yang bersifat 

edukatif. 

b. Tujuan pendidikan tidak selalu memberikan arah pada 

pendidikan,tetapiharus mendorong atau memberikan motivasi 

sebaik mungkin. Jika dinilai,dihargai, dan diinginkan, maka 

tujuan adalah nilai. Oleh karena itu, tujuanpendidikan bukanlah 

menunjuk kepada sesuatu yang nyata, dan tujuanpendidikan 

merupakan garis finish dalam satu perlombaan yang 

hendakdicapai oleh para pesertanya pada proses pendidikan. 

c. Tujuan pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan 

pedoman ataumenyediakan kriteria-kriteria dalam menilai 

proses pendidikan.
16
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2. Strategi Perumusan Tujuan  

Ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman untuk 

menentukancara yang paling baik bagi seorang pendidik dalam 

menentukan tujuanpendidikan. Menurut para ahli pendidikan 

seperti John S. Brubacher yang dikutip oleh Djumransyah, dalam 

menetapkan tujuan pendidikan dapatditempuh dengan tiga 

pendekatan terpadu, yang mencakup: 

a. A history analysis of social institutions approach 

Pendekatan melalui analisis histori lembaga-lembaga sosial 

adalahsuatu pendekatan yang berorientasi kepada realita yang 

sudah ada dantelah tumbuh sepanjang sejarah bangsa itu. 

Pandangan hidup, kenyataanhidup, tata sosial, dan kebudayaan 

menjadi pusat orientasi yang akandiwarisi. 

b. A sociological analysis of current life approach 

Pendekatan ini adalah pendekatan yang berdasarkan pada 

analisistentang kehidupan yang aktual. Dengan pendekatan 

tersebut, dapatdilukiskan kenyataan kehidupan ini melalui analisis 

deskripstif tentangseluruh kehidupan masyarakat, baik aktifitas 

anak-anak, orang dewasa,dan motivasi mereka terhadap aktifitas 

tersebut, bahkan tentang minat dantujuan aktifitas tersebut. 

c. Normative philoshopy approach 

Pendekatan ini melalui pendekatan nilai-nilai filsafat 

normatif,seperti filsafat negara dan moral. Proses pendidikan, pada 
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dasarnyamelestarikan kebudayaan dan mewariskan nilai-nilai yang 

hidup sebagaipandangan hidup dan filsafat hidup sebagai eksistensi 

bangsa dengankebudayaan.
17

 

Pendekatan melalui ketiga aspek di atas tersebut secara 

terpadudiperlukan untuk memperoleh penetapan tujuan yang lebih 

realistis. Karenakalau dilakukan secara terpisah, misalnya melalui 

pendekatan historis, hasilnyadianggap tidak mampu untuk 

memprediksi dan merencanakan tentangbagaimana bentuk dan 

nilai-nilai sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agamayang 

dikehendaki oleh generasi mendatang. 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentukwatak serta peradaban bangsa yang 

bermanfaat dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agarmenjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada TuhanYang Maha 

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

menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
18

 

Menurut Umar Tirtaharja tujuan pendidikan harus memuat 

gambarantentang nilai-nilai yang baik, luhur pantas, benar dan 

indah, untuk kehidupan.Karena itu tujuan pendidikan mempunyai 

dua fungsi yaitu memberikan arahkepada segenap kegiatan 
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pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingindicapai oleh segenap 

kegiatan pendidikan.
19

 

Pada dasarnya, pendidikan dalam perspektif Islam 

berupayamengembangkan seluruh potensi peserta didik seoptimal 

mungkin, baik yangmenyangkut aspek jasmaniah maupun 

rohaniah, akal dan akhlak. Denganoptimalisasi seluruh potensi 

yang dimilikinya, pendidikan Islam berupayamengantarkan peserta 

didik kearah kedewasaan pribadi secara paripurna yaituyang 

beriman dan berilmu pengetahuan.
20

 

Adapun menurut Ghazali seperti yang dikutip Abidin Ibn 

Rusn bahwatujuan pendidikan itu adalah sebagai berikut: 

1.Mendekatkan diri kepada Allah yang wujudnya adalah 

kemampuan dandengan kesadaran diri dengan melaksanakan 

ibadah wajib dan sunnah 

2.Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah 

manusia 

3.Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk 

mengembangkan tugaskeduniaan dengan sebaik-baiknya  

4.Membentuk manusia berakhlak mulia, suci jiwanya dari 

kerendahan budidan sifat-sifat tercela 
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 Umar Tirtaharja, Pengantar Pendidik  (Jakarta: Renika Cipta, 1995), h. 37 
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5.Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga 

menjadimanusia yang manusiawi.
21

 

Ahmad Marimba seperti yang dikutip oleh Nur 

Uhbiyati,mengemukakan dua macam tujuan pendidikan Islam 

yaitu tujuan sementaradan tujuan akhir 

a. Tujuan sementara  

Tujuan sementara adalah sasaran sementara yang harus 

dicapaioleh umat Islam yang melaksakan pendidikan Islam. Tujuan 

sementaradisini yaitu tercapainya berbagai kemampuan seperti 

kecakapan jasmaniah, pengetahuan membaca, pengetahuan 

menulis, ilmu-ilmu kemasyarakatan,kesusilaan, keagamaan, 

kedewasaan, jasmani dan rohani, dan sebagainya.
22

 

b. Tujuan akhir 

Tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya 

kepribadianMuslim yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspek 

merealisasikan ataumencerminkan ajaran Islam.
23

 Aspek-aspek 

kepribadian itu dapatdikelompokkan kedalam tiga hal yaitu: 

1.Aspek kejasmanian, meliputi tingkah laku luar yang 

mudah nampakdari luar. 
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2.Aspek kejiwaan meliputi aspek-aspek yang tidak segera 

dapat dilihatdari luar, misalnya: cara berpikir, sikap (berupa 

pendirian ataupandangan seseorang dalam menghadapi seseorang 

atau suatu hal) danminat. 

3. Aspek-aspek kerohanian yang luhur meliputi aspek–

aspek kejiwaanyang lebih abstrak yaitu filsafat hidup dan 

kepercayaan. Ini meliputisistem nilai-nilai yang telah meresap 

didalam kepribadian yangmengarahkan dan memberi corak seluruh 

kepribadian individu. Bagiorang yang beragama, aspek ini bukan 

saja di dunia tetapi juga diakhirat. Aspek-aspek inilah yang 

memberikan kualitas kepribadiankeseluruhannya.
24

 

c. Dasar-dasar pendidikan Islam 

1. Alquran 

Alquran merupakan sumber pendidikan terlengkap, baik 

itupendidikan kemasyarkatan (sosial), moral (akhlak), maupun 

spritual(kerohanian), serta material (kejasmanian) dan alam 

semesta. 
25

Semua aspek yang mengatur kehidupan manusia telah 

termuat dalam Alquran,terutama dalam pelaksanaan pendidikan 

Islam, yakni akan mengantarkan manusia menuju manusia yang 

beriman, bertaqwa dan berpengetahuan 

Samsul Nizar menyebutkan isi dari Alquran itu sendiri 

mencakupseluruh dimensi manusia dan mampu menyentuh seluruh 
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potensi manusia,baik itu motivasi untuk mempergunakan panca 

indra dalam menafsirkanalam semesta bagi kepentingan formulasi 

lanjut pendidikan manusia(pendidikan Islam), motivasi agar 

manusia menggunakan akalnya, lewattamsil-tamsil Allah swt 

dalam Alquran, maupun motivasi agar manusiamempergunakan 

hatinya untuk mampu mentransfer nilai-nilai pendidikanilahiyah 

dan lain sebagainya.
26

 

Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh hery Noer 

Ali,mengemukakan tiga fungsi Alquran sebagai pedoman atau 

petunjuk hidup,yakni meliputi:
27

 

1.Petunjuk tentang akidah dan kepercayaan yang harus 

dianut olehmanusia dan tersimpul dalam keimanan dan akan ke-

Esaan Tuhan sertakepercayaan akan kepastian adanya hari 

pembalasan 

2.Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan 

menerangkannorma-norma keagamaan dan susila yang harus 

diikuti oleh manusiadalam kehidupan, baik individual maupun 

kolektif  

3.Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan 

menerangkandasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia 

dalam hubungannyadengan Tuhan dan sesamanya. 
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2. Hadis (as-Sunnah) 

Menurut Mustafa Azami yang dikutip oleh Prof Nawir 

Yuslem katahadis secara etimologis berarti “komunikasi, cerita, 

percakapan, baik dalamkonteks agama atau duniawi, atau dalam 

konteks sejarah atau peristiwa dankejadian aktual.” 

Penggunaannya dalam bentuk kata sifat, mengandung artial-jadid, 

yaitu: yang baharu, lawan dari al-qadim, yang lama. 

Dengandemikian, pemakaian kata hadis disini seolah-olah 

dimaksudkan untukmembedakannya dengan Alquran yang bersifat 

qadim. 

Menurut Shubhi al-Shalih, kata Hadisṣ juga merupakan 

bentuk isim daritahdisṣ, yang mengandung arti : memberitahukan, 

mengabarkan. Berdasarkan pengertian inilah, selanjutnya setiap 

perkataan, perbuatan, atau penetapan(taqrir) yang disandarkan 

kepada Nabi saw dinamai dengan hadis. 

Sedangkan Sunnah Menurut ulama hadis, yaitu : Sunnah 

adalah setiap apa yang ditinggalkan (diterima) dari Rasulullah 

sawberupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat, fisik atau akhlak, 

atauperikehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, 

sepertitahannuts yang beliau lakukan di Gua Hira‟, atau sesudah 

kerasulan beliau. 

Berdasarkan definisi hadis dan sunnah di atas, secara umum 

keduaistilah tersebut adalah sama, yaitu bahwa keduanya adalah 

sama-samadisandarkan kepada dan bersumber dari Rasul saw dan 
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dapat disimpulkanbahwa hadis dan sunnah adalah segala sesuatu 

yang di sandarkan kepadaRasulullah saw baik berupa perkataan, 

perbuatan, dan ikrar beliau untukdapat dijadikan dalil dalam 

menetapkan suatu hukum.Berdasarkan pengertian secara 

termenilogis, hadis dan sunnah dapatdibagi menjadai: 

a) Hadis Qauli 

Hadis Qauli adalah seluruh Hadis yang diucapkan Rasul 

saw untuk berbagai tujuan dandalam berbagai kesempatan. Atau  

seluruh perbuatan yang dilaksanakan Rasul saw. Perbuatan Rasul 

saw tersebut adalah yang sifatnya dapat dijadikancontoh teladan, 

dalil untuk penetapan hukum syara‟, atau pelaksaan suatuibadah. 

Seperti, tata cara pelaksanaan ibadah shalat, haji, dan lainnya. 

b) Hadis Fi‟li 

Hadis Fi‟li adalah “Yaitu seluruh perbuatan yang 

dilaksanakan Rasul saw”41Perbuatan Rasul saw tersebut adalah 

yang sifatnya dapat dijadikancontoh teladan, dalil untuk penetapan 

hukum syara‟, atau pelaksaan suatuibadah. Seperti, tata cara 

pelaksanaan ibadah shalat, haji, dan lainnya 

c) Hadis Taqriri 

Hadis Taqriri adalah Hadis Taqriri adalah diamnya Rasul 

saw dari mengingkari perkataan atauperbuatan yang dilakukan di 

hadapan beliau atau pada masa beliau dan haltersebut 

diketahuinya. Hal tersebut adakalanya dengan 
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pernyataanpersetujuan beliau atau penilaian baik dari beliau, atau 

tidak adanyapengingkaran beliau dan pengakuan beliau. Berkaitan 

dengan pendidikan, terdapat beberapa hadis-hadisRasululullah saw 

yang menjelaskan manfaat pendidikan untuk mendapatkanilmu 

pengetahuan.  

d. Prinsip-prinsip pendidikan Islam 

Prinsip pendidikan diambil dari dasar pendidikan, baik 

berupa agamaataupun idiologi negara yang dianut.Dasar 

pendidikansebagaimana telahdijelaskan di atas yaitu Alquran dan 

hadis Nabi saw yang merupakan sumberpokok ajaran Islam. 

Prinsip pendidikan Islam juga ditegakkan atas dasar yangsama dan 

berpangkal dari pandangan Islam secara filosofis terhadap jagat 

raya,masyarakat, ilmu, pengetahuan, dan akhlak.  

Menurut Abudin Nata, prinsip-prinsip pendidikan Agama 

Islam yaitu sebagai berikut:
28

 

a. Sesuai dengan fitrah manusia 

b. Keseimbangan: Maksud keseimbangan disini bukanlah hidup yang 

statisatau jalan di tempat. Tetapi kehidupan yang dinamis penuh 

perjuanganuntuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, keseimbangan 

antara rohani danjasmani, dan juga keseimbangan antara dunia dan 

akhirat. 

c. Sesuai dengan keadaan zaman dan tempat 
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d. Tidak menyusahkan manusiae. 

e. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

f. Berorientasi pada masa depan: Islam mengajarkan pemeluknya 

supayamasa depannya lebih baik daripada masa sekarang. Dengan 

prinsip ini,maka seorang muslim akan lebih dinamis dan 

progressif, melalui berbagaikegiatan kajian, penelitian dan lain 

sebagainya dengan tujuan menyiapkanhari esok yang lebih baik 

g. Kesederajatan: prinsip kesederajatan dalam Islam diarahkan 

kepada upayapemberian kesempatan yang sama kepada semua 

manusia untukmendapatkan pendidikan dan mendapat peluang 

serta kesempatan yangsama. 

h. Keadilan, persaudaraan, musyawarah dan keterbukaan 

Berdasarkan Prinsip-prinsip di atas bahwa prinsip 

pendidikan Islammempunyai peranan penting dalam membentuk 

kepribadian seorang muslim yangseutuhnya, mengarahkan dan 

mengembangkan fitrah yang ada pada dirinya agardapat 

menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi, dapat 

mengelolah,mengatur dan memanfaatkan alam semesta sehingga 

dengan pendidikan, manusiadapat mempunyai bekal dan masa 

depan yang cerah. 
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e. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yakni diantaranya: 

Tauhid(keimanan), ibadah, akhlak, kemasyarakatan (sosial).
29

 

1. Keimanan 

Iman merupakan salah satu pondasi utama dalam ajaran 

Islam, yangsering disebut dengan rukun iman. Ada tiga unsur 

pokok yang terkandungdalam makna kata “iman”, yakni : 

keyakinan, ucapan dan perbuatan.  

Ini menandakan bahwa iman tidak hanya cukup sebatas 

meyakini saja, tetapi mestidiaplikasikan dengan perbuatan. Begitu 

pula halnya dengan pendidikan keimanan, tidak hanya 

ditempuhmelalui hubungan antara hamba dan pencipta-Nya secara 

langsung, tetapi jugamelalui interaksi hamba dengan berbagai 

fenomena alam dan lapangankehidupan, baik sosial maupun fisik. 

Sehingga dengan demikian maka imanmesti diwujudkan dengan 

amal saleh dan akhlak yang luhur. Dan bagi orangyang tidak 

mengerjakan amal saleh dan tidak berakhlak Islam adalah 

termasukorang yang kafir dan mendustakan agama. Jadi keimanan 

merupakan rohanibagi individu sebagai salah satu dimensi 

pendidikan Islam yang tidak hanyaditempuh melalui hubungan 

antara hamba dan penciptanya 
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Dengan demikiandapat disimpulkan, bahwa pendidikan 

keimanan merupakan bagian dasardalam pendidikan Islam yang 

melandasi semua bagian lainnya, dan jugamerupakan poros 

pendidikan Islam yang menuntun individu untukmerealisasikan 

ketakwaan di dalam jiwanya. 

2. Ibadah 

Ibadah dalam pelaksanaannya bisa dilihat dari berbagai 

macampembagian diantaranya dari segi umum dan khusus. 

a. Ibadah umum, yaitu semua perbuatan dan pernyataan 

baik, yangdilakukan dengan niat yang baik semata-mata 

karena Allah. Sebagaicontoh makan minum dan 

bekerja, apabila dilakukan dengan niat untukmenjaga 

dan memelihara tubuh, sehingga dapat melaksanakan 

ibadahkepada Allah. 

b. Ibadah khusus, yaitu ibadah yang ketentuannya telah 

ditetapkannash. Secara khusus, ibadah ialah prilaku 

manusia yang dilakukan atasperintah Allah swt dan 

dicontohkan oleh Rasullullah saw, seperti shalat,zakat, 

puasa dan lain-lain.  

Ibadah yang dikerjakan oleh manusia harus didasari 

dengankeikhlasan, ketulusan hati dan dilaksanakan karena Allah swt. 

MenyembahAllah swt berarti memusatkan penyembahan kepada Allah 

semata-mata, tidakada yang disembah dan mengabdikan diri kecuali 



33 
 

 

kepada-Nya. Pengabdianberarti penyerahan mutlak dan kepatuhan 

sepenuhnya secara lahir dan batinbagi manusia kepada Allah swt. Jadi 

beribadah berarti berbakti kepada Allah swt yakni untuk mencapai 

tujuan hidup (hasanah di dunia danhasanah di akhirat). Dengan 

demikian ibadah dapat dikatakan sebagai alatberintraksi kepada Allah 

swt yang digunakan oleh manusia dalam rangkamemperbaiki akhlak 

dan mendekatkan diri kepada Allah.
30

 

3. Akhlak 

Akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu “akhlaq”, yang 

jamaknyaialah “khuluq” yang berarti perangai, budi, tabiat, adab. Ibn 

Maskawaihseorang pakar bidang akhlak terkemuka menyatakan bahwa 

akhlak adalah sifatyang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk 

melakukan perbuatan tanpamemerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

Begitupula halnya dengan Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yangmenimbulkan macam-

macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpamemerlukan 

pemikiran dan pertimbangan
31

 

Jadi akhlak merupakan sifat yangsudah tertanam dalam diri 

seseorang yang menimbulkan suatu perbuatan, yangdilakukan dengan 

mudah tanpa pemikiran.Berkaitan dengan pendidikan Islam akhlak 
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merupakan hal yangterpenting, karena akhlak merupakan bagian utama 

dari tujuan pendidikanIslam. Uhbiyati menyatakan bahwa, pendidikan 

Islam ialah menanamkanakhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam 

masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan 

nasehat.58 Pendidikan akhlak dalamIslam yang tersimpul dalam 

prinsip “berpegang kepada kebaikan dan kebajikanserta menjauhi 

keburukan dan kemungkaran”, berhubungan erat dengan 

upayamewujudkan tujuan besar pendidikan Islam, yaitu ketakwaan, 

ketundukan, danberibadah kepada Allah.
32

 

Suatu perbuatan itu belum bisa dikatakan pencerminan dari 

akhlak, jikabelum terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut, yakni 

diantaranya:
33

 

1. Dilakukan berulang-ulang. Jika dilakukan sekali sajaatau 

jarang-jarang, tidak dapat dikatakan akhlak. Jika seseorang 

misalnyamemberi uang (derma) kepada orang lain karena 

alasan tertentu, orang itutidak dapat dikatakan berakhlak 

dermawan. 

2. Timbul dengan sendirinya, tanpa dipikir-pikir danditimbang 

berulang-ulang karena perbuatan itu telah menjadi 

kebiasaan baginya 
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4. Sosial  

Menurut Abdul Hamid al- Hasyimi Pendidikan sosial adalah 

bimbinganorang dewasa terhadap anak dengan memberikan pelatihan 

untuk pertumbuhankehidupan sosial dan memberikan macam-macam 

pendidikan mengenaiperilaku sosial dari sejak dini, agar hal itu mejadi 

elemen penting dalampembentukan sosial yang sehat.
34

 

Pendidikan sosial dalam Islam menanamkan orientasi dan 

kebiasaansosial positif yang mendatangkan kebahagian bagi individu, 

kekokohankeluarga, kepedulian sosial, antara anggota masyarakat, dan 

kesejahteraan umatmanusia. Di antara kebiasaan dan orientasi sosial 

tersebut ialah pengembangankesatuan masyarakat, persaudaraan 

seiman, kecintaan insani, saling tolong-menolong, kepedulian, 

musyawarah, keadilan sosial dan perbaikan di antaramanusia.
35

 

Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa pendidikan 

sosialmerupakan aspek penting dalam pendidikan Islam, karena 

manusia sudahfitrahnya merupakan makhluk sosial. Manusia tidak 

akan bisa hidup tanpaorang lain, tanpa lingkungan dan alam sekitarny 

f. Metode pendidikan Islam 

Dalam bahasa Arab kata metode diungkapkan dalam berbagai 

kata.Terkadang digunakan kata at-tṣariqah, manhaj, dan al-wasilah.at-
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tṣariqah berartijalan, manhaj berarti sistem, dan al-wasilah berarti 

perantara atau mediator.
36

 Menurut Nur Uhbiyati Dalam pendidikan 

Islam, metode yang dapat digunakandiantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Pendidikan dengan menggunakan metode teladan 

2. Pendidikan melalui nasehat 

3. Pendidikan melalui hukuman 

4. Pendidikan melalui cerita-cerita 

5. Pendidikan melalui kebiasaan 

6. Pendidikan melalui menyalurkan bakat 

7. Pendidikan melalui peristiwa-peristiwa.
37

 

Berdasarkan beberapa metode di atas, menurut penulis yang 

benar-benarharus ditekankan yang pertama yaitu keteladanan. Karena 

dengan keteladananyang dicontohkan oleh sang pendidik, maka 

peserta didik akan cepat bahkan akanlangsung memperaktekkan apa 

yang mereka lihat. Keteladanan itu dapat dilihatdalam diri Rasulullah 

dengan mengikuti ajaran Alquran dan sunnah Rasulullahsaw.  

Selain ketujuh metode di atas, menurut penulis berdasarkan 

praktekpendidikan sehari-hari, masih ada beberapa metode yang lain 

seperti; Tanyajawab, ceramah, diskusi dan lain-lain.Kesemua metode 

tersebut hendaklahdigunakan secara bersamaan atau berkelanjutan. 

Sebab satu metode berkaitandengan metode lainnya. 
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37
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3. Pendidikan Berbasis Masyarakat 

a. Dimensi pendidikan berbasis masyarakat 

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pengelolaan 

pendidikan yang menentukan peran masyarakat dalam posisi 

otonomi untuk menentukan, mengatur dan menyelenggarakan 

pendidikan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam 

prosesnya pendidikan berbasis masyarakat potensial memiliki 

kemampuan menumbuh kembangkan pendidikan dari bawah, agar 

pendidikan berakar dari masyarakat, dengan inisiatif masyarakat dari  

masyarakat dikelola masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. 

Dengan demikian pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya 

merupakan model pendekatan pendidikan yang berasal dari, oleh, 

dan untuk masyarakat. Model ini menekankan pada penguatan 

mobilisasi inisiatif, kemandirian, partisipasi, pendayagunaan sumber 

daya dan akuntabilitas masyarakat. Dengan demikian, pendidikan 

berbasis masyarakat mengandung makna bahwa pengembalian 

keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan 

merupakan otoritas masyarakat sepenuhnya, dalam upaya menuju 

masyarakat yang di inginkan. 
38

 

Menurut Michael W. Galbraith yang dikutip Zubaedi 

pendidikan berbasis masyarakat adalah proses pendidikan di mana 

individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten 
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menangani keterampilan, sikap, dan konsep  mereka dalam hidup di 

dalam dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui 

partisipasi demokratis.  Pendidikan berbasis masyarakat bekerja atas 

dasar asumsi bahwa setiap masyarakat secara fitrah dibekali potensi 

untuk mengatasi masalahnya sendiri. 
39

 

b. Tujuan dan manfaat 

Bagi kalangan pendidikan studi PBM sangat fungsional 

memberikan wawasan, pemahaman, keterampilan, untuk melakukan 

pengelolaan pendidikan, mencangkup kemampuan, merencanakan, 

mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengarahkan serta 

mengendalikan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya yang 

dirasakan masyarakat. Dalam implementasinya pengelolaan 

pendidikan para pengelola dituntut menguasai berbagai pendekatan 

pengelolaan pendidik, yang salah satunya adalah pengelolaan 

manajemen pendidikan berbasis masyarakat.   Implikasinya, para 

perencana pengelola , dituntut untuk memiliki pengetahuan wawasan 

dan keterampilan terkait dengan manajemen pendidikan berbasis 

masyarakat. 
40

 

Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan 

model pendidikan yang menekankan pada pelibatan masyarakat. 

Pendidikan berbasis masyarakat terjadi dengan sungguh manakala 

komunitas lokal (masyarakat setempat) menentukan arah gerak  dan 

                                                             
39 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 132 
40 Nurhattati Fuad, Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat, (Jakarta: Rajawali 
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kebutuhan dalam konteks mereka sendiri dan merumuskan program-

programnya. Secara rinci Cornard dan Herlin, menggambarkan 

ketiga dimensi outcome pendidikan berbasis masyarakat sebagai 

berikut: 1) personal growth and devlomnet (pengembangan dan 

pertumbuhan diri) 2) intelectual and academic learning 

(pembelajaran akademik dan intelektual) 3) sosial growth and 

devloment ( pertumbuhan dan perkembangan sosial).
41

 

Pendidikan bagi setiap individu hanyalah sebagai alat untuk 

media yang memperbaiki keadaan masyarakat dan melatih 

sekelompok orang untuk mengemban tugas pemerintah serta 

menjalakan tugas kemasyarakatan. Manusia memiliki sifat individual 

dan sifat sosial sejak lahir. Apalagi seseorang bertindak demikian, 

maka sudah mengosongkan diri dari sifat-sifat yang menjadikannya 

sebagai manusia. 

 

Masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan 

individu. Dan sebaliknya, bahwa perkembangan dan kemajuan 

masyarakat bersumber dari pertumbuhan dan kemajuan individu. 

Dengan demikian, sebaik-baiknya jalan yang akan diikuti dalam 

pendidikan adalah mendidik manusia dengan pendidikan yang 

bersifat individu dan bersifat kemasyarakatan.
42
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42 Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2007), 
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c. Paradigma multikulturalisme dalam dunia pendidikan 

Memperbincangkan konsep pendidikan multikultural ditengah 

kehidupan masyarakat yang masih rawan konflik bernuansa seperti 

sekarang tentunya sangat signifikan. Wacana pendidikan 

multikulturalisme memang sempat menghangat dimedia masa dan 

menjadi bahan diskusi disejumlah forum, tapi sayangnya tidak 

diikuti dengan sejumlah upaya secara sungguh-sungguh dan kontinu 

untuk memformulasikannya kedalam gagasan yang lebih aplikatif.
43

 

Wacana multikulturalisme yang kontek indonesia menemukan 

momentumnya ketika sistem nasional yang ototriter-militeristik 

tumbang seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto saat itu,keadaan 

negara menjadi kacau balau dengan berbagai konflik antara suku, 

bangsa dan antar golongan, yang menimbulkan keterkejutan dan 

kengerian para anggota masyarakat. Keadaan demikian lantas 

membuat berbagai pihak semakin mempertanyakan kembali sistem 

nasional seperti apa yang cocok bagi indonesia yang sedang berubah, 

serta sistem apa yang bisa membuat suku-suku bangsa dan golongan 

hidup damai dengan meminimalkan potensi konflik.
44

 

 

d. Konsep dan implementasi 

Pendidikan berbasis masyarakat memiliki pengertian yang 

beragam, namun sesungguhnya memiliki esensi yang sama, yaitu 
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merupakan model pendidikan yang berorientasi pada pengembangan 

masyarakat (community development) yang memfokus pada upaya 

perekayasaan sosial. Pendidikan berbasis masyarakat menekankan 

pada pelibatan siswa atau peserta didik (student agagement)dalam 

aktivitas didalam dan diluar kelas kegiatannya juga menekankan 

pada pelibatan masyarakat (comunitty agagement) dalam hal 

perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi efektifitas belajar dan 

pemanfaatan out come.
45

 

Pendidikan berbasis masyarakat berada dimasyarakat, untuk 

menjawab kebutuhan belajar masyarakat, dikelola oleh masyarakat 

dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dimasyarakat dan 

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan 

belajar maupun bermasyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat 

mengisyaratkan adanya dukungan masyarakat dalam pendidikan, 

pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, adanya 

kemitraan yang sejajar dengan masyarakat, serta adanya kepemilikan 

penuh masyarakat dalam mengendalikan keputusan program. 

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan usaha menumbuh 

kembangkan pendidikan dari bawah, agar pendidikan berakar 

dimasyarakat, dengan inisiatif dari masyarakat, dikelola masyarakat 

dan untuk kepentingan masyarakat.
46
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Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan 

model pendekatan  pendidikan yang menekankan pada pelibatan 

masyarakat “pendidikan berbasis masyarakat terjadi dengan 

sesungguhnya manakala komunitas lokal (masyarakat setempat) 

menentukan arah dan kebutuhan dalam konteks mereka sendiri dan 

merumuskan program-progamnya”. 

Penerapan pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks 

desentralisasi pendidikan, mengonsepsikan pendidikan adalah dari 

dan untuk masyarakat, dengan tujuan akhir dapat memberdayakan 

masyarakat belajar untuk melakukan perubahan 

(transformatriflearning community). Model tranformatif ini 

meyakini bahwa belajar merupakan alat dan momenta perubahan 

transformatif kearah kehidupan,masyarakat yang lebih baik.
47

 

Sebagai model penyelenggaraan pendidikan dari, untuk dan 

oleh masyarakat yang memposisikan Masyarakat (community) 

sebagai pelaku utama, pendidikan berbasis Masyarakat diterapkan 

berdasarkan sejumlah asumsi masyarakat. Karena itu, dalam konteks 

ini tidak hanya diposisikan sebagai aktor pasif, namun juga sebagai 

pelaku aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan. Masyarakat 

difungsikan dalam segenap tahapan proses dan kualitas produk.
48

 

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu dari 

desentralisasi pendidikan dan konsep otonomi daerah. Tuntutan 
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reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah 

salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti 

peranan pemerintah dengan sendirinya akan terkurangi dan 

sebaliknya peran masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat 

kian besar atau meningkat. Demikian juga peran pemerintah pusat 

yang bersifat desentralistik yang telah berlangsung lama, akan 

diperkecil dengan memberikan peranan lebih besar kepada 

pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. 

Tujuan dari pendidikan berbasis masyarakat biasanya 

mengarah pada isu-isu masyarakat yang khusus seperti pelatihan 

karir, konsumerisme, perhatian terhadap lingkungan, pendidikan 

dasar, budaya dan sejarah etnis, kebijakan pemerintah pendidikan 

politik dan kewarganegaraan, pendidikan keagamaan, penanganan 

masalah kesehatan seperti korban narkotika, HIV dan sejenisnya. 

Sementara lembaga yang memberikan pendidikan kemasyarakatan 

bisa kalangan bisnis dan industri, lembaga berbasis masyarakat, 

perhimpunan petani, organisasi kesehatan, organisasi pelayanan 

kemanusiaan, organisasi buruh, perpustakaan, museum, organisasi 

persaudaraan sosial lembaga-lembaga keagamaan dan lain-lain. 

Pendidikan non formal di selenggarakan oleh warga 

masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi 

sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal 

dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan 
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formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Pendidikan non 

formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan usia 

dini,pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan dan pelatihan 

kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang di tunjukkan 

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan 

pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 

pelatihan,kelompok belajar,pusat kegiatan masyarakat, majlis taklim 

serta satuan pendidikan yang sejenis. 

Dengan berpijak pada UU sisdiknas itu, pendidikan berbasis 

masyarakat pada konteks indonesia menunjuk pada pengertian yang 

bervariatif, antara lain mencakup: (a) pendidikan luar sekolah yang 

di berikan oleh organisasi akar rumput seperti pesantren dan LSM, 

(b) pendidikan yang diberikan oleh sekolah swastaatau yayasan, (c) 

pendidikan dan pelatihan yang diberikan pusat pelatihan milik 

swasta, (d) pendidikan luar sekolah yang disediakan pemerintah, (e) 

pusat kegiatan belajar masyarakat, (f) pengambilan keputusan 

berbasis masyarakat.
49
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.
50

Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam 

dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, 

tempat, dan waktu. Latar sosial tersebut digambarkan sedemikian rupa 

sehingga dalam melakukan penelitian kualitatif mengembangkan pertanyaan 

dasar, apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam 

kejadian tersebut, kapan terjadinya, di mana tempat kejadiannya.
51
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51 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: 

Ar Ruzz Media, 2012), 25.  



46 
 

 

 

 

B. Kehadiran Penelitian 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenario. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang 

lain sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di kampung NU” Desa Turi Kec. Panekan 

Kab. Magetan. Penelitian dilaksanakan di sini sesuai dengan topik yang 

dipilih. 

 

D. Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan 

tindakan yang selebihnya adalah data tambahan. 
52

 maksud dari kata-kata dan 

tindakan di sini adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati dan 

diwawancarai, sedangkan sumber dan data tertulis, foto, serta hal-hal lain 

yang diperlukan merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara 

dan observasi. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi 

wawancara,observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dengan suatu topik tertentu.
53

 Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara ini data-data bisa terkumpul 

semaksimal mungkin. 

2. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
54

 Dalam 

penelitian kualitatif ini observasi yang digunakan adalah observasi tidak 

terstruktur karena fokus penelitian akan terus berkembang selama 

kegiatan penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan. Sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting 
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dalam penelitian kualitatif. Dapat dikatakan penelitian kualitatif 

jantungnya adalah catatan lapangan.
55

  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis.
56

 Yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu,. Dokumen 

bisa berbentuk gambar, photo dan lain-lain.
57

 Dokumnetasi ini dilakukan 

guna melengkapi dan mendukung dari hasil tes wawancara dan observasi 

yang dilakukan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif ini, analisis data dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Namun, pada kenyataannya analisis datanya lebih difokuskan selama proses 

di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

1. Analisis Sebelum di lapangan 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 

memasuki lapangan. Hal ini dilakukan dari data studi pendahuluan, atau 

data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, 

akan tetapi hanya bersifat sementara, dan akan berkembang setelah 

peneliti masuk dan selama di lapangan. 
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2. Analisis Data di lapangan Model Miles and Huberman  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung. Menurut Miles and Huberman, aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas yang dimaksud adalah 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

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

polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan 

elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada 

aspek-espek  tertentu. 

Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan 

semakin bnyak, kompleks, dan rumit.
58

 Pada reduksi data, setiap 

peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, yaitu berupa 

hasil temuan.  
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Pada saat penelitian, peneliti menemukan segala sesuatu 

yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola. Pada 

penelitian kualitatif, reduksi data merupakan proses berpikir sensitif 

yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.  

 

b. Data Display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Untuk penyajian datanya, bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, 

dan sejenisnya. Dan untuk penelitian kualitatif, yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data adalah berupa teks yang bersifat 

naratif.
59

   

c. Conclusion Drawing/ Verification  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah sebuah temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 
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bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam bagian ini peneliti mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut beberapa 

teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan selama proses penelitian: 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lokasi 

penelitian sampai mencapai kejenuhan dalam pengumpulan data tercapai. 

Apabila hal itu dilakukan membatasi gangguan dari dampak peneliti pada 

konteks, membatasi kekeliruan peneliti, mengonpensasikan pengaruh 

dari kejadian-kejadian yang tidak biasa,perpanjangan keikutsertaan 

peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan.  

2. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan  

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagi cara dalam kaitannya dengan proses analisis 

yang konstan atau tentatif.  

 

 

 

3. Triangulasi  
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Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya.  

4. Pengecekan dengan teman sejawat 

Teknik pengecekan teman sejawat ini bermanfaat di dalam 

membentuk kepercayaan, hal ini merupakan proses menunjukkan diri 

sendiri kepada teman-teman peneliti yang merasa tidak tertarik dalam 

suatu acara membuat paralel pembahasan analisis dan untuk tujuan 

menyelidiki aspek-aspek dari inkuiri, apabila tidak demikian akan tetap 

implisit pada pemikiran peneliti.
60

 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kualitatif menurut Bogdan ada tiga tahap yaitu: 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.  

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data.  
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3. Tahap analisis, yang meliputi konsep dasar, menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis, dan bekerja dengan hipotesis.
61
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA  

 

A. Gambaraan Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya “Kampung Nu” Desa Turi Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan  

Sejarah berdirinya “Kampung NU”, seperti pengungkapan sejarah 

pada umumnya, berbagai versipun akan bermunculan. Pun pula dalam 

observasi berdirinya “Kampung NU” ini. Peneliti menemukan berbagai 

banyak versi, hal ini dikarenakan setiap tokoh agama di lingkungan 

tersebut mempunyai pendapatnya masing-masing. Namun dari berbagai 

pendapat tersebut, peneliti menyusun narasi yang mendukung penelitian 

ini. diantaranya adalah: 

Pendapat Minhad (Ketua organisasi “Kampung NU” sekaligus 

kepala Dusun Joso): 

Berdirinya “Kampung NU” sebenarnya adalah program dari PC 

NU Magetan. Dalam prosesnya, dari PC NU menunjuk beberapa 

Kecamatan agar membentuk “Kampung NU”. Akhirnya dari 18 

Kecamatan tersebut ditunjuk 4 Kecamatan, diantaranya Kecamatan 

Poncol, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Lembean, dan 

Kecamatan Panekan. Di Panekan, kebetulan di tempatkan di Dusun 

Joso, Desa Turi. Karena di Dusun Joso adalah Masyarakatnya 

mengikuti paham Aswaja Annahdiyyah dan dari segi bangunan 

sudah mencerminkan kriteria “Kampung NU”. Dari beberapa 

Kecamatan dilombakan kebetulan Dusun Joso Desa Turi 

Kecamatan Panekan Juara 1.  Akirnya  launcing pada tanggal 14 

April 2017.
62
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Pendapat dari KH. Abdul Wahid (Pengasuh pondok pesantren 

Miftahu Nurul Huda): 

Berdirinya “Kampung NU” karena dulu kampung ini termasuk 

satu-satunya dusun yang istiqomah dalam menjalankan ajaran-

ajaran islam. Yang pada saat itu di Kecamatan Panekan ajaran 

agama belum begitu mendapat perhatian dari masyarakat secara 

umum. Dari perkembangannya sampai sekarang berhaluan 

ahlusunah wal jamaah ala NU. Dari pengurus cabang mendapat 

perhatian karena dusun hanya ada satu organisasi agama sehingga 

mengadakan wisata ketupat dan di dirikan kampung bernama 

“Kampung NU”. Kegiatan ini dijadikan program yang akan 

dilaksanakan setiap tahun.
63

 

 

Pendapat dari Dzakir (Pengurus LAZIZNU MWC NU Panekan): 

Sebenarnya terbentuknya “Kampung NU” bukan keinginan 

masyarakat di sini, awalnya dari Pengurus Cabang mendapat 

undangan untuk mengikuti kegiatan NU ditingkat Wilayah. 

Pertama kali tingkat Kabupaten kemudian dilakukan bersama-sama 

tokoh masyarakat, warga dan pemuda NU, akhirnya mendapat 

juara satu di tingkat Kabupaten.  

Setelah mendapat juara 1 dari PC NU memberikan tawaran untuk 

menindaklanjuti ditingkat Provinsi Jawa Timur. Semua elemen 

masyarakat akhirnya bermusyawarah sehingga tawaran itu 

disepakati. Dusun Joso dipilih karena masih satu paham. Jadi 

organisasi yang lain tidak ada sehingga dianggap pantas untuk 

mengikuti kegiatan ditingkat Provinsi.
64

 

 

Disisi lain, Dusun Joso juga satu-satunya Dusun  di Kecamatan 

Panekan yang mempunyai 4 pesantren, diantaranya: Miftahu Nurul Huda 

yang diasuh oleh KH. Abdul Wahid, Pedang Songo yang diasuh oleh KH. 

Maksum, Roudlotul Quran yang diasuh oleh Kyai Imam Syahrudin, dan 

Sabilittohirin yang siasuh oleh Kyai Suroso. Kesemuanya berpaham 

ahlusunah waljamaah ala NU. Sebelum ada “Kampung NU” amalan yang 
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dilakukan sudah ala Nu, seperti barjanji, manaqib, dan tahlilan sudah 

menjadi kebiasaan. Jadi adanya penyebutan “Kampung NU” bisa 

menambah legitimasi identitas. 

 

2. Letak Geografis “Kampung NU” Desa Turi Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan 

“Kampung NU” terletak di Dusun Joso, Desa Turi Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan. Untuk sampai ke lokasi ini, dari jalan raya 

desa turi masuk ke timur Km. 

Untuk akses menuju Dusun Joso, Desa Turi Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan termasuk mudah. Adapun batas-batasnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Utara : Dusun Gondang 

b. Selatan : Dusun Pakis 

c. Barat : Dusun Turi 

d. Timur : Dusun Sidowayah
65

 

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan “Kampung NU” Desa Turi Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan 

a. Visi 

Mencetak masyarakat yang memiliki jiwa religius, dan mempunyai 

akhalakul karimah, serta jiwa sosial yang tinggi 
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b. Misi 

Menyelenggarakan sistem pendidikan islam berbasis masyarakat yang 

mengacu kepada sosial kemanusiaan.   

c. Tujuan  

1) Menghantarkan masyarakat menjadi generasi muslim yang 

memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan pedoman menurut islam. 

2) Mewujudkan generasi muslim yang berakhlak mulia serta mampu 

mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan saling 

menghargai sesama 

3) Menyelenggarakan proses pendidikan keagamaan yang 

berorientasi pada mutu, daya saing yang berbasiskan pada imtaq 

dan iptek guna mewujudkan kader-kader umat yang Rohmatal Lil 

„Alamin. 

4) Berusaha membentuk kepribadian masyarakat yang berlandaskan 

kepada pancasila dan menjadikan generasi pecinta sang nabi 

Muhammad Saw. sebagai idolanya. 

5) Sebagai “kawah candra dimuka” bagi masyarakat sekitar untuk 

belajar keagamaan 

6) Terwujudnya pendidikan islam yang kondusif dan kader-kader 

Adda‟wah Illalloh (penyeru kepada agama Allah) yang berkualitas, 

jujur, ulet, tangguh, trampil, Qana‟ah dan tawaduk yang berguna 

bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
66
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4. Pusat Pembelajaran Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat di “Kampung 

NU” Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 

Adapun pusat pembelajaran untuk setiap kegiatan diadakan di 

masjid, perumahan warga, dan pondok pesantren. Diantaranya sebagai 

berikut:
67

 

No Pusat Kegiatan Jumlah 

1.  Masjid 2 

2.  Mushola 8 

3.  Pondok Pesantren 4 

 Total 14 

 

Struktur Organisasi di “Kampung NU” Desa Turi Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan 

 

   

 

 

 

\ 
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5. Tokoh Agama di “Kampung NU” Desa Turi Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan
68

 

No. Nama 

1.  Kyai Jalaludin 

2.  Kyai Abdurrohim 

3.  Kyai Sukiman 

4.  Kyai Sapari 

5.  Kyai Suparno 

6.  Kyai Abdul Salim 

7.  Kyai Suradi 

8.  Kyai Subandi 

9.  KH. Zaini 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Latar berlakang berdirinya kampong NU 
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Masyarakat 

 

Tokoh Agama 

 

Ketua Organisasi 

Minhad 

 

Sekretaris 

Jumiran 

Bendahara 

Dewi Anis Muthoharoh 
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Sebenarnya terbentuknya kampong nu bukan keinginan masyarakat 

disini, namun dengan Pengurus cabang mendapat undangan untuk 

mengikuti kegiatan Nu Wilayah. Pertama kali tingkat kabupaten kemduian 

dilakukan bersama-sama tokoh masyarat warga dan pemudaa NU akhirnya 

mendapat juara satu di tingkat kabupaten.  

Setalah itu dari PC NU member tawaran untuk menndaklanjuti 

ditingkkat jawa timur masyarakat musyawarah sehingga tawaran itu 

disepakati. Joso dipilih karena masih satu paham khususnya Nu 

jadiorganisasi yang lain tidak ada sehingga dianggap pantas untuk 

mengikuti kegiatan propinsi.  

Dilain itu dibantu oleh lima pesantren yang sama misinya yaitu 

ahlusunah waljamaah. Sebelum ada kampong NU amalan yang dilakukan 

sudah ala NU, seperti barjanji, manaqib, dan tahlilan sudah menjadi 

kebiasaan. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat di 

“Kampung NU” Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 

Di dalam pelaksanan pendidikan islam berbasis masyarakat  ini 

berbentuk kegiatan keagaman. Dalam hal ini, dibagi menjadi 2 macam 

kategori: 

a. Usia Dini sampai remaja 

Dalam hal ini, pendidikan islam sudah diajarkan kepada anak-

anak sejak usia dini, agar anak mulai mengenal apa itu agama 

islam dan bagaimana penerapan yang baik di dalam 
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masyarakat jika sudah dewasa nanti. Adapun kegiatan 

pendidikannya terbagi menjadi 2 jenis: 

1) Formal 

Kegiatannya berada di Roudhlotul Atfal, Madrasah 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah 

Negeri. 
69

 

 

Jenis kegiatannya beracuan pada kurikulum pendidikan 

yang berlaku. Dan ditambah dengan nilai-nilai keagamaan 

yang dianut oleh “Kampung NU”, yaitu yang berlandaskan 

pada ajaran para ulama yang sudah turun-temurun 

(Kultural). Sehingga anak usia ini sudah mempunyai bekal 

untuk meneruskan ajaran dan budaya NU di Dusun Joso, 

Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. 

2) Non-Formal 

Pondok Pesantren Salafiyah, pengajian kitab 

kuning, Madrasah Diniyah.  

Untuk di pondok pesanten kita di ajari 

mempersiapkan diri dalam bidang keagamaan yang 

berlandaskan dengan ajaran ahlussunnah waljamaah 

annahdliyah agar nanti jika bermasyarakat sudah 

mempunyai pengalaman yang cukup  dalam menghadapi 

permasalahan yang ada di masyarakat.
70

 

 

Di pesantren kita juga di ajari tentang kepribadian 

agar kita tidak mempunyai ketergantungan oleh orang lain, 

Selain itu di pondok diajari tentang membagi waktu yang 
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tepat untuk setiap kegiatan yang ada, salah satunya dengan 

cara di adakan peraturan pondok, wajib sholat fardhu  

berjamaah. Sedangkan pengajian kitab kuning di pondok 

pesantren “Kampung NU” menggunakan kitab fiqih dan 

juga aklaqul banin. Dengan metote memaknai kitab agar 

santri tahu dan paham apa isi didalam kitab tersebut dengan 

tujuan agar santri bisa menerapkan di masyarakat. 

Dan yang terakhir di Madrasah Diniyah yaitu diajari 

doa-doa dan bacaan dalam sholat, serta surat-surat pendek 

untuk di hafalkan dan diterapkan dalam sehari-hari 

b. Usia Dewasa 

Pendidikan islam di “Kampung NU” untuk kategori ini, 

melalui kegiatan yasinan setiap malam jumat dan hampir setiap 

kelompok melaksanakan kegiatan yasinan pada malam itu. 

Kemudian pada malam sabtu diadakan sholawatan al barjanji 

yaitu dari semua jamaah atau kelompok berkumpul menjadi 

satu. Jika jangka panjang setiap kelompok atau jamaah yaitu 

melaksanakan ziarah wali. Jadi setiap tahun itu melaksnakan 

ziarah wali di dusun joso desa turi ini sampai sepuluh angkatan 

ziarah. Selain itu masyarakat juga  mempunyai kegiatan yaitu 

berupa kotak koin atau yang di namakan koin nu sudah berjalan 
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selama tiga tahun ini. Hasil dari ini digunakan kegiatan 

pengajian atau pun santunan orang meninggal dunia.
71

 

Dengan didirikannya “Kampung NU” ini, mempunyai dampak 

positif di masyarakat sekitar. Diantaranya sebagai berikut: 

a. Manfaat koin NU 

Dengan adanya kegiatan ini, selain mempunyai pendapatan yang 

cukup besar setiap bulannya, manfaat lainnya yaitu, dari pendapat 

yang ada ini dialokasikan untuk kegiatan peduli umat.  

Diantaranya membantu masyarakat yang sedang bela sungkawa, 

untuk kegiatan pinjaman modal usaha, membantu pendanaan 

pengajian akbar, dll.
72

 

 

b. Daya Tarik Wisata 

Selain berbagai kegiatan agama di kampung NU yang dilaksanakan 

secara intern, adapula kegiatan yang diperuntukkan untuk masyarakat 

luar wilayah kampung NU.  

Yaitu dengan diadakannya rangkaian festival ketupat yang 

diadakan setiap tahun pada bulan syawal. Panjang ketupatnya 

sepanjang jalur di dusun joso, desa turi kecamatan panekan kabupaten 

magetan. 
73

 

 

Dengan adanya kegiatan rutin ini setiap tahun, maka menjadi daya 

tarik tersendiri bagi masyarakat luar wilayah dusun joso, desa turi 

kecamatan panekan kabupaten magetan. 

c. Barometer “Kampung NU” secara Nasional 
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“Kampung NU” di dusun joso, desa turi kecamatan panekan 

kabupaten magetan merupakan “Kampung NU” pertama yang 

menjadi acuan untuk warga NU secara nasional. Sehingga untuk 

mendirikan “Kampung NU” di wilayah lain, “Kampung NU” di 

Dusun Joso selalu menjadi rujukan dalam setiap kegiatannya. 

Sehingga jika sudah kuat pondasi awal dalam ajaran agamanya 

khususnya NU, maka ajaran lain yang berbau Radikalisme akan sulit 

untuk masuk pada kampung NU ini.
74
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BAB V 

ANALISIS DATA  

 

3. Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Islam Berbasis 

Masyarakat di “Kampung NU” Desa Turi Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan 

Menuntut ilmu merupakan hal penting yang harus dilaksanakan oleh 

setiap individu. Bahkan sampai ada peribahasa “tuntutlah ilmu sampai ke 

negeri Cina”. Karena dengan ilmu itulah kita akan menambah wawasan dan 

keilmuan yang kita miliki. Selain itu, ilmu juga akan menentukan arah 

kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena tidaklah mungkin orang 

sukses tanpa memiliki ilmu. Maka ilmu merupakan kebutuhan pokok yang 

tidak boleh dilewatkan. Apabila seseorang saat masa mudanya seharusnya 

menuntut ilmu, namun dia tidak melakukannya, maka akan rugi di kemudian 

hari. 

Salah satu keilmuan yang harus dipelajari dalam kehidupan ini adalah 

tentang pendidikan islam yang berbasis masyarakat. Karena dengan 

pendidikan islam, kita akan mengetahui hal apa saja yang harus kita 

laksanakan maupun yang dilarang dalam agama islam. Dengan pendidikan 

islam pula, kita akan menjadi lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta alam 

semesta ini. Maka, kita sebagai insan yang memiliki panutan agama, harus 

mamiliki pedoman dalam menjalani kehidupan, agar tidak terjerumus dalam 

dunia kelam yang tak berarti. 
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Seperti halnya kita dalam menjalani kehidupan di masyarakat, kita 

harus mengetahui karakter setiap orang yang kita ajak bergaul. Karena jika 

kita tidak memahami hal dasar ini, bukan pergaulan yang kita dapatkan, 

namun musuhlah yang akan kita dapatkan. Selain hal ini, kita juga harus 

pandai memilah mana yang orang yang pantas kita ajak bergaul, mana yang 

tidak. Karena jika kita salah bergaul, kita akan ikut terjerumus dalam hal yan 

dilarang dalam agama. Ilmulah yang akan mengajarkan kita supel dalam 

bergaul, tegas dalam prinsip. 

Maka, untuk menjadi benteng pertahanan kita dalam mengarungi 

kehidupan ini, diperlukan pendidikan islam berbasis masyarakat. Hal ini 

dibutuhkan demi mewujudkan masyarakat yang mempunyai keislaman tinggi, 

agar masyarakat dalam menjalani kehidupan ini selalu berpedoman dalam 

jalan islam yang telah diajarkan sejak zaman dahulu. 

Pendidikan islam berbasis masyarakat yang telah berjalan di 

“Kampung NU” Dusun Joso, Desa Turi, Kecamatan Panekan sudah cukup 

baik karena didukung dengan kegiatan rutin masyarakat, diantaranya: yasinan 

secara rutin setiap minggunya, ngaji kitab atupun memaknai kitab, dan 

salawatan seluruh jama‟ah di Dusun Joso. Selain itu adanya Madrasah 

Diniyah juga dalam rangka mempersiapkan generasi muda NU agar kelak 

bisa meneruskan perjuangan NU serta menjaga amaliah-amaliah NU agar 

senantiasa tetap hidup. Festival ketupat yang di adakan setiap tahun juga 

banyak dihadiri oleh warga dari luar Dusun Joso. Sehingga bisa memberi 
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motivasi kepada orang diluar Dusun Joso untuk melakukan hal yang sama. 

Bahwa dalam rangka menjaga dan mempersiapkan generasi NU ke depan 

banyak cara yang bisa dilakukan. Selain itu antusias ziarah wali yang 

diadakan setiap setahun sekali juga mendapat sambutan yang baik dari 

masyarakat dan terus bertambah, hingga sampai sepuluh angkatan ziarah 

wali. Bahkan setiap kelompok yang  terdiri dari kelompok tani, jamaah yasin, 

dan pondok pesantren mengadakan sendiri. 

Dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat di tuntut untuk turut 

berperan aktif dalam menjalani kegiatan ini. Bagaimanapun kegiatan baik 

harus di istiqomahkan karena masyarakat di luar sana belum tentu menjalani 

kegiatan yang di adakan oleh masyarakat Dusun Joso. Jadi masyarakat secara 

tidak langsung telah belajar agama dengan cara kegiatan-kegiatan yang ada. 

Mengenalkan agama sejak usia dini, perlu dilakukan agar jika sudah dewasa 

anak tersebut tidak cenderung memikirkan urusan duniawi saja, namun 

urusan akhirat juga tidak bisa dikesampingkan. Menyiapkan generasi dengan 

moral yang baik. 

Maka, kegiatan yang telah berjalan ini, harus dijaga dan dilestarikan 

oleh masyarakat sekitar. Minimal setiap generasi selalu ada penerusnya, serta 

kalau bisa menyebar luas sampai ke luar wilayah “Kampung NU” di Dusun 

Joso, Desa Turi. Meskipun hal ini tidaklah semudah membalikkan telapa 

tangan, karena harus melalui proses yang panjang demi terwujudnya suatu 

prestasi yang diinginkan. Namun seberat apapun, demi terwujudnya 

perjuangan yang baik, bagaimanapun harus tetap diperjuangkan. 
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Selain dari segi positif yang telah dijabarkan di atas, kegiatan-

kegiatan yang telah dilaksanakan di “Kampung NU” masih mempunyai 

kekurangan, di antaranya adalah dalam kegiatan di Madrasah Diniyah, yaitu 

ketika anak-anak mempunyai motivasi dan semangat belajar yang tinggi, 

anak-anak berbondong-bondong dengan temannya untuk selalu masuk 

diniyah secara rutin, bahkan adapula yang menunggu 1 jam sebelum bel 

masuk berbunyi. Namun, ketika anak-anak mempunyai motivasi dan 

semangat belajar yang rendah,  anak-anak cenderung malas berangkat ke 

madrasah diniyah, bahkan memilih untuk bermain dengan teman-teman yang 

tidak mengaji di madrasah diniyah. Faktor saling mempengaruhi biasa terjadi. 

Maka di sini penting peran orang tua untuk mengarahkan pada kegiataan 

anaknya tanpa mengganggu proses belajar dan bermain. Tanpa mereka 

dikenalkan sejak dini, maka generasi yang akan meneruskan akan kering 

kerontang. Selain tutur kata yang lembut dalam mengingatkan, perilaku yang 

sesuai akhlaq yang baik juga diperlukan. Bagaimanapun, rata-rata anak-anak 

lebih mudah meniru perilaku dari pada mendengar tutur kata. 

Selain itu, dengan perkembangan teknologi terkadang tanpa di sadari, 

interaksi antara satu dengan yang lain kalah intensif dengan handphone. Ini 

penting untuk diperhatikan dan memerlukan kontrol dari orang tua. Jangan 

sampai anak-anak mereka lebih nyawan dengan game atau media sosial 

lainnya ketimbang dengan keluargannya. Teknologi seakan-akan menjadi 

barang yang paling mempengaruhi anak-anak selain dari pergaulan mereka. 
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Faktor diatas sekiranya bisa dikurangi dengan adanya dukungan yang 

besar dari pihak keluarga anak tersebut. Setiap orang tua anak harus selalu 

memantau pergaulan anak maupun kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Baik 

di rumah maupun di luar rumah. Orang tua juga tidak serta merta 

memasrahkan pendidikan anaknya pada sekolah formal maupun non-formal. 

Pendidikan sehari-hari dari keluarganyalah yang kelak bakal tertanam dalam 

diri anak-anak. Pendidikan yang berkualitas dari keluarga akan menciptakan 

generasi yang berkualitas juga. Jika pendidikan dalam keluarga sudah baik, 

maka sekolah formal maupun non-formal hanya bersifat penunjang, selain 

penambahan wawasan pada anak, mereka juga akan belajar berinterkasi 

dengan orang lain dan dunia luarnya. Sekolah harus dijadikan bangunan, 

keluargalah pondasinya. 

Generasi penerus, bagaimanapun adalah aset hari esok untuk 

meneruskan perjuangan dari pendahulunya. Perjuangan tanpa generasi sangat 

sulit untuk mencapai cita-citanya. “Kampung NU” sudah memulainya, 

meskipun setiap permulaan selalu ada celah untuk diperbaiki. “Kampung 

NU”, dengan semangat menciptakan generasi penerus perjuangan NU sudah 

dengan susah payah mempertahankan dan mempersiapkan generasinya. 

Maka, untuk menyampaikan ilmu atau ajaran NU sesuai dengan jaman setiap 

generasi, seperti yang pernah dikatakan oleh Syaidina Ali. Ra, bahwa 

sampaikanlah ilmu sesuai jamannya. Maka kampung NU juga harus 

mengimbangi wawasan generasi mereka tidak hanya sebatas wawasan agama, 

melainkan pengetahuan umum, agar kemudian mereka siap untuk 
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menghadapi dunia luar. Sekiranya mereka keluar dari kampung untuk 

mencari ilmu di luar, pondasi mereka sudah kuat. Pondasi yang kokoh akan 

menciptakan bangunan yang kuat. 

 

4. Analisis Kontribusi di “Kampung NU” Desa Turi Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan 

“Kampung NU” merupakan kampung pertama yang berbasis NU 

di tingkat Nasional, maka tidak heran jika di sinilah kampung yang selalu 

menjadi rujukan kegiatan-kegiatan berbasis NU di wilayah lain. Selain 

kental dengan ajaran NU seperti yang ada di kampung-kampung lain, 

yang mayoritasnya berpaham Ahlusunah wal Jamaah Ahnadhliyah, yang 

menjadi daya tarik dari “Kampung NU” di sini adalah dengan fertival 

ketupatnya. Selain di kunjungi oleh dimeriahkan oleh warna NU 

setempat, orang dari luar pun juga datang berkunjung. 

Dari semua kegiatan-kegiatan yang berjalan di kampung ini, 

masyarakat dituntut untuk selalu berperan aktif dalam mengembangkan 

kegiatan yang telah berjalan, dan untuk kemajuan kampung NU. Salah 

satu prestasi yang telah diraih oleh kampung NU adalah 

d. Koin NU 

Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat  sudah merasakan dampak 

positifnya. Karena alokasi dana yang diperoleh dari kegiatan ini, 

untuk memajukan jamaah di kampung NU. Jadi, kegiatannya dari 

masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat, dan kembali lagi ke 
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masyarakat hasil yang diperoleh. Selain itu, untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat tentang arti shodaqah, dan saling tolong 

menolong terhadap sesama umat. 

e. Daya Tarik Wisata 

Kampung NU mempunyai banyak kegiatan yang positif dari segi 

agama, dan juga mempunyai kegiatan yang menarik, sehingga 

mendapatkan daya tarik wisata lokal khususnya area magetan, 

maupun dari wilayah lain. Kegiatan seperti kupatan menjadi sorotan 

yang diminati banyak kalangan masyarakat, sehingga banyak orang 

yang tidak mau melewatkan kegiatan tahunan ini. Dengan adanya 

antusiasme masyarakat yang banyak ini, diperlukan perhatian khusus, 

guna memperlancar kegiatan ini. Jadi, selain masyarakat lingkup 

kampung NU yang turut berpartisipasi, diperlukan dukungan dari 

pemerintah kabupaten Magetan khususnya polisi, TNI, maupun yang 

lain untuk turut serta mengikuti kegiatan ini dan menjaga ketertiban 

saat acara sampai selesai. Serta masyarakat yang berkunjung dalam 

agenda kegiatan ini, diberi fasiliitas yang memadai agar para 

wisatawan lokal maupun non-lokal, bisa nyaman saat acara 

berlangsung. 

 Jadi, dalam hal ini masyarakat kampung NU maupun pemerintah 

daerah magetan bisa saling gotong-royong dan bekerjasama untuk 

memajukan Kampung NU serta menjadikan wisata tambahan di Kota 

Magetan.  



72 
 

 

 

Maka, dengan adanya kegiatan yang telah dilaksanakan dikampung 

NU, bisa menjadi warna yang berbeda di daerah magetan, masyarakat 

pun bisa bersatu  dan saling menjaga kebersamaan untuk menjaga 

kampung NU dan daerah magetan agar tidak mudah dipengaruhi oleh 

islam radikalisme.   
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendidikan islam berbasis masyarakat 

“kampung nu” desa turi kecamatan panekan kabupaten magetan (studi kasus di 

“kampung nu” desa turi kec. panekan kab. magetan), dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pendidikan Islam berbasis masyarakat di “Kampung NU” 

Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yaitu diantaranya 

yasinan, manaqiban, al barjanji ,simaan al quran, kupatan, dan ziarah 

wali dalam satu tahun sampai sepuluh angkatan ziarah. Karena setiap 

jamaah atau pun kelompok RT pun melaksanakan ziarah. 

2. Adapun Kontribusi di “Kampung NU” Desa Turi Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan adalah: Manfaat koin NU, Daya Tarik Wisata dan 

Barometer “Kampung NU” secara Nasional. 

B. Saran 

Sebagai pertimbangan bagi pihak pengurus “Kampung NU” Desa Turi 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut: 

1. Sejarah mengenai berdirinya kampung nu ini berbeda versi, maka  

alangkah baiknya terkait berdirinya kampung nu ini membentuk suatu 

kesepakatan bersama, yang tujuannya adalah menyatukan pendapat 

tentang sejarah berdirinya kampong NU ini. Agar masyarakat dari luar 
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wilayah kampong NU, bisa mudah memahaminya. Karena kampung NU 

ini, merupakan kampung yang menjadi rujukan dari wilayah lain secara 

nasional. 

2. Dalam kegiatan kupatan harus di tata dengan rapi, karena di dalam 

kupatan ini masyarakat berdesak desakan antara satu dengan jamaah lain. 

Hal ini dikarenakan agenda kupatan setiap tahun ini, masyarakat yang 

datang bukan hanya dari dusun joso saja melainkan juga ada masyarakat 

pendatang dari luar joso. 

Untuk kegiatan ziaroh, jangan diadakan setiap kalangan masyarakat, 

alangkah baiknya dijadikan 1 angkatan. Mengingat, kegiatan ini jika 

dilakukan setiap kelompok masyarakat, akan membutuhkan biaya yang 

besar, maka jika dilaksanakan dalam 1 angkatan akan menjadi lebih 

efisien dan mengurangi biaya operasional.  

 

 

 

 


