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ABSTRAK 

Ahlusunnah Waljamaah sukses berkembang diindonesia lewat dakwah Wali 
Songo, ajaran ini dikenal toleransi sehingga ketika masuk kemasyarakat dapat berbaur 
dengan budaya setempat dan terjadi akulturasi budaya sehingga menghasilkan tradisi 
keagamaan baru dimasyarakat. Ada masyarakat yang menerima tradisi tersebut ada 
juga yang menolak. Pondok Pesantren Sabilul Hasanah menjadikan Ahlusunnah 
Waljamaah sebagai dasar aqidahnya, sehingga sangat memungkinkan bahwa 
Pesantren ini dapat terus menjaga ajaran Ahlusunnah Waljamaah ini ditengah 
masyarakat. Melalui skripsi ini akan dikaji peranan Pesantren ini dalam melestarikan 
tradisi keagamaan tersebut. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk 
tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah yang diamalkan Pondok Pesantren Sabilul 
Hasanah dan bagaimana peranan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dalam 
melestarikan tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian lapangan, adapun alat pengumpul data yang digunakan ialah: wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Data yang yang didapat kemudian diolah mengunakan 
metode deskriptif Kualitatif, yaitu antara satu data dan data yang lain itu dicari satu 
hubungannya kemudian dihubungkan dengan teori peran Scoot Et. Al yang 
digunakan. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa bentuk tradisi keagamaan yang diamalkan Pesantren ini ialah: yasinan dan 
tahlilan, ziarah kubur, mauludan, tawasul, tabarruk, kendurian, manaqiban, 
marhabanan, rajaban. Dan peranan pesantren ini dalam melestarikan tradisi 
keagaamaan Ahlusunnah Waljamaah ialah sangat signifikan hal ini terlihat dari 
harapan masyarakat sekitar dan respon yang diberikan masyarakat yang baik, juga 
diamalkan dalam kegiatan santrinya, dan juga terus diajarkan dalam pendidikan 
formal maupun kegiatan ekstra santri. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat 
memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini agar kedepannya semakin 
baik dan berkualitas sehingga layak untuk dijadikan pedoman. 

 

Kata Kunci: Peranan, Pondok Pesantren, Tradisi, Ahlusunnah Waljamaah 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Pondok Pesantren merupakan salah satu bagian dari beragam bentuk dan jenis 

lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dan mempunyai jumlah yang begitu 

banyak. Pesantren sudah memiliki akar kuat  pada diri masyarakat, dalam 

perjalanannya Pesantren mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan 

dirinya serta memiliki model pendidikan multi aspek. Santri mendapat tempaan 

kepemimpinan yang alami, kemandirian, kesederhanaan, ketekunan, kebersamaan, 

kesetaraan, dan sikap positif lainnya. 

Jika diamati, kebanyakan pondok pesantren masih mengunakan sistem 

pembelajaran pengajian kitab kuning yang sudah menjadi bagian dari ciri khas 

pesantren. Dan selain itu pondok pesantren juga mengajarkan ilmu pengetahuan yang 

bersifat umum. Hal ini juga memberikan pengertian bahwa Pondok Pesantren juga 

berusaha menyeimbangkan antara keilmuan dunia dan juga keilmuan akhirat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Selain sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat, pondok pesantren juga 

berfungsi sebagai lembaga dakwah dan wadah untuk mengajarkan ilmu agama dan 

akhlak, yang  menjadi panutan bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam. 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah merupakan salah satu Pondok Pesantren yang ada 

di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya berada di Desa Purwosari kecamatan 

Sembawa Kabupaten Banyuasin yang berdiri sejak tahun 1994. Pondok Pesantren 

 

1 
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Sabilul Hasanah mengambil sumber hukum agama selalu berlandaskan Al-Qur’an, 

Hadits, Qiyas, dan Ijtihad para Ulama, serta berpaham Ahlusunnah Waljamaah 

didalam berakidah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ahlusunnah waljamaah adalah rumusan para ulama sebagai kelompok yang 

senantiasa berpegang teguh pada ajaran nabi dan para sahabatnya.1  Ajaran 

Ahlusunnah Waljamaah hampir diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Karena 

ajarannya yang sangat santun dan penuh dengan toleransi sehingga ajaran ini begitu 

cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia yang penuh dengan keragaman budaya. 

Dalam kenyataannya ajaran Ahlusunnah WalJamaah banyak melakukan toleransi 

pada tradisi dan budaya masyarakat kita tanpa harus merusak  budaya tersebut namun 

justru malah memperbaiki yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Contoh 

Bentuk-bentuk tradisi tersebut antara lain: kendurian atau selametan, mauludan, 

Tahlilan, ziarah kubur, Tarekat, tirakat, tabarruk, tawassul, ijazahan, manaqiban.2  

Itulah bentuk-bentuk tradisi yang masih dilakukan masyarakat Indonesia pengikut 

ajaran Ahlusunnah Waljamaah. 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah sebagai pengikut ajaran Ahlusunnah 

Waljamaah mempraktekkan Tradisi-tradisi tersebut dalam kegiatan santri pesantren, 

diantaranya kegiatan rutin mingguan setiap malam jumat, para santri melakukan 

kegiatan yasin dan tahlil untuk mendoakan kaum Muslimin yang sudah wafat. Selain 

                                                             
1  Forum kajian ilmiah angkatan 2014 (kail mas 2014), Potret Ajaran Nabi Muhammad dalam 

Sikap Santun Akidah NU, (Kediri: Mumtaz14, 2014), h 14 
2 Forum karya ilmiah (FKI) Tahta, Kajian Pesantren, Tradisi & Adat Masyarakat Menjawab Vonis 

Bid’ah, (Kediri: Pustaka gerbang lama, 2014), h 1 
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kegiatan mingguan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah juga melaksanakan kegiatan 

lain seperti ziarah Wali, peringatan hari besar Islam, yang dikemas dalam budaya 

masyarakat setempat. 

Dari sikap toleransi pada ajaran Ahlusunnah Waljamaah inilah akhirnya 

menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Islam umumnya dalam 

menanggapi ajaran ini. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dalam 

pengambilan sumber hukum agama Islam. Bagi orang yang diluar paham 

Ahlusunnah Waljamaah mereka menganggap segala amal perbuatan yang tidak 

pernah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW adalah perkara yang Bid’ah dan itu 

adalah sesat karena tradisi ini baru ada setelah wafatnya Rasul.3  Padahal sebenarnya 

prinsip Islam itu membuka masuknya segala macam budaya dari mana pun 

datangnya selama budaya tersebut tidak bertentangan.4  

Salah satu contoh dari amalan tradisi yang kadang dianggap Bid’ah ialah 

kegiatan yasin tahlil dan wasilah surat Al-Fatihah kepada orang yang sudah 

meninggal, bagi orang yang tidak melakukannya mereka menganggap amalan ini 

adalah amalan yang sia-sia karena tidak pernah dilakukan oleh nabi. Namun bagi 

orang yang berpaham Ahlusunnah Waljamaah amalan ini adalah amalan baik yang  

perlu untuk dijalankan karena bisa menjadi sarana perantara untuk mendoakan orang 

yang sudah meninggal, oleh karena itulah masyarakat berpaham Ahlusunnah 

Waljamaah tetap menjalankan dan menjaga kelestarian tradisi ini. Bahkan bukan 

                                                             
3 Ali Jumu’ah, BUKAN BID’AH Menimbang Jalan Pikiran Orang-orang Yang Bersikap Keras 

dalam Beragama, (Tangerang: Lentera Hati: 2014), h 103 
4 Amin, Syamsul Munir, Ilmu Dakwah, (Jakarta:Amzah:2013), h 75 
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hanya masyarakat awam saja yang mengamalkan tradisi ini namun juga para kyai di 

Pesantren banyak yang melakukannya dengan tujuan untuk mencari rahmat dan ridho 

Allah SWT. Termasuk masyarakat desa Purwosari yang mayoritas menerima adanya 

tradisi tersebut.  

Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk melakukan sebuah kajian 

lebih mendalam tentang Pondok Pesantren Sabilul Hasanah  yang berpaham 

Ahlusunnah Waljamaah dalam perannya sebagai lembaga dakwah untuk 

melestarikan tradisi berbasis paham Ahlusunnah Waljamaah yang sudah diterima 

oleh masyarakat desa Purwosari. sehingga dapat di ambil judul penelitian sebagai 

berikut: 

“PERANAN PONDOK PESANTREN SABILUL HASANAH DALAM 

MELESTARIKAN TRADISI KEAGAMAAN AHLUSUNNAH WAL 

JAMAAH DI DESA PURWOSARI KECAMATAN SEMBAWA 

BANYUASIN“ 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah yang 

diamalkan oleh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah? 
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2. Bagaimana peranan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dalam melestarikan 

Tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah di Desa Purwosari Kecamatan 

Sembawa Banyuasin? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 

1. Tujuan 
 

Penelitian ini bertujuan antara lain: 

a. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk Tradisi keagamaan Ahlusunnah 

Waljamaah yang diamalkan  oleh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. 

b. Untuk mengetahui peranan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dalam 

melestarikan Tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah di Desa 

Purwosari Kecamatan Sembawa Banyuasin 

2. Kegunaan  
 

a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai 

peranan pondok pesantren sabilul hasanah dalam melestarikan tradisi 

keagamaan ahlusunnah waljamaah 

b. Sebagai informasi ilmiah yang berguna untuk penelitian selanjutnya 

khusus yang berkaitan dengan peran pondok pesantren 

c. Secara praktis kiranya dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk 

senantiasa ikut dalam upaya melestarikan tradisi keagamaan ahlusunnah 

waljamaah. 
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D. Tinjauan pustaka 

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya juga telah ada penelitian yang 

mengkaji peranan pondok pesantren , diantaranya penelitian dengan judul “Peranan 

Pondok Pesantren Al Ittifaqiah dalam meningkatkan kesadaran santri untuk 

melaksanakan sholat fardhu”,  Oleh Padilah Santi Mahasiswi IAIN Raden fatah 

Palembang yang membahas tentang peran para Ustad/zah di Pesantren ini dalam 

meningkatkan kesadaran Santri dalam menjalankan ibadah shalat 5  waktu, Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa peranan para Ustad/zah di Pondok Pesantren Al 

Ittifaqiah dalam meningkatkan kesadaran Santri dalam menjalankan ibadah Shalat 5 

waktu menunjukkan hasil yang positif, hal ini dapat dilihat dari kegiatan para 

santrinya dalam beribadah. 

Penelitian Muhammad Asrofi Mahasiswa jurusan Pendidikan guru madrasah 

ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, dengan judul skripsi “Peran Pondok 

Pesantren Fadlun Minalloh dalam menanamkan pendidikan karakter santri di 

Wonokromo Pleret Bantul”.5 penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa 

Pondok pesantren ini memiliki peranan didalam menanamkan pendidikan karakter 

dikalangan para santri dengan mengunakan metode mendidik melalui keteladanan, 

pembiasaan, nasihat, kedisiplinan, dan juga metode ta’zir. 

Penelitian Suprapti Wulaningsih Mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam 

UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, dengan judul skripsi “Peran Pondok Pesntren As-

                                                             
5 Muhammad Asrofi,  http://digilib.uin-suka.ac.id/8660/2/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf,,  diakses 15 

agustus 2016, pukul 21:09 WIB  

http://digilib.uin-suka.ac.id/8660/2/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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Salafiyah dalam membentuk Karakter Remaja di Desa wisata Religi Mlangi”.6 

penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Pondok pesantren ini memiliki 

peranan didalam kehidupan yakni sebagai lembaga dakwah dan juga lembaga 

pembentukkan karakter yang selalu membimbing remaja di Desa wisata realigi 

Mlangi. 

Penelitian lainnya dari Padilah Santi dengan judul Skripsi “Peranan Pondok 

Pesantren Al-Ittifaqiah dalam meningkatkan kesadaran santri untuk melaksanakan 

sholat fardhu”, menurutnya Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah mempunyai peranan yang 

positif dalam meningkatkan kesadaran santri dalam melaksanakan ibadah sholat 

fardhu 5 waktu. , sedangkan penelitian Ikhwanudin dengan judul Skripsi “Peran 

Pondok Pesntren Fadlun Minalloh dalam menanamkan pendidikan karakter santri di 

Wonokromo Pleret Bantul” menurutnya Pondok pesantren ini memiliki peranan 

didalam menanamkan pendidikan karakter dikalangan para santri dengan 

mengunakan metode mendidik melalui keteladanan, pembiasaan, nasihat, 

kedisiplinan, dan juga metode ta’zir. 

penelitian dari Suprapti Wulaningsih dengan judul skripsi “Peran Pondok 

Pesntren As-Salafiyah dalam membentuk Karakter Remaja di Desa wisata Religi 

Mlangi”, menurutnya Pondok Pesantren As-Salafiyah mempunyai peranan dalam 

pembentukkan karakter Remaja karena pesantren Merupakan lembaga pendidikan 

                                                             
6 Suprapti Wulaningsih ,dalam   http://digilib.uin-suka.ac.id/11132/2/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, , 

diakses  pada  29  mei  2016  pukul  21:40  WIB  

http://digilib.uin-suka.ac.id/11132/2/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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sekaligus lembaga pembinaan dan pembentukkan karakter remaja. Sedangkan 

penelitian ini memfokuskan pada “peranan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dalam 

melestarikan Tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah di Desa Purwosari 

Kecamatan Sembawa Banyuasin”. 

E. Kerangka Teori 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Hal ini erat 

kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjalankan satu peranan.  

Levinson sebagaimana yang dikutip Soerjono soekamto dalam bukunya menyatakan 

bahwa peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 
peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 
kemasyarakatan. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 7 
 

Biddle dan Thomas mengemukakan pendapatnya bahwa peran adalah 

serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari 

pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga 

diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain.8 

                                                             
7 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, SOSIOLOGI SUATU PENGANTAR Edisi Revisi, 

(jakarta: rajawali pers: 2014) h 211 
8  Marsenilus Ajang, Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur 

Desa di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, http://ejournal.ip.fisip-
unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/JURNAL%20(11-18-15-02-51-16).pdf, , diakses pada 04 
november 2016, pukul 19:10 WIB 

http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/JURNAL%20(11-18-15-02-51-16).pdf
http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/JURNAL%20(11-18-15-02-51-16).pdf
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Sedangkan menurut Komaruddin, yang dimaksud peranan adalah sebagai 
berikut: Pertama yaitu Tugas yang harus dijalankan dalam sebuah manajemen, Kedua 
yaitu Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status atau kedudukan, 
Ketiga Bagian atau fungsi seseorang dalam lembaga, Keempat yaitu Fungsi yang 
diharapkan dari seseorang yang kemudian menjadi karakteristik yang ada padanya, 
Kelima yaitu Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 9 

Scott el al. (1981) dalam kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting 
dari peran, yaitu:  
1. Peran itu bersifat impersonal yaitu posisi peran itu sendiri akan menentukkan 

harapannya, bukan individunya. 
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja yaitu, perilaku yang diharapkan 

dalam suatu pekerjaan tertentu. 
3. Peran itu sulit dikendalikan. 
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa 

perubahan perilaku utama. 
5. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu 

pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran. 10 
 

Tiap-tiap peranan menunjukkan bentuk-bentuk tingkah laku yang tertentu dan 

dijalankan dalam situasi yang tertentu pula.11 dari beberapa pendapat ahli diatas 

dapatlah dipahami bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, hal ini 

berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Artinya apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka dia sudah 

melaksanakan suatu peran.  

Pondok pesantren merupakan lembaga yang memiliki kedudukan tersendiri 

ditengah kehidupan masyarakat. Menurut Menteri Agama Republik Indonesia, 

                                                             
9 Rika Misiyanti, Peran Camat Dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, 

http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/(283563050)%20eJournal%20rika%20(05-20-14-10-37-45).pdf, 
diakses pada tanggal 30 agustus 2016, pukul 15:00 WIB 

10 Rahmat Dermawan, Peran Battra Dalam Pengobatan Tradisional Pada Komunitas Dayak 
Agabag di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2013/11/jurnal%20pdf%20(11-08-13-02-49-08).pdf, diakses pada tanggal 30 agustus 
2016, pukul 15:05 WIB 

11 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta: 2009), h 105 

http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/(283563050)%20eJournal%20rika%20(05-20-14-10-37-45).pdf
http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/jurnal%20pdf%20(11-08-13-02-49-08).pdf
http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/jurnal%20pdf%20(11-08-13-02-49-08).pdf
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Lukman Hakim Saifudin setidaknya ada tiga fungsi sekaligus yang penting  dari 

pesantren, yaitu:  

1. sebagai lembaga pendidikan itu sendiri 

2. selain itu pesantren juga berfungsi sebagai lembaga dakwah  

3. dan lembaga sosial. 12 

Ditengah keberadaannya sebagai lembaga dakwah dalam kehidupan 

masyarakat, Pesantren langsung terjun kedalam struktur sosial masyarakat kita yang 

penuh dengan aneka ragam budaya. Sehingga sering kali terjadi percampuran antara 

keduanya yakni ajaran pesantren dan kebudayaan masyarakat kita yang kemudian 

menjadi tradisi baru ditengah masyarakat.  

Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan, banyak sekali berbagai macam 

kebudayaan didalam masyarakat kita. Soerjono soekamto mengutip pendapat seorang 

Antropolog, yaitu E.B Tylor (1871) berkaitan dengan definisi kebudayaan. 

Menurutnya kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, Adat-istiadat, dan lain kemampuan-

kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai 

anggota masyarakat.13 

Sedangkan tradisi dalam arti sempit merupakan kumpulan benda, material, dan 

gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi bertahan 

                                                             
12 http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/01/09/nhwpxa-ini-tiga-fungsi-

pesantren-menurut-menag,,  diakses sabtu, 23 juli 2016 pukul 12:00 WIB  
13  Soerjono soekamto, Op.cit, h 148 

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/01/09/nhwpxa-ini-tiga-fungsi-pesantren-menurut-menag
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/01/09/nhwpxa-ini-tiga-fungsi-pesantren-menurut-menag
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dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap jika benda atau material dibuang 

dan gagasan ditolak atau dilupakan.14  

Tradisi memang selalu ada dalam kehidupan masyarakat, tradisi sendiri 
memiliki beberapa fungsi, yaitu:  

1. Dalam bahasa klise dinyatakan. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun.  
2. Memberikan pengesahan terhadap pandangan hidup, keyakinan, sistem 

tingkah laku sosial masyarakat, dan aturan yang sudah ada. 
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas dasar terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. 
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan 

kekecawaan kehidupan modern. 15 

Tradisi jika sudah diterima masyarakat maka akan menjadi bagian dari hidup 

masyarakat. Pondok pesantren sebagai lembaga dakwah dan lembaga sosial yang ada 

dalam struktur sosial masyarakat seharusnya bisa memberikan perannya dalam 

melestarikan tradisi dan kebudayaan ditengah masyarakat, terutama tradisi yang 

bernilai Islami. Akan ada respon yang timbul dari masyarakat sekitar terhadap proses 

pelaksanaan peran ini. Dalam penelitian ini akan digunakan teori Scoot et al yang 

menyatakan ada 5 aspek penting dari peran. 

F. Metode penelitian  

1. Jenis penelitian  

penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan, yaitu penelitian yang 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi 

                                                             
14 Piotr Sztompka, sosiologi perubahan sosial edisi pertama, (Jakarta: Prenada: 2014), h 71 
15 Ibid, h 74 
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suatu unit sosial dalam kelompok masyarakat.16 Penelitian ini berlokasi di 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah desa Purwosari Kec. Sembawa Kab. 

Banyuasin. 

2. Sumber data  

Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis sumber data, yaitu: 

a. Data primer 

Sumber data primer mencakup segala elemen yang menyangkut Pondok 

Pesantren Sabilul Hasanah seperti: Kyai sebagai pimpinan Pondok 

Pesantren, Ustad, dan juga tokoh masyarakat. 

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder mencakup segala referensi ataupun penelitian 

yang berhubunggan dengan Tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah 

dan juga yang berhubunggan dengan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. 

3. Alat pengumpulan data 

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 

a. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian dipondok 

pesantren sabilul hasanah 

 

 

                                                             
16 Suryana, Metodologi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 

http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE__7.pdf, diakses pada 
tanggal 29 januari 2017, pukul 16:00 WIB  

http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE__7.pdf
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b. Dokumentasi 

Yaitu Melakukan pengambilan data melalui metode dokumentasi yakni 

mencatat atau mengcopy arsip-arsip dan dokumen yang  berkaitan 

dengan Peranan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dalam melestarikan 

Tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah di Desa Purwosari 

Kecamatan Sembawa Banyuasin. 

c. Wawancara 

Yaitu melakukan wawancara dengan Kyai sebagai pimpinan pesantren, 

Ustad, dan juga tokoh masyarakat untuk membantu menjawab masalah 

penelitian berkaitan dengan Peranan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah 

dalam melestarikan Tradisi keagaman Ahlusunnah Waljamaah di Desa 

Purwosari Kecamatan Sembawa Banyuasin. 

5. Analisis data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Dalam penelitian, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif baik lisan 

maupun tulisan, data lisan dikumpulkan dari informasi langsung dilapangan dengan 

wawancara, observasi, dan data tulisan berupa dokumentasi- dokumentasi, catatan, 

dikumpulkan dicari satu hubungannya dengan yang lainnya, dan dikaitkan dengan 

berbagai teori yang diperoleh dari berbagai literature pustaka, catatan-catatan 

peneliti, internet, serta berbagai media yang terkait dengan objek penelitian ini. 
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G. Sistematika pembahasan  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengunakan sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

BAB I.  Merupakan bab pendahuluan yang berisikan : Latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teori, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, 

sistematika pembahasan. 

BAB II.  Pada bab ini membahas tinjauan Teori yang berkaitan dengan : 

Peranan, Pondok Pesantren, Tradisi, Ahlusunnah Waljamaah. 

BAB III  membahas Deskripsi Wilayah Penelitian, seperti: Profil 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, Sejarah berdirinya, 

keadaan Santri dan Guru, Sarana dan Prasarana Pondok 

Pesantren. 

BAB IV Membahas Hasil Penelitian seperti: Bentuk-bentuk tradisi 

Ahlusunnah Waljamaah, dan peranan yang diberikan 

pesantren dalam melestarikan tradisi keagamaan Ahlusunnah 

Waljamaah. 

BAB V Membahas Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Peranan 

Peranan berasal dari kata peran yang berarti sesuatu yang dimainkan atau 

dijalankan.16 didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan 

oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.17 Setiap 

status atau kedudukan yang ada pada seseorang mengharuskan dirinya untuk 

menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. 

apabila hak dan kewajibann tersebut dapat dijalankan dengan baik berarti dia sudah 

melaksanakan sebuah peranan. 

Soerjono Soekamto dalam bukunya mengutip pendapat Marion J. Levy Jr. Yang 
menyatakan bahwa Terdapat beberapa macam peranan penting yang ada  didalam 
masyarakat, yaitu sebagai berikut: 
1. Sebuah peranan harus dilaksanakan apabila terdapat struktur  masyarakat yang 

akan dipertahankan keberadaannya. 
2. Peranan hendaknya hanya diletakkan kepada Pihak yang dianggap mampu 

untuk melaksanakannya. Sebaiknya berlatih terlebih dahulu untuk 
menumbuhkan kemampuan tersebut. 

3. Terkadang didalam  masyarakat ditemui pemegang peran yang  tidak mampu 
melaksanakan sebuah peran karena pelaksanaan peran tersebut terlalu banyak 
mengorbankan kepentinggan-kepentinggan pribadi. 

4. Apabila semua yang memegang peran mampu melaksanakan perannya, belum 
tentu masyarakat dapat dengan leluasa memberikan peluang kepadanya untuk 
dapat melaksanakan peran dengan baik, karena mereka memberi batasan.18 
 

                                                             
16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat  (Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka Utama , 2014) 
17 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen(Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), 

(Bandung : Alfabeta : 2014), h 86 
18Marion J. Levy. Jr. , “The Structure Of Society”, dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu 

Pengantar, Op.Cit, h 213 
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Dalam sebuah peranan, seseorang atau lembaga yang memegang peran bisa saja 

menjalankan lebih dari satu bentuk peran. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi 

yang menghendaki untuk menjalankan beberapa peranan penting didalam masyarakat. 

Selain itu juga dalam proses pelaksanaan peran tidak selamanya dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. Sebab ada saatnya seseorang yang mempunyai status kedudukan 

didalam masyarakat merasa dirinya tidak sanggup untuk menjalankan peran yang 

diberikan kepadanya.19 

B. Pondok Pesantren 

Pondok pesantren merupakan lembaga yang sudah tidak asing bagi masyarakat 

karena keberadaannya hampir merata ada disetiap daerah. Terdiri dari dua kata yaitu 

pondok yang berarti bangunan tempat tinggal sementara dan pesantren yang diartikan 

tempat belajar para santri.20 Jadi dapat dipahami bahwa pondok pesantren merupakan 

tempat yang digunakan untuk tinggal dan juga belajar para santri. 

Sedangkan menurut M. Arifin pondok pesantren didefinisikan sebagai suatu 
lembaga pendidikan agama islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, 
dengan sistem asrama (komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan 
agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah 
kedaulatan dari Leadership seorang atau beberapa Kiai dengan ciri-ciri khas yang 
bersifat Karismatik serta independen dalam segala hal.21 
 
Pada dasarnya pondok pesantren adalah tempat belajar yang kental dengan nuansa 

Islam. Seiring perkembangan zaman pesantren pun banyak melakukan perubahan guna 

                                                             
19Ibid, h 212 
20Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit  
21M. Arifin, “Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)”, dalam Mujamil, Qomar, Pesantren 

Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, (Jakarta: Erlangga: 2002), h 2 
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untuk kemajuan Umat. Sehingga pesantren pun mempunyai beberapa tipe, diantara 

sebagai berikut: 

1. Pondok Pesantren Tradisional 
Pondok pesantren jenis ini masih mengunakan sistem yang murni seperti awal 
mula adanya pesantren dengan mengajarkan kitab yang diajarkan oleh Ulama 
abad ke 15 dengan mengunakan bahasa arab. Pengajarannya mengunakan 
sistem Halaqah yang dilaksanakan di masjid atau surau. 

2. Pondok Pesantren Modern 
Pondok pesantren jenis ini merupakan pengembangan tipe pesantren karena 
orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik 
dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Proses belajarnya dilakukan 
dikelas di sekolah atau madrasah. 

3. Pondok Pesantren Komprehensif 
Pondok pesantren jenis ini merupakan perpaduan antara antara dua tipe 
Pesantren yang dijelaskan diatas. Dalam arti sistem pengajaran kitab kuning 
mengunakan metode Sorogan, Bandongan, dan Wetonan tetap diterapkan, 
namun secara reguler sistem persekolahan terus dikembangkan bahkan 
ditambahkan dengan pendidikan keterampilan sehingga berbeda dengan dua 
tipe pesantren diatas.22 

 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah termasuk dalam kategori Pesantren tipe 

Komprehensif karena memadukan tipe tradisional dan modern. Pada awal berdirinya 

Pondok Pesantren setidaknya mempunyai tiga unsur penting yang terdapat padanya, 

yaitu: pertama Kiai yang mendidik dan mengajar, Kedua Santri yang belajar, dan yang 

ketiga Masjid sebagai pusat kegiatan Pesantren.23  Kemudian Zamarkhsyari Dhofier 

menyatakan bahwa  komponen yang ada dalam Pondok Pesantren pun berkembang 

menjadi lima komponen24, yaitu: 

 
                                                             

22 Ghazali, M. Bahri, Pendidkan Pesantren Berwawasan Lingkungan Kasus Pondok Pesantren An-
Nuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, (jakarta: Pedoman Ilmu Jaya: 2001), h  14 

23 Saridjo, Sejarah, dalam Mujamil Qomar, Op.Cit, h 19 
24 Dhofier, zamakhsyari, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, dalam  Ghozali, M 

Bahri, Op.Cit, h 17 
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1. Masjid 

Masjid pada dasarnya adalah tempat sujud atau tempat sholat bagi umat Islam. 

Sujud adalah simbol kepatuhan seorang hamba kepada sang Khaliq.25 dalam Pondok 

Pesantren sebuah masjid memiliki arti tersendiri. Menurut Abdurahman Wahid, masjid 

sebagai tempat mendidik dan mengembleng santri agar lepas dari hawa nafsu, berada 

ditengah-tengah Pondok Pesantren adalah mengikuti model wayang. Ditengah-tengah 

ada gunungan, hal ini sebagai indikasi bahwa nilai-nilai kultural masyarakat setempat 

dipertimbangkan untuk dilestarikan oleh Pesantren.26 

2. Pondok 

 Pondok dalam konteks sebuah Pesantren menunjukkan arti asrama santri. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia kata Pondok mempunyai arti bangunan tempat tinggal 

sementara.27 Pondok ialah asrama tempat para santri tinggal menetap, asrama sendiri 

difungsikan untuk mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan Kiai atau 

Ustad.28 

3. Kyai 

Kyai pada hakekatnya adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang 

mempunyai ilmu dibidang agama dalam hal ini agama Islam.29 Suatu lembaga 

pendidikan Islam yang disebut pesantren biasanya memiliki tokoh sentral yang disebut 

                                                             
25 Ghazali, M. Bahri, Op.Cit, h 18 
26 Dhofier, zamakhsyari, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, dalam Mujamil 

Qomar, Op.Cit, h 21 
27 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit  
28 Muzamil Qomar, Op.Cit, h 21 
29 Ghazali, M. Bahri, Op.Cit, h 21 
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Kyai. Adanya keikhlasan yang muncul dari seorang Kyai membawa efek munculnya 

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan yang selalu disegani dan menarik tanpa 

dipengaruhi oleh waktu yang berkembang dan lingkungan yang mengitarinya.30 

4. Santri  

Santri hanya ada di pesantren sebagai penjelas adanya peserta didik yang haus 

akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang Kyai yang memimpin sebuah 

Pesantren. Santri terbagi menjadi 2, yakni: 

a. Santri Mukim 
Santri mukim yaitu santri yang menetap, tinggal bersama kyai, dan secara aktif 
menuntut ilmu dari seorang Kyai. Ada dua alasan Santri menetap sebagai Santri 
mukim: Pertama santri datang dengan maksud menuntut ilmu dari kyainya, Kedua 
untuk menjunjung tinggi Akhlak, artinya seorang santri belajar secara tidak 
langsung agar santri tersebut setelah di Pesantren akan memiliki akhlak yang 
terpuji sesuai dengan akhlak Kyainya. 
b. Santri Kalong  
Santri kalong adalah seorang murid yang berasal dari desa sekitar Pondok 
Pesantren yang pola belajarnya tidak dengan jalan menetap di dalam Pondok 
Pesantren, melainkan semata-mata belajar di Pesantren. 31 

 
5. Pengajaran Kitab-kitab Islam Klasik 

Kitab-kitab Islam klasik biasanya dikenal dengan istilah kitab kuning yang 

terpengaruh dengan warna kertas, Kitab-kitab itu ditulis oleh ulama zaman dulu yang 

berisikan tentang ilmu Keislaman seperti: Fiqh, hadits,  tafsir, maupun tentang akhlak 

yang menjadi bekal pengetahuan agama para santri.32 

                                                             
30 Ibid, h 22 
31 Ibid, h 23 
32 Ibid, h24 
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Dari lima komponen diatas masih ditambah dengan satu komponen penting yang 

ada dalam unsur Pesantren yaitu pengembangan lingkungan hidup. Pengembangan 

lingkungan dalam Pesantren merupakan suatu upaya pembentukkan kemandirian baik 

bagi Pesantren, Maupun santri, sebab dana atau pembiayaan kebutuhan pesantren 

sebagian besar merupakan usaha warga pesantren dalam menanggulanginya sendiri..33 

Keberadaan Pesantren ditengah kehidupan sosial masyarakat menjadi kebutuhan 

penting karena manfaatnya begitu banyak bagi Umat Islam. Hal ini sejalan dengan 

fungsi yang terdapat pada Pondok Pesantren, yaitu: sebagai lembaga pendidikan, 

sebagai lembaga dakwah, dan juga sebagai lembaga pembinaan moral dan kultural.34 

C. Tradisi 

Tradisi dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. 

Tradisi sendiri diartikan adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam 

masyarakat.35 Sedangkan pengertian kebudayaan menurut Selo Soemardjan dan 

Soelaeman Soemardi ialah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.36 Antara 

tradisi dan kebudayaan keduanya sama-sama dibuat oleh masyarakat dan tetap dijaga 

keberadaannya. Kebudayaan sendiri memiliki sifat hakikat, yaitu: kebudayaan bisa 

terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia, lebih dulu ada mendahului lahirnya 

suatu generasi tertentu sehingga tidak akan mati jika generasi tersebut hilang, meliputi 

                                                             
33  Ibid, h 24 
34 Mujamil, Qomar, Op.Cit, h 22 
35Ibid,  
36Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiolagi, dalam Soerjono Soekamto, 

Op.Cit, h 149 
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aturan, kewajiban, tindakan yang diterima atau ditolak, tindakan yang dilarang atau 

tindakan yang diizinkan.37 

Kebudayaan memliki beberapa unsur penting yang lazim disebut Cultural 

Universal, menurut seorang Antropolog C. Kluckhohn setidaknya ada 7 unsur penting 

yang ada dalam kebudayaan, yaitu: peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata 

pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, 

kesenian, sistem pengetahuan, religi (sistem kepercayaan).38 

Sedangkan tradisi sendiri sering diartikan oleh masyarakat sebagai adat yang 

sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan sehari-hari. Menurut Ferdinand Tonnies 

kebiasaan mempunyai tiga arti, yaitu sebagai berikut: 

1. Kebiasaan dalam arti yang menunjuk pada suatu kenyataan yang bersifat 
objektif. Artinya bahwa seseorang bisa melakukan perbuatan-perbuatan tadi 
dalam tata cara hidupnya. 

2. Kebiasaan dalam arti kebiasaan tersebut dijadikan kaidah bagi seseorang yang 
diciptakannya untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, orang yang bersangkutan 
yang menciptakan suatu perilaku bagi dirinya sendiri. 

3. Kebiasaan dalam arti sebagai perwujudan kemauan atau keinginan seseorang 
untuk berbuat sesuatu.39 

 
Dari beberapa pengertian diatas dapatlah dipahami bahwa kebiasaan adalah 

perilaku  pribadi yang ada pada seseorang, antara satu dengan yang lainnya mempunyai 

kebiasaan yang berbeda meskipun hidupnya bersama pada satu tempat. Karena setiap 

orang pada hakikatnya ingin hidupnya selalu melakukan hal-hal yang teratur. Kebiasaan 

yang baik akan diakui serta dicontoh masyarakat sekitar. Tradisi bertahan dalam jangka 

                                                             
37Ibid, h 157 
38 Dimuat dalam majalah Antropology To Day, (Chicago: A. L. Krober editor, University Press, 

1953), h 507-523, dalam Soerjono Soekamto, Ibid, h 152 
39 Ferdinand Tonnies, dalam buku Setangkai Bunga Sosiologi, Ibid, h 154 
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waktu tertentu dan mungkin lenyap jika benda atau material dibuang dan gagasan 

ditolak atau dilupakan.40 

Tradisi memang selalu ada dalam kehidupan masyarakat, tradisi sendiri memiliki 
beberapa fungsi, yaitu: 

1. Dalam bahasa klise dinyatakan. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun.  
2. Memberikan pengesahan terhadap pandangan hidup, keyakinan, sistem tingkah 

laku sosial masyarakat, dan aturan yang sudah ada. 
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas 

dasar terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. 
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan 

kekecawaan kehidupan modern.41 
 

Sebuah kebudayaan apabila sudah diterima masyarakat maka akan menjadi bagian 

dari hidupnya. Karena kebudayaan itu tidaklah tetap maka didalam masyarakat 

kadangkala kita akan menemui terjadinya percampuran antara dua kebudayaan yang 

saling berbeda yang disebut dengan istilah Akulturasi Budaya. Proses akulturasi yang 

berjalan dengan baik dapat menghasilkan integrasi antara unsur-unsur kebudayaan asing 

dengan unsur-unsur kebudayaan sendiri.42 

Dalam konteks Islam akulturasi budaya sudah lama terjadi. Karena pada awal 

munculnya Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW  ditanah Arab, itu terjadi 

interaksi dan dialog  antar islam dan budaya Arab. Sehingga menjadi kebudayaan Islam 

perdana.43 Di Indonesia sendiri akulturasi budaya pun sudah terjadi sekitar abad ke 15  

di masa wali songo. Wali songo ialah  sekelompok wali yang dianggap bertanggung 

                                                             
40 Piotr Sztompka, Op. Cit, h 71 
41Ibid, h 74 
42  Soerjono Soekanto, Op.Cit, h 167 
43 Ilyas Ismail & Prio Hotman, Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam 

Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2013) h 244 
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jawab bagi penyebaran agama Islam di Indonesia,  khususnya di pulau Jawa.44 Thomas 

Arnold seorang antropolog yang cukup ternama menyatakan bahwa model dakwah wali 

songo ini sebagai lambang keberhasilan penyebaran Islam di Jazirah Melayu, karena 

penyebaran Islam sukses dilakukan tanpa kekerasan dan kekuatan tetapi melalui 

penetrasi nilai-nilai Islam Kultural.45 Dengan melakukan pendekatan melalui budaya 

lokal tersebut Islam tidak canggung untuk mengadopsi budaya tersebut dan mengisinya 

dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai peninggalan sejarah, 

seperti arsitektur bangunan masjid Demak dan Kudus yang sebagiannya menyerupai 

kuil Hindu dan menarik unsur-unsur filsafat Hindu, adalah contoh dari pendekatan 

adaptasionis para Sufi atau wali.46 

D. Konsep Ahlusunnah Waljamaah 

Istilah Ahlusunnah Waljamaah yang kemudian disebut Aswaja tentunya masih 

asing bagi sebagian kalangan masyarakat, Karena memang istilah ini berasal dari bahasa 

arab. Ahlusunnah Waljamaah asal katanya yaitu Ahlun yang berarti keluarga atau bisa 

juga diartikan pengikut, As-Sunnah yang berarti jalan yang diridhoi Allah SWT dan 

menjadi panutan dalam agama yang telah ditempuh Rasulullah SAW atau orang yang 

mumpuni dalam bidang agama seperti para Sahabat, Al-Jamaah berarti golongan orang-

orang muslim.47 dari penjabaran makna kalimat Ahlusunnah Waljamaah tersebut 

dapatlah dipahami bahwa definisi Ahlusunnah Waljamaah ialah rumusan para ulama 

                                                             
44 Ahmad Haris, Bid’ah Dalam Literatur Islam, (Jakarta: Referensi, 2012), h 3 
45 Thomas W. Arnold, The Islamic Preaching, dalam Ilyas Ismail & Prio Hotman, Op. Cit, h 254 
46 Ahmad Haris, Op. Cit, h 33 
47 Forum kajian ilmiah angkatan 2014 (kail mas 2014),  Op. Cit, h 11 
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sebagai kelompok yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran nabi dan para 

sahabatnya.48 Keberadaan kelompok-kelompok pada diri umat Islam memang sudah 

menjadi ketentuan Allah SWT  Karena memang  umat Nabi Muhammad SAW. akan 

terpecah menjadi beberapa golongan atau firqoh. 

 Sedangkan definisi Ahlusunnah Waljamaah menurut K.H Siradjuddin Abbas 

ialah sebagai berikut: Ahlusunnah adalah Penganut Sunnah Nabi, Wal Jamaah ialah 

penganut I’iqtiqad (keyakinan) sebagai I’iqtiqad jamaah sahabat-sahabat Nabi. Jadi 

kaum Ahlusunnah Waljamaah ialah kaum yang menganut I’iqtiqad sebagai I’iqtiqad 

yang dianut nabi Muhammad SAW. dan sahabat-sahabat beliau.49 Ahlusunnah Wal 

Jamaah merupakan sebuah kelompok atau golongan yang tetap konsisten mengikuti 

ajaran Nabi dan para sahabatnya. 

Ada tiga ciri utama dari ajaran Ahlusunnah Waljamaah ini, yang selalu diajarkan 
oleh rasulullah dan para sahabat beliau, yaitu: pertama At-Tawasuth yakni sikap 
tengah-tengah, kedua At-Tawazun seimbang dalam segala hal, ketiga Al-I’qtidal 
yakni sikap tegak lurus. Selain ketiga ciri tersebut ajaran Aswaja juga 
mengamalkan sikap Tasamuh yaitu sikap toleransi menghargai perbedaan serta 
menghormati orang yang mempunyai prinsip hidup yang tidak sama.50 

 

Sikap Moderat atau sikap pertengahan memang sudah diajarkan oleh agama 

Islam. Sikap ini mengajarkan kepada umat Islam untuk lebih terbuka dalam segala hal 

karena sesuatu yang berada ditengah selalu diartikan baik yaitu posisinya antara dua hal 

yang saling berseberanggan. Contohnya ialah sifat dermawan ialah sebuah sikap 
                                                             

48Ibid, h 14 
49 Siradjuddin Abbas, I’tiqad Ahlusunnah Wal Jamaah, (Bandung: Karya Nusantara: 1987),  h 16 
50Muhyidin Abdusshomad, Karakter Tawassuth, Tawazun, I'tidal, dan Tasamuh dalam Aswaja, 

dalam http://www.nu.or.id/post/read/16551/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-
aswaja, diakses pada tanggal 01 sepetember 2016, pukul 20:24 WIB 

http://www.nu.or.id/post/read/16551/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja
http://www.nu.or.id/post/read/16551/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja
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pertengahan antara boros dan juga kikir. Sikap pertengahan ini sudah diterangkan dalam 

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah, ayat 143: 

   
   

    

     : (143)البقرة , اية 

 
Artinya:  

Dan demikian Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang pertengahan 

(adil) dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 

Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.51 

 
Sebagai konsekuensi dari sikap pertengahan ini ialah ajaran Islam tidak 

membenarkan sikap orang yang terlalu berlebihan dalam beragama.52 Dalam arti bahwa 

kita hendaknya jangan mudah mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, 

mudah memvonis kafir mamupun bid’ah. Hendaknya segala sesuatu yang memang 

membawa kebaikan silahkan diambil manfaatnya dan segala sesuatu yang membawa 

keburukan silahkan tinggalkan. Selain dari sikap At-Tawasuth ajaran Ahlusunnah 

Waljamaah juga menerapkan sikap At-Tawazun bagi pemeluknya, yaitu sikap seimbang 

dalam segala hal. Termasuk didalamnya seimbang dalam pengunaan dalil Aqli (yang 

bersumber dari pikiran rasional) dan dalil Naqli (bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits). 

Selanjutnya sikap Al-Iqtidal yaitu sikap tegak lurus dalam arti selalu siap menegakkan 

                                                             
51 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnnya, (Surabaya, Karya Utama, 2000),  
52 Ali Jumuah, Op.Cit, h  8 
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kebenaran juga menjadi ciri khas ajaran Aswaja. ditambah dengan satu sifat yang 

menjadi bagian dari ajaran ini ialah Tasamuh atau yang lebih akrab dikenal dengan 

sikap toleransi sebuah sikap menghargai perbedaan yang ada. 

Praktek dari kajian ajaran Ahlusunnah Waljamaah begitu luas pembahasannya 

dalam segala bidang Keislaman, seperti: Aqidah, Syariah, Akhlak, Dakwah, pergaulan 

antar golongan, kehidupan warga negara, dan juga kebudayaan. Salah satu contoh ajaran 

Ahlusunnah Waljamaah dibidang Aqidah adalah kehatian-hatian dalam melakukan 

penilaian dalam melihat suatu hal sehingga tidak mudah menjatuhkan vonis syirik, 

bid’ah, atau vonis kafir. Dalam konteks kebudayaan ajaran Ahlusunnah Waljamaah 

menerima kebudayaan lain yang datang  atau malah sebaliknya masuk kedalam budaya 

lain. 

Ajaran ini mempunyai cara penilaian sendiri dalam melihat kebudayaan, yaitu 
sebagai berikut: pertama kebudayaan harus ditempatkan pada posisi dan 
kedudukan yang wajar, Dinilai dan diukur dengan hukum dan norma agama, 
kedua kebudayaan yang baik dan tidak bertentanggan dengan agama dapat 
diterima dari manapun datangnya sedangkan yang tidak baik tinggalkan, ketiga 
dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih 
layak untuk dilestarikan.53 

 
Hal tersebut lah yang membuat ajaran Ahlusunnah waljamaah begitu lembut 

diterima masyarakat sehingga banyak disukai dan diikuti oleh umat Islam. Kemudian 

budaya yang dianggap baik itu pun terus diamalkan hingga kini. sehingga tidak jarang 

budaya yang dulunya tidak menunjukkan nuansa Islami kemudian terjadi akulturasi 

antara budaya masyarakat dengan Islam akhirnya menjadi satu tradisi baru berciri khas 

                                                             
53Muhyidin Abdusshomad, Karakter Tawassuth, Tawazun, I'tidal, dan Tasamuh dalam Aswaja, dalam 

http://www.nu.or.id/post/read/16551/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja, 
diakses pada tanggal 02 sepetember 2016, pukul 05:18 WIB 

http://www.nu.or.id/post/read/16551/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja
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Ahlusunnah Waljamaah. Contoh Bentuk-bentuk tradisi tersebut antara lain: kendurian 

atau selametan, mauludan, Tahlilan, ziarah kubur, Tarekat, tirakat, tabarruk, tawassul, 

ijazahan, manaqiban.54 

Meskipun banyak masyarakat yang mau mengamalkan tradisi tersebut, namun 

tetap saja ada pihak-pihak yang anti untuk mengamalkan  tradisi tersebut. Pihak yang 

anti tradisi tersebut beralasan bahwa tradisi tersebut adalah bid’ah karena tidak pernah 

dilakukan nabi secara langsung. Konsep terburuk yang menguasai alam Pikiran orang 

diluar paham ahlusunnah waljamaah ialah meluasnya pengertian bid’ah, sehingga 

menganggap perilaku, kebiasaan, dan adat-istiadat kaum muslim sebagai bid’ah dan 

kesesatan, mereka menyangka segala sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi 

SAW adalah bid’ah dan kesesatan yang  tidak boleh dilakukan.55  

Sedangkan bid’ah sendiri dalam bahasa arab berasal dari  fi’il madhi بدع yang 

mempunyai dua arti. Pertama membuat hal baru tanpa contoh sebelumnya, kedua bid’ah 

diartikan letih atau lemah.56 Hujattul Islam Abu Hamid al-Ghazali RA juga pernah 

mengatakan: tidak semua yang baru dilakukan (setelah Nabi SAW wafat) dilarang, 

tetapi yang dilarang hanyalah bid’ah yang bertentanggan dengan aturan Agama yang 

tetap, dan membatalkan suatu perkara agama.57 

Syaikh Izzuddin bin Abdissalam membagi bid’ah secara lebih rinci menjadi lima 
sesuai dengan hukum Islam. Yaitu bid’ah wajib, sunnah, mubah, makruh dan 
haram. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut: 

                                                             
54 Forum karya ilmiah (FKI) Tahta, Op. Cit,  h 1 
55 Ali Jumuah, Op.Cit, h 103 
56 Forum karya ilmiah (FKI) Tahta, Op. Cit,  h 4 
57 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ Ulum ad-Din, j.2, h 248 dalam Ali Jumuah, Op.Cit, h 114 
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1. Bid’ah wajib, seperti: belajar ilmu nahwu (gramatika arab) untuk memahami 
Al-Qur’an dan Hadits. 

2. Bid’ah sunnah, seperti: mendirikan Pesantren, madrasah dan setiap kegiatan 
sosial yang belum pernah dikenal pada zaman Rasulullah SAW. 

3. Bid’ah mubah, seperti: berjabat tangan setelah shalat dan membaca ta’awudz 

sebelum sahalat. 
4. Bid’ah makruh, seperti: menghiasi masjid dan mushaf Al-Qur’an. 
5. Bid’ah haram, seperti: jabariyah dan qadariyah.58 

 

Sebelum adanya amalan bid’ah yang dilakukan oleh para ulama dan juga kaum 

muslimin yang kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Salah seorang sahabat 

Rasulullah sudah menjadi pelopor dari pelaksanaan bid’ah tersebut. Sahabat Umar bin 

Khatab pernah berijtihad mengenai persolanan ibadah malam bulan ramadhan yakni 

shalat tarawih berjamaah. Shalat tarawih yang awalnya dikerjakan sendiri dan ada yang 

berjamaah dengan bacaan ayat Al-Qur’an yang panjang kemudian sahabat Umar 

berusaha meringankan bacaan ayat Al-Qur’an dalam shalat tersebut dan menambahkan  

rakaatnya menjadi 20 rakaat, lalu ia pun menyebutnya dengan istilah ‘inilah sebaik-baik 

bid’ah’. 59 

 Fakta  sejarah yang argumentatif dan layak dijadikan panutan telah menjelaskan 
beberapa keistimewaan sahabat Umar, yaitu: pertama sahabat Umar bin Khattab 
RA pernah diberi gelar oleh Rasulullah SAW sebagai al-faruq, kedua Sahabat 
Umar adalah orang yang selalu mendapatkan ilham (memiliki firasat dan naluri 
yang tajam) lantaran cahaya kearifan firasatnya, ketiga dalam beberapa tempat 
atau peristiwa ayat Al-Qur’an turun sesuai dengan pendapat sahabat Umar, 

keempat Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kaum muslimin agar mereka 
berpegang pada petunjuk Khulafaur Rasyidin, dengan sunnah Abu Bakar al-
Shiddiq dan Umar bin Khattab.60 

                                                             
58 Syaikh Izzuddin bin Abdissalam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Mu’ assisah ar-rayyan, 

tt, Juz II, hlm 337, dalam Forum karya ilmiah (FKI) Tahta, Op. Cit,  h 7 
59 Ichwan, Mohammad Nor, Inilah Sebaik-baik Bid’ah: Buku Panduan Berdebat Dengan Salafi 

Wahabi, (semarang: Walisongo Publishing: 2012), h 62 
60 Ibid, h 63 
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Padahal kita ketahui bersama bahwa Sahabat adalah orang-orang yang langsung 

bertemu Rasulullah, sudah jelas pemahaman mereka terhadap Islam jauh melebihi kita 

orang awam. Sahabat Umar saja mau mengakui adanya bid’ah hasanah (bid’ah yang 

baik) dan mau melakukannya. Tentunya sudah tidak diragukan lagi dasar hukumnya 

bagi kita pemeluk paham ahlusunnah waljamaah untuk terus mengamalkan dan 

melestarikan tradisi peninggalan Sahabat dan para ulama tersebut 
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah merupakan salah satu Pondok Pesantren 

yang ada di Sumatera Selatan tepatnya berlokasi di Desa Purwosari Kecamatan 

Sembawa Kabupaten Banyuasin. Berdiri sejak tanggal 17 April 1994 yang diawali 

dengan pembangunan masjid Pesantren dan resmi beroperasi kegiatan belajar para 

Santrinya pada pada 17 Juli 1995. Pada awal berdirinya Pesantren ini masih 

mempunyai santri yang sedikit. Seiring berjalannya waktu kini jumlah santrinya pun 

semakin banyak dan sangat ramai suasana Pesantren ini.  

Jika diamati Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ini Masuk dalam Kategori jenis 

Pesantren Komprehensif, yakni jenis Pondok Pesantren pertengahan yang 

menyatukan sistem pendidikan ala Pesantren Tradisional dan sistem Pendidikan 

Pesantren Modern. Hal ini terlihat dari proses belajar santrinya yang masih belajar 

kitab kuning mengunakan cara klasik metode Sorogan, Bandongan, dan Wetonan. 

namun secara aturan pemerintahan Indonesia sistem belajar di Sekolah juga 

dijalankan dengan Mengikuti kurikulum Kementerian Agama dan Kementerian 

Pendidikan nasional. Selain Sekolah formal para Santri pun dibekali kemampuan 

pendidikan Keterampilan yang berguna untuk bekal ketika Terjun ditengah 

masyarakat nanti. 
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Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Sabilul Hasanah diawali pada 
sekitar tahun 1992 saat KH. Muhammad Mudarris SM Selaku pendiri 
pesantren diminta untuk mengobati penyakit salah satu warga setempat. 
Karena rasa kepedulian untuk melakukan pembinaan rohani dan 
Keagamaan terhadap masyarakat sekitar yang saat itu kondisinya masih 
Minim Ilmu agama sehingga sempat dimanfaatkan Oleh para missionaris 
untuk menyebarkan ajaran yang dikenal dengan gerakan Bondronoyo. 
Maka dari situlah muncul niat untuk mendirikan sebuah Pesantren.61 

 
Kondisi keagamaan masyarakat desa Purwosari sebelum berdirinya Pesantren 

masih sangat minim, Sehingga menjadi sasaran para penyebar ajaran yang dibawa 

para missionaris untuk mengikuti sebuah gerakan yang dikenal dengan sebutan 

Bondronoyo. Melihat kondisi yang ada KH. Mudarris pun merasa terpanggil dan 

berinisiatif untuk melakukan pembenaran aqidah masyarakat dan mendirikan sebuah 

lembaga Keagamaan yang kemudian di beri nama Pondok Pesantren Sabilul 

Hasanah. Masyarakat desa purwosari sendiri mayoritas beragama Islam, dengan 

beragam macam pekerjaan yang dijalani dalam mencari mata pencarian hidup, 

seperti: petani karet, petani sawit, buruh perkebunan. Ada yang bekerja dilahan milik 

sendiri dan ada juga yang menjadi karyawan perusahaan. 

Sejak awal mula berdiri di tahun 1994 hingga saat ini  pondok pesantren 

Sabilul Hasanah sudah berusia sekitar 22 tahun dan kemajuan dalam segala aspek 

pun jelas terlihat baik secara fisik, seperti; pembangunan gedung, sarana dan 

prasarana maupun kemajuan dalam bidang pemahaman agama santri dan masyarakat 

sekitar Pondok Pesantren. Sehingga membawa dampak yang sangat positif bagi umat 

Islam pada umumnya. 
                                                             

61 Pimpinan Pusat Jam’iyyatul Qurra Wal Huffazh , MTQ Naional VI Antar Pondok Pesantren & 
Rapat Kerja Nasional Jam’iyyatul Qurra Wal Huffazh, (Jakarta: Dunia Kreasindo: 2007), h 77 



32 
 

 
 

Pondok pesantren Sabilul Hasanah merupakan lembaga pendidikan dan 

keagamaan yang terus membina Santri untuk menjadi manusia yang memilik kualitas 

Spiritual (IMTAQ) dan Intelektual (IPTEK) yang handal dan siap menjadi generasi 

yang tanggap terhadap perkembangan sebuah Bangsa dan mampu ikut serta demi 

kemajuan Bangsa dan tanah air dimana mereka berada.62 

B. Visi dan Misi 

Visi: 

Berperan aktif memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara Indonesia 

tercinta, berupa pemikiran dan kerja nyata sesuai dengan kemampuan yang ada. demi 

memajukan pembangunan manusia seutuhnya yang berpedoman pada Al-Qur’an, Al-

Hadits, Ijma dan Qiyas. Sebagaimana firman Allah SWT  dalam surat Al-Taubah ayat 

122:   

   
    

     
   
  
   
   

  (  : 122التوبة , اية) 
 

Artinya : tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

                                                             
62Brosur Selayang Pandang Pondok Pesantren Sabilul Hasanah,  2016 
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untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 

kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.63 

Misi: 

1. Membimbing dan mengarahkan santri agar dapat menjadi insan yang memiliki 

keimanan dan ketaqwaan yang kuat, kepribadian dan moral yang luhur serta mulia. 

2. Mendidik santri agar menjadi generasi bangsa yang berwawasan intektual, 

inovatif, dan kreatif sehingga benar-benar menjadi sosok manusia yang produktif, 

kompetetif, dan berakhlakul karimah. 

3. Melaksanakan amanat berupa lahan dan sumberdaya lainnya serta mengolah 

komoditi yang bernilai ekonomi tinggi dan dibutuhkan atau diminati oleh 

masyarakat dengan jalan yang halal dan diridhoi oleh Allah SAW. 

4. Berperan aktif dalam pengembangan perekonomian rakyat dengan jalan 

memberdayakan unit-unit usaha yang sudah ada maupun yang akan ditumbuhkan 

dan dikelola oleh pondok pesantren, juga berupaya memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.64 

 

 

 

                                                             
63 Departemen Agama RI, Op.Cit 240 
64 Brosur Selayang Pandang Pondok Pesantren Sabilul Hasanah,  2016 
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C. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah65 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

                                                             
65 Arsip Pondok Pesantren Sabilul hasanah 

Pimpinan dan pengasuh 

KH. Muhammad Mudarris 

Bidang Kepengasuhan 

H. M. Wahib Sunharlan 

Sekretaris 

H. Syarif Chumas Assyawaly 
Assayawaly 

Bendahara 

HJ. Siti Nurjanah 

Koordinator pendidikan 

H. Ahmad Mubari M.Pd.I 

Ustad dan ustadzah 

Santri Putra dan Putri 

 

Satuan Tugas 

Segenap santri 
senior 

Bidang Pembangunan 

H. Tamamul Abrori 

Wakil Pimpinan 

Kepala Madrasah 

1.  Aliyah : Wahyudi S.Pd 
2. Tsanawiyah : Syahrul Mubarok S.Thi 
3. Diniyyah : H. Abdullah Yazid  
4. Mualimin : H. Ubaidillah Luai M.Si 
5. Tahfidzul Qur’an : Kholili Lc 

Lurah Pondok 

H. Abdullah Yazid At-Tamimi 
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D. Tugas Pokok dan Fungsi  

Dalam pelaksanaan operasional Pondok Pesantren Sabilul Hasanah pun 

menetapkan pengurus-pengurus yang diberi tugas dan fungsi yang harus dijalankan 

berdasarkan arahan Kyai Pesantren. Diantaranya tugas dan fungsi tersebut ialah 

sebagai berikut: 

1. Pimpinan dan pengasuh  

KH. Muhammad Mudarris sebagai pendiri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah 

secara struktural mempunyai posisi yakni sebagai pimpinan dan juga pengasuh 

Pondok Pesantren. Dalam Konteks Pesantren seorang pimpinan Pesantren di sebut 

sebagai Kyai.  

2. Wakil Pimpinan 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah mempunyai 2 orang wakil pimpinan yang 

ditunjuk oleh pimpinan untuk mengurusi bidang yang berbeda, yaitu: H. Wahib 

Sunharlan  ditunjuk  untuk menjadi wakil pimpinan Pondok Pesantren Sabilul 

Hasanah. Dan diberi amanah untuk mengurusi bidang kepengasuhan dan Operasional 

sehari-hari di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah.66 Dan H. Tamamul Abrori ditunjuk 

sebagai wakil Pimpinan yang mengurusi bidang Pembangunan fisik di Pondok 

Pesantren Sabilul Hasanah, Seperti: pembangunan gedung, dan penyediaan sarana 

dan prasarana Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. 2 orang wakil pimpinan ini 

merupakan adik kandung KH. Muhammad Mudarris. 

 
                                                             

66  Pimpinan Pusat Jam’iyyatul Qurra Wal Huffazh, Op.cit, 81 
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3. Sekretaris 

H. Muhammad Syarif Chumas Assyawaly (putra kandung KH. Mudarris) 

merupakan sekretaris dari Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Oleh pimpinan 

Pesantren ditunjuk untuk mengurusi bidang adminitrasi, manajemen, dan juga 

mengatur urusan pendidikan salafiyah khas Pondok Pesantren Sabilul Hasanah.67 

4. Bendahara 

Bendahara Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dipegang langsung ibu Nyai Hj. 

Siti Nurjanah (Istri KH. Muhammad Mudarris) yang membidangi khusus Keuangan 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Namun dalam operasional sehari-hari yang 

menjalankan bagian bendahara ialah  Edi Santoso. 

5. Koordinator Pendidikan 

Koordinator pendidikan merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada H. 

Ahmad Mubari M.Pdi untuk mengurusi seluruh jenis Pendidikan yang ada di 

Pesantren, mengatur sistem pendidikan Terutama pendidkan Formal yang mengikuti 

kurikulum Kementerian Agama dan Kementerian Pendidkan Nasional, maupun 

pendidkan Salaf  khas Pesantren. 

6. Kepala Madrasah 

Kepala madrasah merupakan para kepala sekolah yang memimpin kegiatan 

belajar para santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Sekolah yang dipimpin disini 

ialah masuk dalam Program Pendidikan Formal yang wajib diikuti seluruh elemen 

Santri tanpa terkecuali. 
                                                             

67  Ibid, h 81 
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7. Lurah Pondok 

Penggunaan istilah Lurah Pondok memang sudah menjadi semacam kebiasaan di 

beberapa Pondok Pesantren. Lurah pondok memang sebuah tanggung jawab yang 

diberikan oleh Kyai kepada Ustad untuk membawahi bidang kepengasuhan santri, 

Program belajar dan kegiatan di Pondok, bidang dakwah, Lurah pondok langsung 

mengontrol kegiatan sehari-hari santri. Di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah Lurah 

Pondoknya ialah H. Abdullah Yazid Attamimi (putra KH. Mudarris). 

8. Ustad dan ustadzah 

a. Mempunyai tugas menjadi staf pendidik para santri di beberapa jenis program 

pendidikan yang ada di Pesantren. 

b. Membimbing Santri dalam kehidupan di Pesantren, memberikan nasehat, 

melakukan pendidikan disiplin bagi santri yang melakukan pelanggaran aturan 

Pondok.68 

9. Satuan Tugas 

Satuan tugas merupakan para santri senior yang diberi kepercayaan untuk 

mengemban tugas menjalankan kewajiban sesuai dengan arahan ustad dan ustadzah. 

Satuan tugas juga langsung berbaur dengan kehidupan santri, membimbing Adik-adik 

tingkat dalam belajar di Pondok. 

 

 

 
                                                             

68 Arsip Pondok Pesantren Sabilul hasanah 
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E. Program Pendidikan 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dalam program mencetak generasi Bangsa 

yang berkualitas dalam segala aspek keilmuan mempunyai beberapa jenis program 

pendidikan. Setidaknya ada tiga jenis program pendidikan yang ada di Pondok 

Pesantren ini yaitu sebagai berikut: 

1. Program pendidikan Formal 

a. Madrasah diniyyah 

Madrasah Diniyah ini merupakan pendidikan pokok yang menjadi ciri khas 

utama Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dan berkonsentrasi pada keilmuan 

agama Islam ala salafiyah baik secara teori maupun praktisnya. 

b. Madrasah Tsanawiyah 

Madrasah Tsanawiyah adalah pendidikan formal yang setara dengan SLTP, 

yang diselenggarakan untuk mendidik santri dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan dan tetap dalam basis agama. Program pendidikan ini ditempuh 

selama 3 tahun. 

c. Madrasah Aliyah 

Madrasah Aliyah (MA) adalah program pendidikan formal setingkat SMU yang 

diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. 

d. Madrasah Muallimin Muallimat 

Madrasah Muallimin Muallimat merupakan pendidikan pendidikan formal yang 

setingkat MTS dan MA yang baru dicanangkan oleh yayasan Pondok Pesantren 

Sabilul Hasanah pada tahun ajaran 2009-2010. Pendidikan ini berorientasikan 
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pada pendidikan agama dengan muatan pada kurikulum sebanyak 85% dan 

tetap mempertahankan materi pendidikan umum sebanyak 15%. sebagai modal 

untuk mengikuti Ujian Nasional sehingga prospek lulusannya ke depan 

diharapkan mampu menjadi sosok ulama yang memiliki keilmuan agama yang 

mendalam secara teoritis maupun praktis, dengan tetap dapat melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

e. Madrasah Tahfizhul Qur’an 

Madrasah Tahfidzul Qur’an Sabilul Hasanah merupakan salah satu pendidikan 

Al-Qur’an yang baru dicanangkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Sabilul 

Hasanah sebagai pengembangan dari program Tahfidzul Qur’an yang telah ada 

sebelumnya.69 

2. Program Pendidikan Informal 

a. Lembaga Pengembangan Bahasa 

Lembaga ini didirikan pada bulan April 2002 dengan tujuan mendidik santri  

agar memiliki keterampilan berbahasa internasional (Bahasa Arab, Inggris, dan 

Mandarin). 

b. Pengajian Kitab Kuning 

Pengajian Kitab Kuning merupakan salah satu program pendidikan yang 

menjadi ciri khas Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang bertujuan untuk 

membekali santri agar memiliki kemampuan untuk mengkaji khazanah-

khazanah intelektual klasik (Salaf) maupun kontemporer yang berbahasa Arab 
                                                             

69  Brosur Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, 2016 
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baik secara teoritis maupun praktis. Karena hal itu merupakan salah satu 

sumber utama dari keilmuan agama Islam yang berasal dari ulama berdasarkan 

petunjuk Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

c. Pengajian Qur’an metode Qiro’ati 
 

Pengajian Qur’an metode Qiro’ati di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah 

dimulai  sejak tahun 2013 yang di adopsi dari Metode Qiro’ati Cabang Jambi 

yang di pimpin oleh KH. M. Burhan Jamil, sedangkan Kitabnya sendiri di 

Karang oleh KH. Dachlan Salim Zakarsyi 

3. Pendidikan Non Formal 

Program pendidikan ini merupakan program pendidikan tambahan yang 

diselenggarakan untuk membawa wawasan dan pengalaman keilmuan santri dari segi 

teori maupun praktek, sehingga nantinya santri mampu untuk  mengamalkan 

keilmuannya kepada masyarakat. Adapun bentuk kegiatannya sebagai berikut: 

a. Pelatihan kader Mubaligh dan Mubalighot, yaitu kegiatan untuk melatih para 

santri agar mempunyai mental tampil didepan umum dengan dilatih ceramah, 

khutbah, dan kemampuan lainya yang mengarah kepada syiar islam. 

b. Pelatihan Teknisi Komputer, kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih santri 

dibidang teknologi komputer, tata cara pengunaan komputer, agar santri tidak 

ketinggalan dengan perkembangan teknologi. 
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c. Diklat Kepemimpinan dan Organisasi, pelatihan ini merupakan wadah untuk 

melatih jiwa kepemimpinan santri dengan diajarkan berorganisasi. Seperti 

kegiatan OSIS diluar kegiatan sekolah formal. 

d.  Latihan pengelasan, pertukangan kayu dan sebagainya, pelatihan ini bertujuan 

untuk menambah kemampuan santri dibidang keterampilan, hal ini sesuai 

dengan tujuan Pesantren yang ingin santrinya mahir berbagai kemampuan.70 

 

F.  Sarana di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah 

1. Masjid dan Menara yang berjumlah masing-masing 1 unit bangunan 

2. lokal belajar yang berjumlah sekitar 35 ruangan 

3. Asrama santri permanen berjumlah sekitar 30 kamar 

4. Perpustakaan dan ruang multimedia berjumlah 1 unit  

5. Kantor yayasan sekaligus kediaman Pimpinan pesantren berjumlah 1 unit 

6. Laboratorium IPA, Bahasa, dan Komputer berjumlah masing-masing 1 unit 

7. Unit Pengolahan Air Bersih berjumlah 1 unit 

8. Koperasi berjumlah 1 unit 

9. Isi ulang air minum Mas’a As-Syarofah berjumlah 1 unit 

10. Sarana olahraga, berjumlah 1 unit yakni lapangan voli, basket, badminton. 

11. Dan beberapa sarana penting lainnya71 

 

                                                             
70 Brosur Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, 2016  
71  Arsip Pondok Pesantren Sabilul Hasanah 
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G. Santri dan Ustad serta ustadzah 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah mempunyai jumlah Ustad dan Santri yang 

terbilang cukup banyak, dengan rincian sebagai berikut: Ustad dan ustadzah 

berjumlah sekitar 76 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam mulai 

strata 1 hingga strata 2, dan jumlah santri sekitar 514 dengan rincian putra sebanyak 

218 dan putri sebanyak 296. 72 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah mempunyai program pendidikan yang 

beragam dan ditunjang dengan berbagai fasilitas yang cukup lengkap didalamnya 

sehingga menjadikannya tetap ada dan terus berkembang hingga saat ini. Ditambah 

dengan masyarakat desa Purwosari yang mendukung keberadaannya dalam 

mengembangkan syiar Islam. Maka sama-sama memberikan dampak positif satu 

sama lain. 

 

 

                                                             
72  Arsip Pondok Pesantren Sabilul Hasanah 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk-bentuk tradisi keagamaan yang diamalkan Pondok Pesantren 

Sabilul Hasanah 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah sebagai salah Pondok Pesantren yang 

berpaham Ahlusunnah Waljamaah terus berupaya untuk menjadi lembaga yang 

bermanfaat untuk kemaslahatan umat Islam. nama Sabilul Hasanah sendiri bermakna 

jalan untuk menuju kebaikan, yang merupakan doa dan juga harapan seiring 

berdirinya Pondok Pesantren Sabilul Hasanah agar bisa menjadi jalan bagi santrinya 

untuk menuju ridho Allah SWT.73  

 

Gambar 1.1 
Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tanggal 28 Desember 2016 

                                                             
73 H. Ahmad  Mubari, Koordinator Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, wawancara  

senin tanggal 03 oktober 2016.  
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 Ahlusunnah waljamaah adalah rumusan para ulama sebagai kelompok yang 

senantiasa berpegang teguh pada ajaran Nabi dan para sahabatnya.74  Inilah ajaran  

yang mayoritas diikuti umat Islam. paham ini bertujuan agar kita tidak menyimpang 

dari aturan yang berlaku. Itulah yang membuat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah 

tetap menjadikan paham Ahlusunnah waljamaah sebagai dasar dalam beraqidah.  

Menurut ustad H. Ahmad Mubari, Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tetap 
menjalankan ajaran Ahlusunnah waljamaah karena inilah ajaran yang sesuai 
dengan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ajaran ini sudah jelas 
diikuti oleh mayoritas umat Islam diseluruh dunia, selain itu Pimpinan dan 
Pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah KH. Muhammad Mudarris 
merupakan Rois syuriyah  pengurus wilayah Nahdatul Ulama Sumatera 
Selatan, NU termasuk dalam Organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia 
yang juga berpaham Ahlusunnah Waljamaah.75 
 

Dalam prakteknya pengikut Ahlusunnah waljamaah di Indonesia ini biasa 

mengamalkan tradisi-tradisi keagamaan yang sudah diwariskan para ulama, sehingga 

tradisi dapat dikatakan juga sebagai sebuah kebijakan turun temurun yang terus 

dijalankan. 76 Meskipun ada sebagian orang yang tidak mau mengamalkan tradisi ini 

dengan alasan tidak pernah dijalankan Nabi Muhammad SAW. Namun di Pondok 

Pesantren Sabilul Hasanah yang berpaham Ahlusunnah waljamaah tetap 

mengamalkan tradisi tersebut. Karena sebuah tradisi itu dapat memberikan 

pengesahan terhadap pandangan hidup, keyakinan, sistem tingkah laku sosial 

masyarakat, dan aturan yang sudah ada. 77 

                                                             
74  Forum kajian ilmiah angkatan 2014 (kail mas 2014), Loc.Cit 
75 H. Ahmad  Mubari, Koordinator Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, wawancara  

senin tanggal 03 oktober 2016 
76  Piotr Sztompka, Op. Cit,, h 74 
77  Ibid, h 74 
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Tradisi-tradisi keagamaan yang biasa diamalkan masyarakat bentuknya 

beragam tergantung daerah masing-masing. Terkadang ada sedikit perbedaan karena 

memang guru yang mengajarkan juga berbeda. Karena salah satu fungsi tradisi ialah 

menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas dasar 

terhadap kelompok.78 Adapun bentuk-bentuk tradisi yang diamalkan Pondok 

Pesantren Sabilul Hasanah, diantaranya sebagai berikut: yasinan dan tahlilan, ziarah 

kubur, mauludan, tawasul, tabarruk, kendurian, manaqiban, marhabanan, rajaban.79 

Berikut penjabaran tentang bentuk-bentuk tradisi keagamaan berbasis 

Ahlusunnah waljamaah yang diamalkan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah: 

1. Yasinan dan Tahlilan  

Yasinan dan tahlilan adalah upacara keagamaan yang diadakan ketika ada 

orang yang meninggal dunia, dengan cara berdoa bersama-sama, yang berisi tentang 

bacaan Al-Qur’an, dzikir, tasbih, tahmid, tahlil, shalawat dan lain sebagainya.80 

Biasanya acara ini digelar saat ada orang yang meninggal sampai hari ke tujuh dan 

berkelanjutan diperingati dihari empat puluh, hari ke seratus, dan seribu hari dari  

kematian seseorang. Karena bacaan tahlil lebih dominan dari bacaan yang lainnya, 

maka kata tahlil terpilih menjadi rangkaian bacaan tersebut dan kemudian dikenal 

dengan istilah tahlilan.81 Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, 

kegiatan yasinan dan tahlilan terus dilestarikan oleh Pondok Pesantren Sabilul 

                                                             
78  Piotr Sztompka, Op. Cit,, h 74 
79 H. Ahmad  Mubari, Koordinator Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, wawancara  

senin tanggal 03 oktober 2016.  
80  Ichwan, Mohammad Nor, Op.Cit, h 107 
81  Forum karya ilmiah (FKI) Tahta, Op. Cit,  h 29 



46 
 

Hasanah dengan melalui kegiatan para santrinya. Kegiatan ini biasa dilakukan 

dimalam jumat setelah sholat maghrib atau sholat isya, para santri berkumpul dalam 

satu majelis di masjid untuk melakukan pembacaan yasin dan tahlil. Jadi tidak harus 

ketika ada orang yang meninggal saja kegiatan yasinan dilakukan akan tetapi rutin 

setiap malam jumat, agar para santrinya terlatih menjalankannya. Selain diamalkan 

oleh para keluarga besar Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, masyarakat sekitar pun 

juga ikut melestarikannya di rumah maupun masjid sekitar Pondok Pesantren Sabilul 

Hasanah. 

 

 

Gambar 1. 2 
Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tanggal 8 mei 2016 

 
Setelah melakukan pengamatan, penulis pun melakukan analisa terhadap 

makna yang terkandung dalam prosesi yasinan dan tahlilan ini. Istilah yasinan dan 

tahlilan memang populer dikalangan masyarakat indonesia, meskipun tidak secara 

langsung dicontohkan oleh baginda Rasul namun tradisi ini adalah peninggalan para 

ulama Sehingga banyak masyarakat yang mau menjalankannya. Kegiatan ini sendiri 
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memiliki makna yang sangat baik yaitu untuk mendoakan orang yang sudah wafat, 

melalui perantara surat yasin dan juga ditambah dengan kalimat thoyibah yang 

terkandung dalam tahlilan seperti: tahlil, tahmid, takbir, dan juga shalawat. . Dalam 

prosesinya pun tidak hal-hal yang melanggar syariat agama Islam sehingga sangat 

perlu untuk tetap dipertahankan keberadaannya.  

 

2. Ziarah kubur  

Ziarah kubur biasa diartikan sebagai kegiatan mengunjungi kuburan dalam 

rangka meningkatkan keimanan seperti mengingat kematian, mendoakan ahli 

kubur.82 Meskipun dizaman Rasulullah sempat dilarang ziarah kubur, namun 

kemudian diizinkan karena melihat kondisi keimanan umat islam yang sudah lebih 

kuat.  Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, kegiatan ziarah kubur 

juga dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Salah satu bukti adanya 

pelaksanaan tradisi ini ialah setiap tahun sekali dimasa liburan semester ganjil para 

santri tingkat akhir dan para ustad melakukan ziarah ke makam para wali songo dan 

juga makam para kyai yang ada di pulau jawa. Selain itu masyarakat sekitar Pondok 

Pesantren Sabilul Hasanah juga melakukan ziarah kubur kepada keluarga masing-

masing, namun yang paling ramai pelaksanaan tradisi ziarah kubur ialah saat 

momentum akhir bulan sya’ban sebelum masuk bulan ramdhan, ketika hari raya idul 

fitri dan idul adha masyarakat ramai melakukan ziarah kubur. 

. 
                                                             

82    Forum karya ilmiah (FKI) Tahta, Op. Cit,  h 55 
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Gambar 1.3 
Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tanggal 31desember 2015 

 
Setelah melakukan pengamatan, penulis pun melakukan analisa terhadap 

makna yang terkandung dalam tradisi ziarah kubur tersebut. Ziarah kubur hakikatnya 

ialah sebuah kegiatan mendatangi makam atau kuburan dengan tujuan untuk 

mendoakan sang ahli kubur dan juga sebagai sarana kita untuk meningkatkan 

keimanan dengan cara menginggat kematian. Selama proses pelaksanaannya tidak 

ada yang menyalahi aturan syariat Islam, maka tidak masalah kita melaksanakannya. 

3. Mauludan  

Peringatan maulid nabi dapat dimaknai sebagai hari memperingati lahirnya 

nabi Muhammad SAW. Tentu saja nabi Muhammad tidak pernah memperingati hari 

jadinya ini. Lalu untuk menghormati beliau, umat Islam sesudahnya sering 

mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW. 83  Berdasarkan hasil pengamatan 

penulis, tradisi mauludan juga masih dilestarikan oleh Pondok Pesantren Sabilul 

Hasanah. Pelaksanaan peringatan maulid nabi biasa dilakukan di bulan rabiul awal 
                                                             

83  Ichwan, Mohammad Nor, Op.Cit, h 75 
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setiap tahunnya. Bentuk kegiatan mauludan pun diisi dengan beragam acara seperti: 

membaca shalawat, al-barzanzi, tausiyah agama, dan juga kegiatan lainnya. Sebagai 

bentuk kecintaan kepada baginda Rasul maka setiap malam sabtu diadakan kegiatan 

Maulid shimtu dhuror yang diisi dengan shalawat bersama-sama yang diiringgi 

dengan kesenian musik hadroh atau rebana.84
  

 

 

Gambar 1.4 
Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tanggal 12 januari 2016 

 
Setelah melakukan pengamatan, penulis pun melakukan analisa terhadap 

makna yang terkandung dalam Kegiatan mauludan tersebut. Mauludan sendiri 

memiliki makna yakni sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW 

dengan menginggat hari lahir beliau, dengan harapan kita bisa mengambil teladan 

dari Akhlak Rasul yang kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga harapannya akhlak kita bisa seperti beliau.  

 

                                                             
84  Muhtarom Alwani, Ustad di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, wawancara jumat tanggal 07 

oktober 2016  
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4. Rajaban 

Rajaban adalah sebuah istilah untuk menyebut salah satu bulan Hijriah, yaitu: 

bulan rajab. Didalam bulan ini pernah terjadi sebuah peristiwa maha dahsyat yang 

dialami baginda Rasul Muhammad SAW yaitu peristiwa Isra Mi’raj. Untuk 

mengenang peristiwa tersebut masyarakat biasanya melakukan berbagai kegiatan 

yang bernuansa islami. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, tradisi perayaan isra 

mi’raj juga masih dilaksanakan di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah setiap sekali 

dalam satu tahun lewat berbagai acara yang di lakukan, seperti pengajian, Istighosah, 

dan kegiatan amal shalih lain. 

 

Gambar 1.5 
Sumber : Dokumentasi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tanggal 03 mei 2016 

 
Setelah melakukan pengamatan, penulis pun melakukan analisa terhadap 

makna yang terkandung dalam Kegiatan ini, kegiatan isra mi’raj yang ada dibulan 

raja dimaknai sebagai sarana untuk meningkatkan Keimanan dengan mengambil 
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teladan atas sebuah peristiwa yang mustahil terjadi bagi manusia awam, namun 

peristiwa itu telah dialami Nabi Muhammad SAW.  Sehingga semakin yakinlah kita 

akan kuasa Allah. 

5. Tawasul  

Tawasul adalah berdoa kepada Allah SWT melalui suatu perantara, baik 

perantara tersebut melalui amal baik kita ataupun melalui orang shaleh yang kita 

anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah SWT.85 Berdasarkan hasil 

pengamatan penulis, Di pondok Pesantren Sabilul Hasanah juga mengamalkan tradisi 

ini yakni salah satunya ialah bertawasul dengan perantara doa dan dzikir. Kegiatan 

ini dikenal dengan istilah istighosah yang dilaksanakan setiap malam senin, dan juga 

terkadang berwasilah mengunakan surat Al-fatihah ketika melakukan yasinan dan 

tahlilan. 

 

Gambar 1.6 
Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tanggal 17 April 2013 

                                                             
85   Ichwan, Mohammad Nor, Op.Cit, h 31 
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Setelah melakukan pengamatan, penulis pun melakukan analisa terhadap 

makna yang terkandung dalam Kegiatan ini, Tawasul sendiri memiliki makna yakni 

sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui media seperti 

dengan doa, amal shaleh, dan juga Orang-orang Shaleh seperti nabi, sahabat, dan 

para wali Allah SWT. Sehingga apa yang di hajatkan dapat tercapai. 

6. Tabarruk  

Antara tabarruk dan tawassul itu hampir berkaitan satu sama lain, sebab 

tabarruk adalah praktek dari tawassul. Keduanya sama-sama merupakan salah satu 

cara berdoa atau upaya meluluskan harapan.86 Secara bahasa, tabarruk berarti thalab 

al-barakah yang berarti mencari atau meminta berkah.87 Berdasarkan hasil 

pengamatan penulis, Dikalangan pesantren tradisi ini sering dilakukan para santri, 

seperti: mencium tangan kyai atau ustad dengan harapan semoga Allah SWT 

memberikan barakah lewat perantara para guru yang telah memberikan ilmu kepada 

mereka, begitu juga di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tetap melestarikan tradisi 

ini. Dalam kegiatan ziarah kubur yang dilaksanakan Pondok Pesantren Sabilul 

Hasanah ke makam para wali songo, juga diselinggi dengan kegiatan lain yaitu 

kunjungan ke para kyai dan habib yang tujuannya minta arahan dan berkah Allah 

SWT lewat perantara mereka88 

 

                                                             
86  Forum karya ilmiah (FKI) Tahta, Op. Cit,  h 173 
87 Ali Jumuah, Op.Cit, h  159 
88  H. Ahmad  Mubari, Koordinator Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, wawancara  

senin tanggal 03 oktober 2016 
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Gambar 1.7 
Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tanggal 23 mei 2016 

 
Setelah melakukan pengamatan, penulis pun melakukan analisa terhadap 

makna yang terkandung dalam Kegiatan ini, tabarruk sendiri memiliki makna 

sebagai sarana untuk mencari berkah Allah SWT lewat jalan mendekatkan diri 

kepada Orang Shalih, Ulama, para Kyai, karena orang-orang saleh selalu dekat 

kepada Allah, sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi jalan mendapatkan 

berkah. Terutama bagi para pencari ilmu yang sangat membutuhkan berkahnya 

seorang guru. 

 
 

7. Kendurian  

Kendurian atau yang terkadang disebut juga selametan ialah suguhan yang 

diberikan kepada tamu yang hadir pada acara tahlilan untuk mendoakan orang yang 

sudah meninggal, dan setelah acara selesai para tamu juga diberikan semacam 
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bingkisan yang sering disebut dengan berkat.89 Selain pada acara yasinan orang 

meninggal, kendurian juga terkadang ditemui pada acara lain, seperti: selametan 

rumah, marhaban bayi, selametan walimahan, dan beberapa acara lain yang intinya 

sebagai rasa syukur. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Pondok Pesantren 

Sabilul Hasanah pun menjalankan tradisi ini, begitu juga masyarakat sekitar Pondok 

Pesantren. Karena jika kita tinjau dari tujuan kendurian ini konsepnya hampir sama 

dengan sedekah, Keluarga yang berduka mendapat pahala kesunahan dari sedekah 

yang dikerjakan. 90  

 

Gambar 1.8 
Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tanggal 15 mei 2014 

 
Setelah melakukan pengamatan, penulis pun melakukan analisa terhadap 

makna yang terkandung dalam Kegiatan ini, Makna yang terkandung dari kegiatan 

tradisi kendurian, intinya bersedekah yang tujuannya dihadiahkan untuk orang yang 

punya hajat. Pahala yang didapat dari sedekah tersebut diniatkan untuk mencari ridho 

                                                             
89  Forum karya ilmiah (FKI) Tahta, Op. Cit,  h 46 
90  Forum karya ilmiah (FKI) Tahta, Op. Cit,  h 46 
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dan rahmat Allah SWT. Jika sedekah tersebut pahalanya dikirimkan untuk orang 

yang sudah meninggal insyallah akan sampai. 

 
8. Manaqiban 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah juga mengamalkan tradisi ini, manaqiban 

dapat diartikan pembacaan kisah-kisah teladan orang-orang saleh. Dengan sering 

mendengar dan mengetahui kisah-kisah teladan seseorang akan membangkitkan diri 

untuk berbuat lebih baik, menyesali kesalahan-kesalahan dan menggantinya dengan 

amal shaleh semaksimal mungkin.91 Berdasarkan hasil pengamatan penulis, 

manqiban hampir mirip dengan pembacaan Al-Barzanzi, intinya sama-sama 

mengambil ilmu dari kisah-kisah orang shalih yang bisa diteladani. Di Pondok 

Pesantren Sabilul Hasanah pun juga tetap menjaga dan melestarikan tradisi ini, 

dengan melakukan pembacaan manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani yang sudah 

sangat terkenal dikalangan pecinta manaqib.  

 

Gambar 1.9 
Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tanggal 10 maret 2016 

                                                             
91  Forum karya ilmiah (FKI) Tahta, Op. Cit,  h 194 
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Setelah melakukan pengamatan, penulis pun melakukan analisa terhadap 

makna yang terkandung dalam Kegiatan ini, Memang tidak dipungkiri bahwa 

manusia dalam setiap melakukan sesuatu itu memerlukan contoh terlebih dahulu, 

kegiatan manaqiban dapat menjadi salah satu solusi untuk mencari contoh suri 

tauladan umat terdahulu yang baik, sehingga dapat kita jadikan panutan. 

9. Marhabanan 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Salah satu tradisi kemasyarakatan yang 

juga masih diamalkan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dan masyarakat desa 

Purwosari adalah marhabanan. Acara ini biasanya dilakukan bersamaan dengan 

acara syukuran aqiqah bayi. Bentuk acaranya diisi dengan pembacaan kitab Al-

Barzanzi, Maulid shimtu duror, kemudian pemotonggan rambut bayi. Terkadang 

beda daerah berbeda pula bentuk acaranya menurut KH. Said Agil Siradj, ketua 

umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama bahwa marhaban adalah pembacaan riwayat 

Nabi dalam peringatan maulid maupun acara kenduri.92 

 

Gambar 1.10 
Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tanggal 10 april 2015 

                                                             
92 https://m.tempo.co/read/news/2013/02/07/058459829/pbnu-instruksikan-warganya-langgengkan-tahlilan, diakses 10 

oktober 2016, pukul 16:00 WIB  

https://m.tempo.co/read/news/2013/02/07/058459829/pbnu-instruksikan-warganya-langgengkan-tahlilan
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Setelah melakukan pengamatan, penulis pun melakukan analisa terhadap 

makna yang terkandung dalam Kegiatan ini. Makna dari marhabanan sendiri 

bertujuan sebagai wujud rasa syukur terhadap amanah Allah SWT dengan kelahiran 

bayi, dan juga sebagai sarana untuk mendoakan agar bayi tersebut menjadi anak yang 

shalih dan shalihah, senantiasa mengikuti ajaran Rasul nantinya. 

Itulah beberapa bentuk-bentuk tradisi keagamaan berbasis Ahlusunnah 

Waljamaah yang tetap diamalkan di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Karena 

dengan tetap mengamalkan tradisi dapat Membantu menyediakan tempat pelarian 

dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecawaan terhadap kehidupan modern.93 

Meskipun memang tidak dipungkiri ada sebagian kalangan yang tidak mau 

mengamalkannya karena adanya perbedaan paham dalam mengambil sumber hukum 

Islam. 

Bagi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah mengamalkan tradisi tersebut 
bukanlah sesuatu yang salah, karena Prinsip Ahlusunnah waljamaah ialah 
selagi amal perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Nabi dan 
juga syariat Islam maka tidak masalah untuk dilaksanakan dan juga sudah 
menjadi salah satu ciri khas dari ajaran ini ialah selalu mempraktekkan 
toleransi dalam menanggapi perbedaan pandangan.94 

Dan masyarakat desa purwosari pun sudah lumayan paham dalam menghadapi 

perbedaan pandangan, tidak terlalu mempermasalahkan apabila bertemu dengan 

orang-orang yang anti tradisi tersebut, selagi tidak saling menganggu maka toleransi 

                                                             
93  Piotr Sztompka, Op. Cit,, h 74 
94  H. Ahmad  Mubari, Koordinator Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, wawancara  

senin tanggal 03 oktober 2016 
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pun akan tetap  dijaga. 95  Itulah yang membuat keberadaan tradisi tersebut tetap ada 

dan terus diamalkan hingga kini. Saling menghargai perbedaan yang ada, mengambil 

tradisi yang baik dan memperbaiki yang masih menyimpang dari ajaran Islam. 

Karena pada intinya tradisi tersebut dasarnya tetap berdasarkan ajaran agama Islam 

sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, hanya saja sudah 

mengalami akulturasi dengan budaya masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh 

wali songo di Jawa dan juga ulama yang lain. 

B. Peranan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dalam Melestarikan Tradisi 

Keagamaan Ahlusunnah Waljamaah di Desa Purwosari Kecamatan 

Sembawa Banyuasin 

Peranan ialah pelaksanaan hak dan kewajiban dari sebuah status yang diduduki 

seseorang atau sebuah organisasi dalam struktur sosial masyarakat.96 Pondok 

Pesantren sebagai organisasi keagamaan yang ada ditengah masyarakat mengemban 

tugas khusus dalam upaya menegakkan nilai Keislaman. dalam konteksnya sebagai 

lembaga sosial dan juga lembaga dakwah, Pondok Pesantren langsung berbaur 

dengan kehidupan masyarakat yang memiliki kultur budaya yang beragam.  

Salah satunya ialah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang beriqtiqad 

Ahlusunnah Waljamaah. Pesantren ini berdiri disebuah desa yang bernama Purwosari 

yang mayoritas masyarakatnya berasal dari suku jawa. Pada bagian sebelumnya 

sudah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk tradisi Keagamaan ala Ahlusunnah 

                                                             
95  H. Imam Samino, tokoh masyarakat desa Purwosari, wawancara 09 oktober 2016 
96  Soerjono Soekamto, Op.Cit, h 211 
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Waljamaah yang diamalkan di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Dengan adanya 

bentuk-bentuk tradisi Keagamaan yang diamalkan dalam kegiatan santri dan juga 

masyarakat sekitar Pesantren tersebut, secara tidak langsung sudah menunjukkan 

bahwa Pondok Pesantren Sabilul Hasanah berusaha untuk tetap menjaga keberadaan 

dan kelestarian tradisi Keagamaan ala Ahlusunnah Waljamaah tersebut.  

Untuk melihat peranan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dalam melestarikan 

tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah di Desa Purwosari Kecamatan Sembawa 

Banyuasin maka dipandu teori. Menurut Scoot Et. Al, sesuatu dikatakan berjalan 

perannya apabila memenuhi lima aspek berikut, yaitu: 

a. Peran itu bersifat Impersonal. 

Untuk melihat peran yang ada pada orang atau lembaga yang mempunyai 

kedudukan sosial, maka kita melihat harapan yang muncul dari masyarakat sekitar. 

Karena peran itu bersifat Impersonal, artinya peran tidak dilihat dari individu atau 

peroranggan tapi peran dilihat dari harapan yang muncul dari masyarakat. 

Berdirinya Pondok Pesantren Sabilul Hasanah di desa Purwosari itu memang 

mempunyai latar belakang yang panjang, diawali dari niat sang pendiri Pesantren 

yang ingin membangun sebuah lembaga keagamaan, yang kemudian direspon dengan 

baik oleh masyarakat desa Purwosari yang juga ingin adanya perubahan dalam bidang 

keagamaan dan juga pendidikan.  

Menurut H. Ahmad Mubari M.Pdi selaku pengurus Pondok, berdirinya 
sebuah lembaga ditengah masyarakat. Itu tidak akan pernah bisa berjalan 
dengan baik dan lancar kalo tidak ada dukungan dari semua pihak, baik 
dari masyarakat sekitar maupun dari pihak pendiri itu sendiri. Adanya 
dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat memang mempunyai 
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harapan yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Pondok Pesantren 
Sabilul Hasanah ini. 97 
 
Setelah melakukan wawancara dengan salah satu pengurus Pondok Pesantren 

Sabilul Hasanah, kemudian penulis pun melakukan wawancara dengan salah tokoh 

Masyarakat. Dan juga melakukan pengamatan terhadap kondisi disekitar Pondok 

Pesantren Sabilul Hasanah. 

Menurut H. Imam Samino selaku tokoh Masyarakat, beliau sangat 
mendukung berdirinya Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Karena dengan 
adanya pondok pesantren ini dapat membawa dampak yang sangat baik 
bagi masyarakat sekitar, masyarakat yang dulunya tidak tau masalah 
agama semenjak ada pesantren sedikit demi sedikit menjadi paham dan 
mengerti agama. Apalagi pesantren ini berpaham Ahlusunnah Waljamaah 
yang memang ajarannya sesuai dengan syariat Islam. Dan juga 
mengajarkan amalan khas Ahlusunnah Waljamaah yang sudah diajarkan 
para ulama dan terus menjadi tradisi hingga saat ini. Masyarakat pun tetap 
berharap Pondok Pesantren Sabilul Hasanah terus menjaga dan 
melestarikan tradisi keagamaan tersebut. Seperti tradisi yasinan dan 
tahlilan, marhabanan.98 
 
Selain itu juga penulis melakukan pengamatan terhadap kondisi masyarakat 

sekitar Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, hasil pengamatan penulis menunjukkan 

bahwa masyarakat sekitar juga memang pemahaman agamanya sudah semakin baik, 

tradisi keagamaan yang dilaksanakan Pondok Pesantren juga ikut dilaksanakan Oleh 

Masyarakat sekitar, seperti yasinan bersama setiap malam jumat di masjid-masjid 

sekitar pesantren, marhaban bersama ketika ada acara syukuran kelahiran bayi. 

Berdasarkan wawancara serta pengamatan yang penulis lakukan terhadap 

Pengurus Pesantren dan juga tokoh masyarakat menunjukkan bahwa sebenarnya 

                                                             
97  H. Ahmad  Mubari, Koordinator Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, wawancara  

senin tanggal 03 oktober 2016 
98 H. Imam Samino, tokoh masyarakat desa Purwosari, wawancara 09 oktober 2016 
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masyarakat sekitar Pesantren memang mempunyai harapan dan juga respon yang 

baik terhadap keberadaan Pesantren dan juga pelaksanaan tradisinya, bukti respon 

yang baik tersebut ialah masyarakat sekitar juga ikut melaksanakannya. 

 
b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja. 

Untuk melihat peran kita bisa melihat dari perilaku kerja atau usaha-usaha yang 

dilakukan oleh pemegang kedudukan tersebut. Dalam upayanya untuk tetap menjaga 

keberadaan dan kelestarian Tradisi keagamaan berbasis Ahlusunnah Waljamaah ini 

agar tetap ada dan tidak hilang. maka Pondok Pesantren Sabilul Hasanah terus 

mengajarkan paham Ahlusunnah Waljamaah di kalangan para santri dan juga 

masyarakat. 

Menurut H. Ahmad Mubari, dalam upaya untuk melestarikan tradisi 
keagamaan berbasis Ahlusunnah Waljamaah ini. Maka para ustad dan 
ustadzah di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah mengunakan metode 
pembelajaran yang terdapat materi Ahlusunnah Waljamaah didalamnya. 
Selain itu dalam prakteknya santri diajarkan untuk langsung mencoba cara 
mengamalkan tradisi tersebut dalam kegiatan kesehariannya. Selain itu para 
ustad dan ustadzah juga dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan 
masyarakat sekitar, seperti: majlis taklim ibu-ibu setiap hari jumat, ataupun 
juga ikut serta jika diundang masyarakat menghadiri acara yang ada 
pelaksanaan tradisi tersebut.99 
 
Pendapat H. Ahmad Mubari diatas diperkuat dengan Pendapat salah satu ustad 

yaitu Muhtarom Alwani. 

Menurutnya Ustad Muhtarom Alwani, usaha-usaha Pondok Pesantren 
Sabilul Hasanah untuk menjaga keberadaan dan kelestarian tradisi 
Keagamaan Ahlusunnah Waljamaah ialah dengan cara terus 
mengajarkannya kepada para santri baik lewat pendidikan formal 

                                                             
99  H. Ahmad  Mubari, Koordinator Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, wawancara  

senin tanggal 03 oktober 2016 



62 
 

maupun kegiatan keseharian santri, lewat pendidikan formal semisal 
contohnya: wajib hapal surat yasin dan juga bacaan tahlil ketika ujian 
akhir madrasah Dinniyah, dengan harapan ketika ada ditengah 
masyarakat santri selalu siap untuk melaksanakannya jika dimintai tolong 
untuk memimpin yasin dan tahlil, konsekuensi yang diterima santri jika 
tidak hapal yasin dan tahlil ialah tidak dapat lulus ujian sekolah formal 
madrasah dinniyah. Dalam keseharian di Pondok para santri juga 
diajarkan untuk Praktek marhaban, membaca maulid shimtu dhuror. 100 
 
Selain wawancara penulis pun melakukan pengamatan yang menunjukkan 

bahwa memang santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah memang secara rutin 

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi tersebut, untuk melatih mereka 

agar terbiasa. Selain didalam pesantren, masyarakat sekitar pun juga melaksanakan 

hal yang sama. Seperti kegiatan rutin pengajian ibu-ibu hari jumat yang dibina oleh 

Ustad Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, para ibu-ibu belajar sekaligus praktek 

berbagai ilmu keagamaan Islam dan Ahlusuunah Waljamaah. 

Dari hasil wawancara dan juga pengamatan menunjukkan bahwa Pesantren ini 

mempunyai komitmen untuk menjaga keberadaan tradisi Keagamaan Ahlusunnah 

Waljamaah di desa Purwosari melalui metode pembelajaran di pendidikan formal 

maupun kegiatan ekstra santri, dan akan memberikan sanksi bagi santri yang tidak 

patuh pada aturan yang sudah ditetapkan oleh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. 

Selain itu juga diluar kegiatan santri Pesantren, masyarakat sekitar pun juga 

melakukan aktifitas yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa harapan masyarakat 

desa Purwosari sudah dipenuhi oleh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, terlihat dari 

upaya dan perilaku yang dilakukannya kepada santri dan masyarakat. 
                                                             

100  Muhtarom Alwani, Ustad di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, wawancara jumat tanggal 07 
oktober 2016  
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c. Peran itu sulit untuk dikendalikan 

Setiap kedudukan atau status yang yang dipegang seseorang atau organisasi 

mengharuskannya untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perannya. Namun 

dalam sebuah masyarakat tetaplah susah untuk mengendalikan peran tersebut agar 

dapat berjalan dengan lancar, terkadang ada faktor-faktor pendukung dan juga 

penghambat yang dihadapi. Begitu juga Pondok Pesantren Sabilul Hasanah sebagai 

lembaga pendidikan, dakwah, dan juga sosial yang berpaham Ahlusunnah 

Waljamaah. Diharapkan mampu untuk terus menyebarkan ajaran Ahlusunnah 

Waljamaah dan mempertahankan tradisi yang sudah menjadi ciri khasnya tersebut. 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dalam menjalankan perannya tidak bisa 

dengan mudah memaksa masyarakat untuk harus menjalankan tradisi tersebut, tetapi 

memang harus mengunakan metode pendekatan yang baik. Karena memang sifat 

peran itu sulit untuk dikendalikan. Kadang disuatu keadaan dengan mudah peran 

tersebut bisa dijalankan namun dikeadaan yang lain perannya sulit untuk dijalankan. 

Menurut H. Ahmad Mubari, dalam usahanya mengajarkan ajaran 
Ahlusunnah Waljamaah dan  melestarikan tradisi tersebut memang terdapat 
fakto pendukung dan juga penghambat. Alhamdulillah mayoritas 
masyarakat desa Purwosari mendukung sepenuhnya ajaran Ahlusunnah 
Waljamaah ini, begitu juga dengan proses pelestarian tradisi ini sepenuhnya 
menerima. Namun untuk hambatan memang ada, walaupun tidak terlalu 
banyak, seperti: adanya ajaran dari luar paham Ahlusunnah Waljamaah yang 
mencoba untuk mempengaruhi masyarakat, meskipun tidak terlalu besar 
efek yang ditimbulkan. 101 
 

                                                             
101  H. Ahmad  Mubari, Koordinator Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, wawancara  

senin tanggal 03 oktober 2016 
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Berdasarkan pengamatan penulis menunjukkan bahwa memang peran yang 

dijalankan Pesantren ini tidak berjalan mulus, ada pihak yang ingin menganggu 

ajaran Islam yang sudah dipercayai masyarakat desa Purwosari. Seperti pelaksanaan 

shalat tarawih 20 rakaat yang ingin dirubah jadi 8 rakaat. Hal ini menunjukkan 

bahwa peran Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tetap berjalan dalam upaya 

melestarikan tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah. Meskipun memang 

terkadang sulit mengendalikan peran tersebut karena ada hambatannya, namun 

hambatan tersebut dapat diatasi dengan dukungan masyarakat sekitar. 

 
d. Peran itu dapat dipelajari dan memberikan efek perubahan perilaku. 

Pondok  Pesantren Sabilul Hasanah dalam perannya melestarikan tradisi 

Ahlusunnah Waljamaah selalu melibatkan semua elemen baik santri, ustad, maupun 

juga masyarakat sekitar. Agar apa yang dilakukan Pondok  Pesantren Sabilul Hasanah 

ini dapat diikuti masyarakat sekitar, sehingga masyarakat dapat mengambil ilmu dari 

peran Pesantren ini dalam melestarikan tradisi Ahlusunnah Waljamaah. 

Menurut H. Imam Samino, masyarakat desa Purwosari selalu mengikuti apa 
yang diajarkan oleh Pondok  Pesantren Sabilul Hasanah. Terutama 
mengenai Ahlusunnah Waljamaah dan juga tradisi yang diamalkannya. Hal 
ini bertujuan agar masyarakat bisa mempelajari peran pesantren dalam 
menjaga tradisi-tradisi tersebut, sehingga masyarakat pun bisa ikut 
mengamalkan dan menjaga keberadaannya hingga sampai kapan pun. 
Karena masyarakat memang merasakan perubahan yang signifikan dalam 
pengetahuan agama, yang dulunya tidak tau kini menjadi tau, yang dulunya 
tidak pernah beribadah kini rajin ibadah, dan juga yang dulunya tidak paham 
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tentang Ahlusunnah Waljamaah dan tradisi yang dibawanya kini menjadi 
paham dan terus mengamalkannya. 102 

Memang peranan yang dijalankan Pondok  Pesantren Sabilul Hasanah dapat 

dengan mudah dipelajari. karena memang masyarakat sekitar merasa memerlukan 

Pondok  Pesantren Sabilul Hasanah, dan juga Pesantren sendiri juga membutuhkan 

masyarakat. Setelah mempelajari peran yang dijalankan Pesantren memang benar 

muncul perubahan perilaku masyarakat desa Purwosari dalam persoalan keagamaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa peran yang dijalankan Pondok Pesantren Sabilul 

Hasanah bisa dikatakan berhasil. Ini terlihat dari perubahan perilaku yang muncul 

dari masyarakat.  

e. Dalam melakukan pekerjaan utama pemegang kedudukan bisa 

memainkan beberapa peran yang berbeda. 

Pekerjaan atau tugas utama dari sebuah pondok Pesantren adalah mampu untuk 

menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut Menteri Agama Republik Indonesia, 

Lukman Hakim Saifudin setidaknya ada tiga fungsi sekaligus yang penting  dari 

pesantren, yaitu:  

1. sebagai lembaga pendidikan itu sendiri 

2. selain itu pesantren juga berfungsi sebagai lembaga dakwah  

3. dan lembaga sosial. 103 

                                                             
102 H. Imam Samino, tokoh masyarakat desa Purwosari, wawancara 09 oktober 2016 
103 http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/01/09/nhwpxa-ini-tiga-

fungsi-pesantren-menurut-menag,  diakses sabtu, 11 oktober  2016 pukul 05.30  WIB  

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/01/09/nhwpxa-ini-tiga-fungsi-pesantren-menurut-menag
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/01/09/nhwpxa-ini-tiga-fungsi-pesantren-menurut-menag
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Begitu juga yang dilakukan Pondok  Pesantren Sabilul Hasanah, terus berupaya 

menjalankan fungsinya yaitu: sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan sosial 

ditengah kehidupan masyarakat. Namun sebagai lembaga keagamaan yang sudah 

konsisten untuk mengunakan paham Ahlusunnah Waljamaah sebagai dasar Aqidah, 

maka Pondok  Pesantren Sabilul Hasanah juga dapat menjalankan perannya yang lain 

yaitu menjadi lembaga yang melestarikan tradisi keagamaan berbasis Ahlusunnah 

Waljamaah.  

Menurut H. Ahmad Mubari, Pondok Pesantren itu bukanlah sekedar 
lembaga kecil yang hanya menjadi lembaga pendidikan. Tetapi lebih dari 
itu, Pondok Pesantren adalah sebuah sistem yang mampu untuk 
menciptakan lembaga-lembaga pendidikan, menjadi lembaga dakwah, dan 
menjadi penyeimbang dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu juga 
Pondok  Pesantren Sabilul Hasanah sebagai lembaga yang berpaham 
Ahlusunnah Waljamaah terus menjaga sebuah warisan yang ditinggalkan 
para ulama, yaitu berupa tradisi-tradisi yang terus diamalkan hingga kini. 104 
 
Jadi jelaslah disini bahwa Pondok Pesantren Sabilul Hasanah selain 

melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan juga 

lembaga sosial masyarakat. Namun juga memberikan kontribusi dalam upaya 

melestarikan tradisi keagamaan masyarakat berbasis Ahlusunnah Waljamaah. hal ini 

berarti menunjukkan pesantren ini berperan dalam melestarikan tradisi keagamaan 

Ahlusunnah waljamaah meskipun Pesantren mempunyai tugas utama tersendiri. 

Dari penjabaran mengenai peranan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dalam 

Melestarikan tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah di Desa Purwosari 

Kecamatan Sembawa Banyuasin, yang dipandu teori Scoot Et. Al menunjukkan 
                                                             

104  H. Ahmad  Mubari, Koordinator Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, wawancara  
senin tanggal 03 oktober 2016 
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bahwa Pondok Pesantren ini mempunyai peran yang signifikan hal ini terlihat dari 

harapan masyarakat, usaha-usaha yang dilakukan Pondok Pesantren, juga respon 

Masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Adapun tradisi keagamaan yang diamalkan Pondok Pesantren Sabilul 

Hasanah diantaranya adalah sebagai berikut: yasinan dan tahlilan, ziarah 

kubur, mauludan, tawasul, tabarruk, kendurian, manaqiban, marhabanan, 

rajaban. Masyarakat sekitar Pondok Pesantren Sabilul Hasanah juga ikut 

mengamalkan tradisi ini, meskipun ada perbedaan dengan orang yang diluar 

Ahlusunnah Waljamaah yang tidak mau mengamalkannya akan tetapi 

masyarakat sudah mengetahui dan memahami perbedaan tersebut 

2. Pondok Pesantren Sabilul Hasanah mempunyai peranan yang sangat 

signifikan dalam melestarikan tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah di 

Desa Purwosari Kecamatan Sembawa Banyuasin. Hal ini dapat dilihat dari 

hal-hal berikut ini: Pertama harapan besar masyarakat kepada Pondok 

Pesantren Sabilul Hasanah terus menjaga dan melestarikan tradisi keagamaan 

Ahlusunnah Waljamaah. Kedua perilaku sehari-hari yang terus mengajarkan 

tradisi tersebut dalam kegiatan santrinya dan juga mengajarkan kepada 

masyarakat sekitar. Ketiga adanya hambatan, yaitu : adanya pihak diluar 

paham Ahlusunnah Waljamaah yang berusaha mempengaruhi masyarakat 
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Desa Purwosari. Keempat tradisi ini dipelajari masyarakat yang kemudian 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima menjalankan peran lain selain 

tugas utamanya, yaitu peran melestarikan tradisi keagamaan Ahlusunnah 

Waljamaah peninggalan para ulama. 

B. Saran 

1. Bagi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah 

- Agar dapat terus meningkatkan upaya menjaga kelestarian tradisi keagamaan 

Ahlusunnah Waljamaah ditengah masyarakat Desa Purwosari, karena tradisi 

keagamaan ini dapat menjadi salah satu sarana untuk  dakwah dan mengajak 

masyarakat menuju jalan kebaikan. 

2. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

- Agar dapat lebih meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, terutama 

dalam bidang penelitian baik secara teori maupun praktis. Sehingga 

kedepannya dapat menghasilkan penelitian yang semakin baik dan 

berkualitas sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

- Agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini baik 

dari segi materi maupun metodologi penelitian yang digunakan, serta dapat 

mengembangkan lagi pokok bahasan yang berhubungan dengan peranan 

Pondok Pesantren, tradisi, ataupun Ahlusunnah Waljamaah sehingga dapat 

menjawab penelitian sebagaimana yang peneliti harapkan. 
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Pedoman Wawancara 

Ditujukan kepada pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah: 

1. Mengapa Pondok Pesantren ini di beri nama Sabilul Hasanah? 
2. Apa yang dimaksud Ahlusunnah Waljamaah? 
3. Mengapa Pondok Pesantren Sabilul Hasanah menjadikan manhaj Ahlusunnah 

Waljamaah sebagai dasar aqidah? 
4. Adakah hubungan antara pengunaan nama Sabilul Hasanah dan manhaj 

Ahlusunnah Waljamaah tersebut? 
5. Mengapa tradisi keagamaan berbasis Ahlusunnah Waljamaah tetap dijalankan 

dilingkungan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, sedangkan diluar sana ada juga 
orang yang tidak mau mengamalkannya? 

6. Apa hubungan antara tradisi dan Ahlusunnah Waljamaah? 
7. Apa saja tradisi keagamaan yang diamalkan di Pondok Pesantren Sabilul 

Hasanah ini? 
8. Bagaimana bentuk pengamalan tradisi keagamaan tersebut? 
9. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses pengamalan 

tradisi tersebut? 
10. Bagaimana respon masyarakat sekitar Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dalam 

menanggapi adanya pengamalan tradisi tersebut? 
11. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan pihak Pondok Pesantren untuk tetap 

membuat tradisi keagamaan tersebut tetap ada dan tidak hilang? 
12. Apa manfaat yang bisa diambil oleh Pondok Pesantren dari pengamalan tradisi 

tersebut? 
13. Bagaimana respon Pondok Pesantren apabila bertemu dengan pihak yang anti 

terhadap tradisi tersebut? 

 

Ditujukan kepada tokoh masyarakat: 
 

1. Bagaimana pendapat masyarakat desa purwosari terhadap pengamalan tradisi 
keagamaan yang dilakukan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah? 

 

 



Ditujukan kepada ustad dan ustadzah: 
 

1. Bagaimana metode ustad Dan ustadzah dalam mengajarkan santri untuk 
mengamalkan dan melestarikan tradisi keagamaan Ahlusunnah Waljamaah? 
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