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ABSTRAK 

 

Akhmad Indrajed, Motivasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pengajian Di 

Majelis Ta’lim Pondok Pesantren Metal Rejoso Pasuruan, Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam negeri Malang, 

Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I. 

 

  

Kata Kunci : Motivasi, Masyarakat, Pengajian, Majelis Ta'lim Pondok Pesantren 

 

Pengajian merupakan kelompok atau jama'ah yang berupaya untuk belajar tentang 

agama. Sebab pengajian merupakan kelompok dari masyarakat yang berarti milik 

masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hakekat dari kegiatan atau aktivitas pengajian 

itu sendiri adalah pembangunan nilai-nilai agama.Adapun majelis ta'lim atau 

pengajian merupakan bersifat pendidikan kepada umum.  

Terkait kegiatan kelompok pengajian oleh pesantren merupakan satu media 

menggembleng masyarakat tentang agama sesuai dengan pengertian agama itu 

sendiri. Bahkan pesantren bukan saja memanfaatkan sarana pengajian untuk 

mengkaji agama melainkan dijadikan sebagai media pengembangan masyarakat 

dalam arti menyeluruh. Oleh karena itu letak kepentingan pengajian ini sebagai 

media komunikasi melalui masyarakat. Adapun motivasi masyarakat dalam 

mengikuti pengajian dapat di wujudkan menghadiri kajian-kajian(keislaman), 

mengikuti majelis-majelis ilmu, mencari ketenangan batin. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) alasan-alasan yang mendorong 

masyarakat bermotivasi mengikuti kegiatan pengajian ahad pagi di majelis Pondok 

Pesantren Metal Rejoso Pasuruan, yang terkait dengan : a. Penghormatan kepada 

kyai; b. Penjelasan yang mendetail dan luas; c. Kisah-kisah/hikayah salafi dalam 

pengajian; d. Ada sesuatu yang lain (sirrun); dan e. Pengetahuan agama dan 

ketenangan batin, dan 2) Untuk mengetahui kontribusi dan manfaat pelaksanaan 

kegitan pengajian Ahad pagi di majelis Pondok Pesantren Metal Rejoso Pasuruan. 

terkait dengan : a. banyak tambahan-tambahan atau ziyadah yang baru; b. 

Membentuk ikatan batin di kalangan jama'ah; dan c. Membentuk tali persaudaraan 

yang kuat. 

Penelitian yang penulis lakukan adalah termasuk penelitian kualitatif. Sedangkan 

dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, interview bebas. 

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah jama'ah pengajian rutin Ahad pagi hari di 

majelis ta'lim pondok pesantren metal rejoso pasuruan, sumber datanya adalah 

beberapa orang yang aktif mengikuti kegiatan tersebut dan ustadz atau pengasuh 

pengajian. Sedangkan instrument utamanya adalah penelitian itu sendiri.untuk 

penyajian dan analisis hasil penelitian dilakukan secara kualitatif, yang merupakan 

penjelasan dan ringkasn dari permasalahan-permaslahan secara rinci dan tuntas. 

Hasil analisis dan penjelsan kasus ini, sekiranya menunjukkan kemiripan atau 

kecenderungan yang relatif sama pada semua kasus akan di tarik menjadi kesimpulan 

umum bagi semua kasus yang diteliti. 

 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang mengikuti pengajian Ahad 

pagi di majelis ta'lim pondok pesantren metal rejoso pasuruan, mereka memiliki 

motivasi untuk mengikutinya diwujudkan penghormatan kepada kiyai merupakan 

wujud cinta kepada Rosulullah, penjelasan yang mendetail dan luas, terdapat kisah-

kisah/hikayah salafi dalam setiap pengajian, ada sesuatu yang lain (sirrun), 

menambah pengetahuan agama dan ketenangan batin. Adapun kontribusi pengajian 

tersebut diwujudkan banyak tambahan-tambahan atau ziyadah yang baru, 

membentuk ikatan batin dikalangan jama'ah, membentuk tali persaudaraan yang 

kuat. Semua itu wujud dari motivasi para jama'ah pengajian.      

  

 

    

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memahami pendidikan Islam berarti harus menganalisis secara pedagogis 

suatu aspek utama dari misis agama yang diturunkan kepada umat manusia 

melalui Muhammad rasulullah, 14 abad yang lalu. 

Islam sebagai petunjuk ilahi mengandung implikasi kependidikan 

(pedagogis) yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia menjadi 

seorang mukmin, muslim, muhsin dan muttaqin melalui proses tahap demi tahap. 

Sebagai ajaran (doktrin), islam mengandung system nilai pendidikan yang 

berlangsung dan di keembangkan secara konsisten menuju tujuannya. Sistem 

nilai-nilai itu dijadikan dasar bangunan struktur pendidikan Islam yang memiliki 

daya lentur normative kbutuhan dan kemajuan masyarakat dari waktu ke waktu.
1
 

Selanjutnya, antara dunia pendidikan dan dinamika masyarakat  memiliki 

hubungan yang erat. Disatu sisi, karena pendidikan adalah bagian dari kehidupan, 

ia dituntut mampu mengikuti perkembangan didalamnya. 

Di sisi lain, pendidikan merupakan rancangan kegiatan yang paling 

banyak berpengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang dan suatu masyarakt. 

Pendidikan merupakan model rekayasa social yang paling efektif untuk 

menyiapkan suatu bentuk masyarakat “masa depan”. Demikian pula halnya 

                                                
1 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Suatu Tujuan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Inter    

Disipliner), Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm: 30 



dengan masyarakat islam sebagai sebuah sistem, masa depannya banyak 

ditentukan oleh konsep dan pelaksana pendidikan tersebut.
2
 

Di Indonesia, masuknya Islam ke kepulauan Nusantara mempunyai arti 

strategis dalam mengemban tugas pendidikan dan menyampaikan nilai-nilai 

agama khususnya Islam dengan titik berat kepada strategi peranan pendidikan. 

Telah sejak lama diakui bahwa pesantren dilihat dari sistem pendidikan Islam 

merupakan lembaga induk untuk menciptakan usaha dalam memodernisasi 

masyarakat. Lembaga pendidikan pesantren ini pada awal gerakannya 

berkembang di kota-kota pelabuhan seiring dengan masuknya islam ke indonesia 

melalui perdagangan internasional. Oleh karena itu, dapat dipahami kalau 

pendidikan di pondok pesantren selain menekankan pengkajian kitab-kitab ilmu 

agama, juga persoalan-persoalan kemasyarakatan, politik dan ekonomi.
3
 

Tradisi pengajian sudah ada sejak lama. Dijamin wali songo tradisi 

Hindu-Budha di pertahankan dengan menambah unsur islam di dalamnya. 

Pengajian-pengajian adalah salah satu bentuk pembelajaran pendidikan Islam dan 

dakwah Islam. 

Perkembangan zaman yang semakin maju tidak menyurutkan semangat 

dakwah islam. Pengajian sebagian bentuk dakwah dan pendidikan islam 

tradisionali pada umumnya terdapat di daerah pedesaan dan pesantren. 

Boleh jadi, sudah menjadi doktrin islam bahwa masyarakat islam turut 

pula memikul tanggung jawab membina, memakmurkan, memperbaiki, 

                                                
2 Abdul Munir Mulkhan, Paradigma Intlektual Muslim, SI Press, Jakarta, 1994, hlm: 210 
3 Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam, Bulan Bintang, Jakarta. 



mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma’ruf dan melarang pada 

perbuatan keji dan mungkar. 

              

Artinya: 

 “Kamu adalah sebaik-baik umat di kelurkan kepada manusia, kamu 

memerintahkan yang ma’ruf dan melarang yang mungkar dan kamu percaya 

kepada Allah”. (Q.S. Ali Imron:110). 

 

Di dalam Al-qur’an diterangkan, sekalipun islam menekankan tanggung 

jawab perseorangan dan pribadi bagi manusia dan menganggapnya sebagai azas, 

ia tidaklah mengabaikan tenggung jawab sisial yang menjadikan masyarakat 

sebagai masyarakat solidaritas, berpadu dan bekerja sama membina dan 

mempertahankan kebaikan.
4
 

Menurut Hasan Bin Ali hasan Al-Hijazy, masyarakat memiliki peranan 

yang besar dalam pembinaan individu. Setiap individu akan terpola dalam 

masyarakat dan terpengaruh oleh apa yang ada di dalamnya baik berupa 

pemikiran maupun tingkah-laku.
5
 

Menengok kembali peradaban pengajian sebagai bagian dari pendidikan 

dan tanggung jawab masyarakat. Di kota pasuruan khususnya, keberadaan 

pengajian-pengajian tradisional yang diadakan pagi hari mulai ramai diminati 

orang. Hal ini terlihat di beberapa tempat pengajian yang ramai dikunjungi oleh 

masyarakat yang sengaja datang untuk mendengarkan pengajian tersebut. Pada 

umumnya, keramaian mulai terasa di daerah tersebutkhususnya pada hari libur 

                                                
4 Di dalam Al-Qur’an diterangkan dalam surat Ath-hur 21:”Setiap orang bertanggung jawab terhadap 

apa yang diperbuatnya”. Di ayat lain di terangkan tentang kewajiban menyeru kepada amar ma’ruf 

dan melarang kemungkaran (Q.S. Ali-Imran:104). 
5 Muzaidi Hasbullah (Pentej), Hasan bin Ali Hasan al-Hijazy al-fikrut Qoyyim, pustaka Al-Kautsar, 

Jakarta, 2001, hlm:221. 



seperti minggu, mereka kadang kala bersama dengan rombongan atau dengan 

keluarga ramai-ramai menuju tempat pengajian tertentu. Keberadaan pengajian 

pagi tersebut merupakan fenomena yang cukup menarik. Hal ini antara lain 

dikarenakan pengajian tradisional tersebut berada di wilayah kota pasuruan yang 

notabeneterkenal dengan sebutan kota santri dan banyak berdiri pondok 

pesantren dan madrasah-madrasah dengan menerapkan sistem salaf dan sistem 

pendidikan modern, juga terdapat suatu majelis ta’lim yang rutin mengadakan 

pengajian ahad pagi yang diasuh oleh seorang kyai. Kyai adalah elemen yang 

paling esensial dari suatu pesantren. Ia sering kali bahkan merupakan 

pendirinya.
6
 

Dari paparan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut  dengan mengambil judul:  “Motivasi Masyarakat Dalam Mengikuti 

Pengajian di Majelis Ta’lim Pondok Pesantren Metal Rejoso Pasuruan”. 

 

B.  Fokus Penelitian 

1. Alasan yang mendorong masyarakat bermotivasi mengikuti pengajian Ahad 

pagi di Majelis Ta’lim Pondok Pesantren Metal Rejoso Pasuruan, terkait 

dengan : a. Penghormatan kepada kyai; b. Penjelasan yang mendetail dan 

luas; c. Kisah-kisah/hikayah salafi dalam pengajian; d. Ada sesuatu yang lain 

(sirrun); dan e. Pengetahuan agama dan ketenangan batin. 

2. Kontribusi pengajian Ahad pagi di Majelis Pondok Pesantren Metal Rejoso 

Pasuruan, terkait dengan : a. banyak tambahan-tambahan atau ziyadah yang 

                                                
6 Zamakh Syari Dhofir, Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai). 



baru; b. Membentuk ikatan batin di kalangan jama'ah; dan c. Membentuk tali 

persaudaraan yang kuat.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendorong masyarakat bermotivasi 

mengikuti kegiatan pengajian ahad pagi di majelis Pondok Pesantren Metal 

Rejoso Pasuruan, yang terkait dengan : a. Penghormatan kepada kyai; b. 

Penjelasan yang mendetail dan luas; c. Kisah-kisah/hikayah salafi dalam 

pengajian; d. Ada sesuatu yang lain (sirrun); dan e. Pengetahuan agama dan 

ketenangan batin. 

2. Untuk mengetahui kontribusi dan manfaat pelaksanaan kegitan pengajian 

Ahad pagi di majelis Pondok Pesantren Metal Rejoso Pasuruan. terkait 

dengan : a. banyak tambahan-tambahan atau ziyadah yang baru; b. 

Membentuk ikatan batin di kalangan jama'ah; dan c. Membentuk tali 

persaudaraan yang kuat. 

 

 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Secara individual, penelitian ini berguna untuk menambah pengalaman 

bidang pendidikan. 

2. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan 

khususnya bidang pendidikan agama bagi masyarakat. 



3. Secara praktis, bagi mereka ustadz, pendidik dan guru-guru agama, penelitian 

ini, bermanfaat dalam usaha menciptakan strategi dakwah dan siar islam 

dengan menggunakan teknik, strategi dan metode yang cocok dan sesuai 

dengan masyarakat. 

4. Bagi masyarakat dan komunitas muslim, sebagai masukan dalam membina 

dan mengajak masyarakat dalam beramar ma’ruf nahi mungkar. 

 

E. Batasan Konsep dan Istilah 

1. Penelitian ini membatasi pada persoalan motivasi masyarakat dalam 

mengikuti pengajian Ahad pagi di Majelis Pondok Pesantren Metal Rejoso 

Pasuruan. 

2. Pengajian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengajian yang 

diadakan Ahad pagi di Majelis Pondok Pesantren Metal Rejoso Pasuruan  

yang diasuh oleh kyai Bakar. 

3. Kyai adalah elemen yang paling esensial dari suatu  pesantren. Ia sering kali 

bahkan merupakan pendirinya.
7
 

 

4. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang berada 

didekat lokasi penelitian dan juga masyarakat luar yang aktif mengikuti 

kegiatan tersebut. 

5. motivasi dapat di artikan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan.
8
 

                                                
7 Zamakh Syari Dhofir, Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai), LP3ES, Jakarta, 

1994, hlm: 55 



 

F.   Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan suatu permasalahan harus di dasari oleh kerangka berfikir 

yang jelas dan teratur. Skripsi ini dijadikan beberapa bab pembahasan sebagai 

kerangka yang di jadikan acuan dalam berfikir secara sistematis. Adapun sistematika 

pembhasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab I (pendahuluan) yang merupakan gambaran umum isi   penelitian meliputi: 

dalm hal ini di uraikan suatu yang berhubungan dengan latar belakang masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep dan istilah dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II (dua) membahas mengenai kajian teori, yaitu penjelasan-penjelasan 

teori, yaitu yang pertama mengenai motivasi masyarakat, yang kedua mengenai 

pengajian, yang ke tiga mengenai motivasi masyarakat dalam mengikuti pengajian. 

Dalam BAB III (tiga) penulis menjelaskan tentang setting penelitian, subyek 

penelitian, metode pengumpulan data, instrument pengumpulan data, penyajian dan 

analisis hasil penelitian. 

Dalam BAB IV (empat) peneliti menjelaskan hasil penelitian yang berisi: 1) 

Latar belakang obyek penelitian yang meliputi: kyai Bakar dimata jamaah pengajian 

Ahad pagi majelis Ta’lim pondok pesantren metal Rejoso Pasuruan,  majelis Ta’lim 

pondok pesantren metal Rejoso Pasuruan: sejarah perkembangan dan pertumbuhan 

dan tipologi masyarakat yang mengikuti pengajian, da 2) Penyajian dan analisa data 

meliputi: alasan yang mendorong seseorang bermotivasi mengikuti pengajian Ahad 

                                                                                                                                     
8 Dr. Hamzah B. Uno. M. Pd, Teori Motivasi & Pengukurannya, Bumi Aksara, Jakarta, 2007,  

   hlm: 5 



pagi: penghormatan kepada kiyai merupakan wujud cinta kepada Rasulullah, 

penjelasan yang mendetail dan luas terdapat kisah-kisah/ hikayah salafi dalam 

pengajian, ada sesuatu yang lain (sirrun), menambah  pengetahuan dan ketenangan 

batin dan kontribusi pengajian Ahad pagi di majelia Ta’lim pondok pesantren metal. 

Terakhiradalah bab V (lima) berisi tentang Kesimpulan Dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Motivasi Masyarakat 

1. Pengertian Motivasi. 

Banyak sekali, bahkan sudah umum orang menyebut dengan “motif” untuk 

menunjuk mengapa seseorang itu berbuat sesuatu. 

 Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam 

dan di subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu 

tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai kondisi intern (kesiap-siagaan). 

Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya 

penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, 

terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan. 

Menurut MC. Donald, motivasi adalah perubahan dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan oleh MC. Donald 

mengandung tiga elemen diantaranya ialah : 

a. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. 

b. motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling seseorang dalam hal 

ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kewajiban, efeksi dan emosi 

yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 



c. motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi, motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi yaitu tujuan. Motivasi muncul 

dari dalam diri manusia. Tetapi munculnya karena terangsang atau terdorong 

adanya unsure lain, dalam hal ini adalah tujuan.  

Dari ketiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi sebagai 

sesuatu yang komplek. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan 

energi yang ada pada diri manusia, yang berhubungan dengan persoalan gejala 

kewajiban, perasaan dan juga emosi. Kemudian bertindak melakukan sesuatu. 

Semua itu didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan. 

Jadi, motivasi itu sesuatu kekuatan yang dapat menggerakkan seseorang yang 

kadang-kadang dilakukan dengan menyampingkan hal-hal yang dianggap kurang 

bermanfaat untuk mencapai tujuan yang lebih berfaedah.
9
 

Sedangkan menurut fill More II. Sand Ford bahwa motivasi berasal dari kata 

motive yang diartikan sebagai suatu kondisi yang menggerakkan suatu makhluk 

yang mengarahkannya kepada sesuatu tujuan atau beberapa tujuan dari tingkat 

tertentu. Dilihat dari asal kata, motive berasal dari kata “motion” yang berarti 

“bergerak”.
10

 Oleh karena itu motivasi dipandang sangat penting dalam 

kehidupan manusia sebagai kebiasaan yang diperolehnya yaitu suatu dorongan. 

 

2. Fungsi Motivasi 

Tensing dan Hillary rela menderita menjadi tukang becak di panas terik 

matahari atau hujan lebat membawa muatan melalui jalan yang mendaki. pemain 

                                                
9 Sardiman AM, 1994, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Pedoman Bagi Guru dan Calon 

Guru), PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, hlm 73-74. 
10 M. Arifin, 1977. Psikologi Da’wah Suatu Pengantar Studi, Bulan-Bintang, Jakarta, hlm 64. 



bulu tangkis  berlatih berjam-jam setiap hari untuk menghadapi pertandingan 

internasional. 

Setiap motivasi erat hubungannya dengan tujuan. Tensing dan Hillary 

mungkin ingin membuktikan kesanggupan manusia untuk melakukan puncak 

tertinggi itu. Tukang becak menahan panas dan hujan untuk mencari nafkah bagi 

anak istrinya.
11

 

Perlu ditegaskan, bahwa motivasi berhubungan dengan suatu tujuan. seperti 

yang disinggung di atas, bahwa walaupun di saat siang bolong tukang becak itu 

juga menarik becaknya karena bertujuan untuk mendapatkan uang. dengan 

demikian motivasi itu mempengaruhi adanya kegiatan. 

Sehubungan dengan itu maka ada tiga fungsi motivasi antara lain: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. 

b. menentukan arah perbuatan, yaitu kea rah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi ini dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

dilakukan sesuai dengan tujuannya. 

c. menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. 

                                                
11 S. Nasution. 1986, Dibalik Asas-Asas Mengajar, Jemmars, Bandung, hlm 85-87. 



Di samping itu ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat berfungsi sebagai 

pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha 

karena adanya motivasi yang baik akan menunjukkan hasil yang baik pula.
12

 

Dengan demikian motivasi merupakan fungsi dari medan di saat sedang 

terjadi sehingga tingkah-laku perbuatan manusia merupakan fungsi untuk 

menyelesaikan diri pada saat peristiwa atau proses terjadinya. 

Melihat pentingnya fungsi motivasi dalam perilaku organisasi, maka 

Thorndike, ahli ilmu jiwa aliran behaviorisme di Amerika serikat, menciptakan 

suatu hokum efek (Law Of Effect). Menurut hokum ini, hubungan yang dibentuk 

oleh organisme antara situasi rangsangan dengan response (jawaban) menjadi 

kuat bilamana response tersebut diikuti oleh suatu pemenuhan terhadap kepuasan 

atau diikuti oleh pengurangan terhadap suatu kebutuhan (need reduction).
13

 

 

 

 

3. Macam-Macam Motivasi 

Berbicara tentang macam-macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Dengan demikian motivasi atau motif-motif yang aktif 

itu sangat bervariasi. 

a. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

1) Motif-motif bawaan 

                                                
12 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, hlm 84-85. 
13 H.M. Arifin, Psikologi Da’wah Suatu Pengantar Studi, Hal 72. 



Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak 

lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Sebagai contoh misalnya 

dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja 

dan sebagainya. Motif ini seringkali disebut motif-motif yang disyaratkan 

secara biologis. Dengan demikian motif tersebut mempunyai sifat 

biologis karena diperlukan manusia untuk kelanjutan kehidupan 

biologisnya. 

2) Motif-motif yang dipelajari 

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contoh 

dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk 

mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Motif ini sering disebut dengan 

motif-motif yang disyaratkan secara social. Sebab manusia hidup dalam 

lingkungan social dengan sesame manusia yang lain. Sehingga motivasi 

itu terbentuk. Frandsen mengistilahkan dengan afliliative need sebab 

justru dengan kemampuan berhubungan, kerjasama dalam masyarakat 

tercapailah suatu kepuasan diri. 

 

b. Di samping itu Frandsen menambahkan jenis-jenis motivasi antara lain: 

1. Cognitive Motives 

Motif ini menunjukkan pada gejala intrik yaitu menyangkut kepuasan 

individual yang berada dalam diri manusia dan biasanya berwujud proses 

dan produk mental. 

2. Self Expression 



Penampilan diri adalah bagian dari perilaku manusia yang memerlukan 

kreativitas, penuh imajinasi, jadi dalam hal ini seseorang itu memiliki 

keinginan untuk aktualisasi diri. 

3. Self Enhancement 

Melalui aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan 

meningkatkan kemajuan diri seseorang untuk mencapai suatu prestasi.
14

 

c. Jenis-jenis motivasi menurut pembagian dari Wood Worth dan Marquis 

1) Motif yang berhubungan dengan kebutuhan kejasmanian (organic 

need). Yaitu merupakan motif yang berhubungan dengan 

kelangsungan hidup individu atau organisme, misalnya motif minum, 

motif makan. 

2) Motif-motif darurat (emergency motives) yaitu merupakan motif 

untuk tindakan-tindakan dengan segera karena keadaan sekitar 

menuntutnya. Misalnya motif untuk melepaskan diri dari bahaya, 

Motif untuk melawan, mengatasi rintangan, untuk bersaing. Dengan 

demikian motivasi jenis ini timbul karena rangsangan dari luar. 

3) motif-motif obyektif (obyective motives) yaitu merupakan motif untuk 

mengadakan hubungan dengan keadaan sekitarnya, baik terhadap 

orang-orang atau benda-benda.
15

 Motif-motif ini  muncul karena 

dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar. 

d. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

                                                
14 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, hlm 85-87. 
15 Bimo Walgito, 1989, Pengantar Psikologi Umum, Andi Offset, Yogyakarta hlm 152. 



Para ahli menjelaskan jenis motivasi menjadikan dua jenis yaitu motivasi 

jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmaniah seperti 

refleks, instink, otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah 

yaitu kemauan. 

Soal kemauan itu pada setiap diri manusia etrbentuk melalui 4 (empat) 

momen antara lain: 

1) Momen timbulnya alasan 

Sebagai contoh seorang pemuda giat latihan olah raga tiba-tiba disuruh 

orang tuanya mengantarkan seorang tamu untuk membeli tiket karena 

hendak pulang ke Jakarta. Kemudian pemuda tersebut mengantarkannya. 

Dalam hal ini pemuda tadi timbul alas an baru untuk melakukan sesuatu 

kegiatan (kegiatan mengantar) alas an baru tersebut bias karena untuk 

menghormati tamu dan tidak mengecewakan orang tua. 

 

2) Momen pilih 

Momen pilih ini maksudnya dalam keadaan pada waktu ada alternativ 

yang mengakibatkan persaingan di antara alternatif atau alasan-alasan 

tersebut yang kemudian menimbang-nimbang dari alternative selanjutnya 

menentukan pilihan yang akan dikerjakan. 

3) Momen putusan 

Dalam persaingan antara berbagai alas an, sudah barang tentu akan 

berakhir dengan pilihannya suatu alternatif yang menjadi putusan untuk 

dikerjakan. 



4) Momen terbentuknya kemauan 

Kalau seseorang sudah menetapkan satu putusan untuk dikerjakan maka 

timbulah dorongan pada diri seseorang untuk bertindak melaksanakan 

putusan.   

e. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

1) Motivasi intrinsik 

Yang dimaksud motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif 

atau berfungsinya itu tidak perlu adanya rangsangan dari luar karena di 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Contohnya, seorang yang membaca tidak usah ada yang menyuruh atau 

mendorongnya, ia ingin mencari buku-buku untuk dibacanya.
16

 

Jadi motivasi intrinsic dalam hal ini adalah ingin mencapai tujuan 

yang terkandung dalam perbuatan belajar, karena ia benar-benar ingin 

mengetahui segala sesuatu, bukan karena ingin dipuji orang lain di 

samping itu belajar mengandung tujuan untuk menambah 

pengetahuan. 

2) Motivasi ekstrinsik 

Yang dimaksud motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

fungsinya itu karena adanya rangsangan dari luar. Contoh: seorang 

yang belajar, karena ada ujian dengan harapan mendapat nilai yang 

baik, atau agar dapat hadiah. Kalau dilihat dari tujuan kegiatan yang 

dilakukannya tidak secara langsung apa yang dilakukannya itu. 

                                                
16 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, hlm 89. 



Oleh karena itu motivasi ekstrinsik adalah bentuk motivasi yang 

didalamnya aktifitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan 

dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan 

aktivitas belajar.
17

 

Dari kedua motivasi ini nampak kedua-duanya ada suatu kebutuhan 

yang perlu dipenuhi pemuasannya. Pada motivasi instrik ada suatu 

kebutuhan untuk menghilangkan rasa ingin yang ada pada diri individu 

yang bersangkutan. Sedangkan motivasi ekstrinsik terdapat kebutuhan yang 

memuaskan dirinya yaitu ingin mendapatkan nilai yang baik. 

4. Pengertian Masyarakat  

Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah “society” yang berasal dari kata 

“socius” artinya kawan, sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa Arab 

yaitu “syirk” artinya bergaul.
18

 Adapun pengertian masyarakat menurut beberapa 

ahli adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Koentjaraningrat mengatakan bahwa: Masyarakat adalah 

kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terkait oleh suatu 

sistim adapt istiadat yang tertentu.
19

 

b. Menurut Ralph Linton menyatakan bahwa : Masyarakat adalah setiap 

kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama 

sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri 

                                                
17 Ibid, hlm 90. 
18 Wahyu MS, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional Surabaya, hlm 60 
19 Ibid, hlm 60. 



mereka sebagai suatu social dengan batas yang dirumuskan dengan 

jelas.
20

 

c. Menurut Selo Soemarjan menyatakan bahwa : Masyarakat adalah orang-

orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.
21

 

 Usaha mengembangkan masyarakat ternyata tidak menghasilkan suatu 

rumusan yang seragam. Maka dalam usaha menyamakan pandangan tentang 

masyarakat ini yang paling penting adalah harus mempunyai unsure-unsur 

sebagai berikut: 

a. Manusia hidup bersama 

b. Bersama-sama untuk waktu yang cukup lama 

c. Menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan 

d. Mematuhi terhadap norma-norma yang menjadi kesepakatan bersama. 

e. Menyadari bahwa mereka bersama-sama di ikat oleh perasaan diantara 

para anggota yang dengan yang lainnya. 

f. Menghasilkan suatu kebudayaan tertentu.
22

 

Dari beberapa unsur tersebut maka dapat di tarik kesimpulan bahwa 

masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama 

cukup lama dan terikat oleh suatu adapt istiadat serta menghasilkan suatu 

kebudayaan. 

Demikianlah akhirnya bahwa masyarakat mengandung pengertian yang 

cukup luas dan dapat meliputi seluruh umat manusia. Masyarakat terdiri atas 

berbagai kelompok besar maupun kecil tergantung pada jumlah anggotanya. 

                                                
20 Ibid, hlm 61 
21 Soerjono Soekarno, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm 26. 
22 Wahyu MS, OP-Cit, hlm 61. 



Dari pengertian motivasi dan masyarakt maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi masyarakat adalah suatu perubahan dalam diri seseorang yang 

menunjukkan rasa atau feeling untuk melakukan suatu aktivitas oleh sekelompok 

manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup dan terikat oleh adapt istiadat 

hingga menghasilkan sebuah kebudayaan.  

 

B. Pengajian 

1. Pengertian Pengajian 

Pengajian menurut para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan 

pengajian ini, diantara pendapat-pendapat mereka adalah: 

Menurut Muhzakir mengatakan bahwa pengajian adalah : Istilah umum 

yang digunakan untuk menyebut berbagai kegiatan belajar dan mengajar 

agama.
23

 

 Menurut Sudjoko Prasodjo mengatakan bahwa pengajian adalah : Kegiatan 

yang bersifat pendidikan kepada umum.
24

 Adapun pengajian sebagai 

bentuk pengajaran kyai terhadap para santri.
25

 

 Dari beberapa definisi-definisi di atas adapun definisi tentang kelompok 

pengajian adalah : Kelompok belajar untuk mendalami ajaran agama islam secara 

bersama. Kelompok ini biasanya menyelenggarakan kegiatan belajar rutin di 

bawah bimbingan orang yang dipandang lebih mengetahui tentang ajaran agama. 

                                                
23 Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat (Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa), LKIS, 

Yogyakarta, 1999, hlm 3. 
24 M. Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan, CV. Prasasti, Jakarta, 2003, hlm 40. 
25Team Proyek Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah Pada Pondok Pesantren, Pola Pengembangan 

Pondok Pesantren, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm 24. 



Pembimbingan disapa dengan gelar ustadz (ustadzah untuk perempuan), kyai, 

tuan guru, atau sapaan penghormatan lainnya.
26

 

 Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil suatu pernyataan bahwa 

pengajian merupakan kelompok atau jama’ah yang berupaya untuk belajar 

tentang agama. Sebab pengajian merupakan kelompok dari masyarakat yang 

berarti milik masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hakekat dari kegiatan atau 

aktivitas pengajian itu sendiri adalah pembangunan nilai-nilai agama.  

 

 

2. Macam-macam Pengajian 

a. Pengajian Pasaran 

Pengajian ini biasanya dilakukan bagi umat islam di bulan suci 

romadhan merupakan bulan yang penuh berkah dan rahmat. Di bulan inilah 

pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tak heran, jika 

suasana bulan suci ramadhan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Berbagai 

kegiatan keagamaan seperti tadarru Al-Qur’an, ceramah agama, shalat 

tarawih dan sebagainya digelar di seluruh pelosok Nusantara. Baik tua, muda 

maupun  anak-anak dan laki-laki maupun perempuan semua terlibat dalam 

kegiatan tersebut. 

Suasana yang lebih mencolok dari tempat-tempat lainnya adalah 

pondok pesantren. Meski pondok pesantren menyelenggarakan system 

pendidikan konvensional yang relatif, namun itu semua dipandang sebagai 

                                                
26 Badan Litbang dan Diklat pulitbang kehidupan keagamaan, peningkatan peran serta masyarakat 

dalam pendalaman Ajaran agama melalui majelis Ta’lim, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007 

hlm 17. 



system pendidikan biasa. Dalam pada itu, sesungguhnya ada system 

pengajaran di pondok pesantren yang tidak akan dijumpai di tempat lainnya, 

yakni pengajian “pasaran”. 

Tidak dapat diketahui persis kapan dan siapa yang memunculkan ide 

pengajian model ini. Tetapi, dilihat dari kemiripan karakteristik yang 

dimilikinya dengan pengajaran system konvensional di pondok pesantren, 

umur pengajian model ini diduga kuat setua umur kelahiran pondok 

pesantren itu sendiri.  

Tujuan diadakannya pengajian pasaran adalah menyediakan 

kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat muslim (santri mukim, santri 

kalong, alumni pesantren dan masyarakat sekitar) untuk mendalami 

pengetahuan dan pengalaman ajaran islam dalam suasana pendidikan dan 

keagamaan yang khusyu’.
27

 

Pengajian pasaran di pondok pesantren dalam proses pembelajaraanya 

menggunakan sistem pendidikan klasik. Sebagaimana yang berlangsung pada 

sebelum abad ke-12M, tradisi pendidikan klasik menyelenggarakan 

pendidikan dengan sistem bebas. Bebas di sini dipahami dengan kebebasan 

peserta untuk mengikuti pelajaran dan menentukan guru siapa saja. Ia boleh 

mengikuti pengajian itu berdasarkan kemauan dan minatnya masing-masing. 

Di pihak lain, guru menyelenggarakan pengajian secara masing-masing 

dengan membahas kitab sesuai dengan konsentrasi dan kemauannya. Pada 
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sisi ini, pengajian pasaran sesungguhnya merupakan sistem pengajaran yang 

jenuin di dalam tradisi pendidikan islam.  

Secara teknis, pengajian pasaran dimulai setelah shalat fardhu atau 

pada waktu-waktu yang ditentukan. Sang kyai melakukan pengajiannya 

dengan menggunakan metode     bandongan. Setelah pengajian selesai 

dilaksanakan, sang kyai langsung menutup pengajian dan santri-santripun 

pulang ketempatnya masing-masing.   

   

 

 

b. Pengajian Syawalan 

Masyarakat Babakan Ciwaringin dapatlah dikatakan sebagai 

masyarakat yang memilki meminjam istilah KH. Abdurrahman Wahid'sud 

kultur tersendiri. Alasan yang layak dikedepankan adalah masyarakat 

Babakan Ciwaringin melakukan sebuah tradisi yang berbeda dengan tradisi 

yang berbeda dengan tradisi masyarakat lain. Tradisi itu adalah pengajian 

syawalan. Disebut dengan nama pengajian syawalan disebabkan oleh waktu 

pelaksanaan pengajian itu adalah di awal-awal bulan Syawal untuk setiap 

tahun, tepatnya tanggal 2 hingga 7 Syawal. 

Dalam tradisi syawalan, diselenggarakan serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang memiliki karakteristik tersendiri. Di samping dalam 

pembelajaran itu mengangkat isu atau tema-tema yang cukup tinggi untuk 

ukuran pesantren tradisional, juga peserta dalam pengajian itu adalah 



masyarakat Babakan Ciwaringin asli yang sedang mengenyam pendidikan di 

luar daerah Babakan. Untuk itu, dalam pengajian ini akan diketahui tingkat 

perkembangan pengetahuan yang dimiliki oleh para pelajar/santri Babakan 

asli. 

Tradisi di atas tentu saja memiliki implikasi yang cukup signifikan 

dalam dinamika pengetahuan di kalangan masyarakat Babakan Ciwaringin. 

Di samping semakin memancing menjamurnya wacana pengetahuan di 

kalangan masyarakat Babakan Ciearingin, juga sebagai implikasi dari hal itu 

masyarakat Babakan akan semakin dewasa dalam menerima perubahan dan 

dinamika. Lebih-lebih pengajian syawalan diselenggarakan pada bulan 

syawalan diselenggarakan pada bulan syawal yang merupakan bulan 

silaturahim, pemilihan waktu di bulan syawal agaknya tidak hanya 

disebabkan oleh factor kebetulan, tetapi memang waktu yang tepat untuk 

dipilih. Sebab, bulan syawal merupakan masa libur bagi santri, pelajar atau 

mahasiswa.  
28

 

Dari jenis-jenis pengajian yang merupakan suatu aktifitas belajar 

agama yang mempunyai tujuan tertentu yaitu: untuk mendalami pengetahuan 

dan pengalaman ajaran islam dalam suasana pendidikan dan pembangunan 

nilai agama. 

 

3. Pendekatan Pengajian 
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Sisi lain yang erat kaitannya dengan charisma dan fatwa seorang kyai, 

sebagai pendekatan yang penting juga adalah pendekatan “pengajian”. Konsep 

pengajian pada hakekatnya erat kaitannya dengan masalah masyarakat, karena 

pengajian merupakan kelompok atau jema’ah yang berupaya untuk mengaji 

tentang agama. Secara pasti masyarakat juga merupakan kelompok atau jama’ah, 

dan dapat dikatakan juga jamaah pengajian adalah sehakekat dengan keberadaan 

masyarakat. Sebab pengajian merupakan kelompok dari masyarakat yang berarti 

milik masyarakat. 

Penjabaran pendekatan pengajian terhadap masyarakat tentang lingkungan 

hidup memberikan implikasi suatu upaya menjelaskan masalah lingkungan hidup 

terhadap masyarakat melalui kegiatan pengajian. Dengan pendekatan ini 

diharapkan masyarakat memiliki pemahaman-pemahamn tentang pengembangan 

lingkungan hidup selaras dengan persepsi keagamaannya. Sebab hakekat dari 

pengajian adalah pembangunan nilai agama. 

Operasionalisasi kegiatan tersebut adalah menyampaikan informasi tentang 

pengembangan lingkungan hidup dengan pola da’wah atau pengajian atau 

membahas masalah lingkungan hidup dengan pola da’wah atau pengajian atau 

membahas masalah lingkungan hidup dengan pola da’wah atau pengajian atau 

membahas masalah lingkungan hidup dengan bahasa agama, dalam arti kata 

ajaran agama dijadikan dasar pengembangan lingkungan hidup. dalam kegiatan 

ini para kyai baik yang berasal dari pondok maupun dari masyarakat yang 

memegang peranan penting karena merekalah tokoh sentral dalam kegiatan 



pengajian itu. Oleh karena itu antara pendekatan charisma dengan pengajian 

saling terkait dan berhubungan satu sama lain. 

Kaitan antara pendekatan charisma dan pengajian terletak pada 

pelaksanaannya. Para kyai yang kharismatik sebagai pelaksanaan kegiatan 

pengajian dan pengajian itu sebagai alat dalam menyampaikan gagasan itu. 

Bentuk penyampaian materi pengembangan lingkungan pada masyarakat tersebut 

adalah secara terhadap sesuai dengan masalahnya yang dirasakan oleh 

masyarakat, seperti masalah ekonomi pendidikan, social budaya dan pelestarian 

lingkungan hidup.  

Penerapan pendekatan pengajian oleh para kyai disertai dengan 

penggunaan beberapa metode dengan tujuan agar masyarakat dapat menerima 

dengan mudah tanpa paksaan.
29

 

 

4. Metode Pengajian 

Pemahaman tentang metode di sini merupakan acara penyapaan gagasan 

pengembangan lingkungan oleh para kyai kepada jamaahnya atau masyarakat 

lingkungannya. Ada beberapa metode yang secara rutin dipergunakan dalam 

kegiatan ini. 

a. Metode ceramah 

Metode ceramah merupakan metode konvensional dalam kegiatan 

pengembangan islam yang diterapkan oleh para kyai dalam pengajian 

rutin yang ada di daerah Guluk-Guluk, Sumenep Madura. Seperti 
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kelompok pengajian yasinan, tahlilan dan majelis ta’lim. Penerapan 

metode ceramah ini dimaksudkan sebagai upaya menyampaikan 

informasi tentang lingkungan hidup sehingga masyarakat memahami 

program itu dengan jelas dan baik. 

Pola penerapan metode ceramah tentang lingkungan hidup dilaksanakan 

dengan cara integrative, yakni memadukan antara materi agama dengan 

lingkungan hidup dalam kegiatan pengajian. Atau media ajaran agama 

sebagai jalan untuk menjelaskan masalah lingkungan hidup. 

b. Metode Tanya jawab 

Metode Tanya jawab sebagai kelanjutan dari metode ceramah. Setiap 

pendengar atau jamaah dari kelompok diberi kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang belum jelas dari penjelasan yang belum 

dikemukakan oleh para kyai atau penceramah. Dengan adanya kondisi 

yang sedemikian rupa secara spontan terjadi Tanya jawab tentang 

masalah lingkungan yang diterangkan. Dan ada juga yang dengan sengaja 

menjelaskan masalahnya melalui kegiatan Tanya jawab secara terbuka, 

maksudnya setiap pertanyaan dijawab secara jelas dan gamblang. 

Masalah pengembangan lingkungan hidup dan ide-ide penanganannya 

merupakan hal yang baru bagi masyarakat Guluk-Guluk. Oleh karena itu 

metode Tanya jawab dipandang urgen sekali dalam penyampaian materi 

pengembangan lingkungan hidup, sehingga metode ceramah sebagai 

model pengajian yang diberikan oleh para kyai baik dari pondok maupun 

dari masyarakat. 



c. Metode Bek-Rembek 

Bek-Rembek merupakan istilah bahasa Madura yang berarti 

“musyawarah”. Kegiatan musyawarah pada dasarnya merupakan cirri 

masyarakat pedesaan di pulau Madura mengiringi adanya kegiatan 

gotong royong di lingkungan desa termasuk didalamnya wilayah Guluk-

Guluk. Musyawarah atau bek rembek sering juga disebut kegiatan 

“kumpulan”, akrena kegiatan itu dilaksanakan dengan mengumpulkan 

masyarakat untuk bermusyawarah atau membicarakan kegiatan tertentu. 

Di dalam menunjang kegiatan pengembangan masyarakat dan lingkungan 

hidup, disamping kegiatan ceramah sesuai dengan kegiatan pengajian 

yang diadakan, sering juga terjadi perubahan  bentuk pengajian itu 

menjadi kegiatan urun pendapat tentang program yang akan bek rembek 

(rembug) diantara semua anggota masyarakat. 

Dapat juga difahami bahwa bek rembek merupakan rentetan kegiatan 

pengajian yang diawali dengan ceramah dilanjutkan dengan Tanya jawab 

dan di akhiri dengan  bek rembek (musyawarah). Dengan demikian 

metode ceramah Tanya jawab dan bek rembek dapat terjadi secara 

spontan dalam suatu kegiatan pengajian di masyarakat Guluk-Guluk.
30

 

d. Metode weton atau bandongan  

Metode bandongan adalah cara penyampaian ajaran kitab kuning dimana 

seorang guru, kyai atau ustadz membacakan dan menjelaskan isi 

ajaran/kitab kuning tersebut, sementara santri, murid atau siswa 
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mendengarkan, memaknai dan menerima. Dalam metode ini, guru 

berperan aktif, sementara murid bersikap pasif. 

e. Metode sorogan  

Dalam metode sorogan, sebaliknya, santri yang menyodorkan 

kitab(sorog) yang akan dibahas dan sang guru mendengarkan, setelah itu 

beliau memberikan komentar dan bimbingan yang dianggap perlu bagi 

santri. 

Tetapi pada kedua metode ini, belum atau tidak terjadi dialog antara 

murid dan guru. Kedua metode ini pun sama-sama memiliki ciri pada 

penekanan yang sangat kuat pada pemahaman tekstual atau literal. 

Metode weton dan sorogan dapat bermanfaat ketika jumlah peserta didik 

cukup besar dan waktu yang tersedia relatif sedikit, sementara materi 

yang harus disampaikan cukup banyak. Memang tidak dapat dipungkiri, 

metode ini mengandung beberapa kelemahan. Tidak terjadinya dialog 

antara murid dan guru. Akhirnya, daya kreativitas dan aktivitas murid 

menjadi lemah. Untuk hal yang seperti ini, maka sebaiknya guru 

menyediakan waktu yang cukup untuk terjadinya dialog, setidaknya ada 

waktu dan kesempatan murid bertanya kepada guru. 

f. Metode Hafalan(Tahfidz) 

Metode ini telah menjadi ciri yang melekat pada sistem pendidikan 

tradisional, termasuk pondok peasantren. Hal ini amat penting pada 

sistem keilmuan yang lebih mengutamakann argumen naqli, transmisi 

dan periwayatan (normatif). Akan tetapi ketika konsep keilmuann lebih 



menekankan rasionalitas seperti yang menjadi dasar sistem pendidikan 

modern, metode hafalan kurang dianggap penting. Sebaliknya yang 

penting adalah kreativitas dan kemampuan mengembangkan pengetahuan 

yang dimiliki. Memang keberadaan metode hafalan ini masih perlu 

dipertahankan, sepanjang berkaitan dengan penggunaan argumen naqli 

dan kaidah-kaidah umum.metode inipun masih relevan untuk diberikan 

kepada murid-murid usia anak-anak, tingkat dasar dan menengah. Pada 

usia tingkat atas sebaiknya dikurangi dengan mempergunakan metode ini 

pada rumus-rumus dan kaidah-kaidah. Penekanan utama diberikan pada 

metode pemahaman dan diskusi. 

g. Metode diskusi(musyawarah/munazharah/mudzakarah) 

Metode ini berarti penyajian bahan pelajaran dilakukan dengan cara 

murid atau santri membahasnya bersama-sama melalui tukar pendapat 

tentang suatu topik atau masalah tertentu yang ada dalam kitab 

kuning.Dalam kegiatan ini kyai atau guru bertindak sebagai"moderator". 

Dengan metode ini diharapkan dapat memacu pada santri untuk dapat 

lebih aktif dalam belajar. Melalui metode ini akan tumbuh dan 

berkembang pemikiran-pemikiran kritis, analitis dan logis. Adapun 

kegiatan mudzakarah dapat  diartikan sebagai pertemuan ilmiah yang 

membahas masalah diniyah.kegiatan ini dibedakan menjadi dua macam 

berdasarkan peserta yang disertakan, mudzakarah yang diadakan sesama 

kyai dan para ulama dan mudzakarah yang diselenggarakan sesama santri 

atau siswa, yang keduanya membagas masalah keagamaan. 



Bila untuk kyai dan para ulama kegiatan ini lebih bertujuan untuk 

mencari jawaban dan jalan keluar untuk suatu masalah, maka kegiatan 

yang dilakukan para santri lebih berupa melatih diri dalam memecahkan 

sesuatu persoalan yang hasilnya kemudian diberikan kepada kyai. Dalam 

diskusi santri ini, kyai kadang-kadang bertindak sebagai pimpinan diskusi 

atau biasanya oleh santri senior atau bahkan para santri dibiarkan saja 

secara mandiri menyelenggarakannya.  

Di beberapa pondok pesantren, mengaji kitab dengan metode di atas 

berjalan cukup baik dan bahkan mampu memacu para santri untuk 

melakukan telaah atas kitab-kitab  yang besar-besar.Beberapa santri 

senior membaca beberapa kitab dalam satu majelis dan 

mendiskusikannya dihadapan kyai yang lebih bertindak sebagai fasilitator 

atau instruktur. Cara demikian ini memberi dampak cukup baik bagi 

santri dalam pengajiannya. Dimasa lalu mengaji dengan metode seperti 

ini bahkan menjadi tradisi para ulama. Perdebatan seringkali berjalan 

seru, tetapi tetap disertai dengan sikap saling menghormati dan 

menghargai. 

Di dunia modern sekarang ini, di mana semuanya berjalan dengan sangat 

cepat, metode belajar seperti di atas agaknya telah menjadi tuntutan yang 

mendesak. Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa masa belajar para 

santri dewasa ini semangkin singkat. Tuntutan kehidupan terus mengejar 

mereka untuk segera pulang dengan membawa kesuksesan.   



 Sesuai dengan macam-mavam pengajian yang telah dipaparkan pada bagian 

sebelumnya, memiliki cirri khas metode tersendiri diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengajian Pasaran, metode yang dipakai adalah : 

a) Bandongan atau wetonan 

Bandongan atau biasa disebut metode wetonan adalah cara penyampaian 

kitab kuning di mana seorang guru,kyai,atau ustadz membacakan dan 

menjelaskan isi kitab kuning, sementarasantri, murid atau 

siswamendengarkan, memberi makna dan menerima. Dalam metode ini, 

guru berperan aktif sementara murid bersifat pasif. Metode bandongan 

atau wetonan dapat bermanfaat ketika jumlah murid cukup besar dan 

waktu yang tersedia relatif sedikit, sementara materi yang harus di 

sampaikan cukup banyak. 

b) sorogan 

Sorogan adalah metode pengajaran yang berbeda dengan metode 

bandongan. Dalam metode sorogan, murid membaca kitab kuning dan 

memberi makna sementara guru    mendengarkan sambil memberi 

catatan, komentar atau bimbingan bila diperlukan. Akan tetapi metode ini 

dialog antara guru dengan murid belum atau tidak terjadi. Metode ini 

tepat bila diberikan kepada murid-murid seusai tingkat dasar (ibtidaiyah) 

dan tingkat menengah (tsanawiyah) yang segala sesuatunya masih perlu 

diberi atau     dibekali.  



Kedua metode di atas menyimpan beberapa kelemahan, di antaranya 

adalah ketika tidak terjadi dialog antara murid dan guru. Murid menjadi 

pasif. Kegiatan belajar mengajar terpusat pada guru. Akhirnya, daya 

kreativitas dan aktivitas murid menjadi  lemah. Dalam hal ini, guru tidak 

segera memperoleh umpan balik tentang penguasaan materi yang 

disampaikan. Maka untuk hal yang terakhir ini, guru menyediakan 

sekurang-kurangnya waktu dan kesempatan kepada murid untuk bertanya. 

c) Hafalan 

Hafalan adalah sebuah metode pembelajaran yang mengharuskan murid 

mampu menghafal naskah atau syair-syair dengan tanpa melihat teks yang 

disaksikan oleh guru. Metode ini cukup relevan untuk di berikan kepada 

murid-murid usia anak- anak, tingkat dasar dan tingkat menengah. Pada 

usia di atas itu, metode hafalan sebaiknya di kurangi sedikit demi sedikit 

dan lebih tepat digunakan untukrumus-rumus dan kaidah-kaidah. Jika 

dilihat dari sisi geneologi tradisi pendidikan, metode hafalan merupakan 

implikasi dari pola pemikiran ahl al-hadits dan dampak dari asumsi dasar 

tentang konsep ilmu sebagai "apa yang diketahui dan tetap". Ada sebuah 

argumen yang diajukan untuk mempertahankan mrtode ini, yakni"orang-

orang yang hafal adalah argumen atas mereka yang tidak hafal". 

d) diskusi (munazharah) 

Metode ini dimaksudkan sebagai penyajian bahan pelajaran dengan cara 

murid atau santri membahasnya bersama-sama melalui tukar pendapat 

tentang suatu topik atau masalah tertentu yang ada dalam kitabkuning. 



Dalam metode ini, kyai atau guru bertindak sebagai "moderator". Metode 

diskusi bertujuan agar murid atau santri aktif dalam belajar. Melalui 

metode ini, akan tumbuh dan berkembang pemikiran-pemikiran kritis, 

analitis dan logis. 

Dari beberapa metode yang biasa dipakai dalam tradisi pesantren di atas, 

metode yang dipakai khusus untuk pengajian pasaran adalah metode 

bandongan atau wetonan. metode ini relatif tepat digunakan disebabkan 

oleh terbatasnya waktu yang tersedia, sementara peserta (murid) dan 

bahan materi yang akan diajarkan cukup banyak.     

2. Pengajian syawalan 

Metode yang dipakai adalah sebagai berikut : 

a) diskusi/seminar 

Metode ini diterapkan dengan cara mengajikan materi tertentu yang akan 

di bahas, sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Metode ini dapat 

menambah kekuatan daya analisa peserta pengajian dan kemampuan 

saling menghormati dan mengeluarkan pendapat (sharing of ideas) 

sehingga pada gilirannya peserta memiliki pemahaman yang mendasar 

tentang konsep-konsep yang berkaitan. 

 

b) tanya jawab 

Metode ini memberi kesempatan kepada peserta pengajian untuk 

mengajukan pertanyaan dan pengertian yang masih belum dapat dicerna 

dan sekaligus mencoba memberikan jawaban berdasarkan kemampuan 



dan pengetahuan yang dimiliki. Tanya jawab dapat dilakukan dari peserta 

kepada pembicara, pembicara kepada peserta dan peserta kepada peserta. 

Metode ini mampu memberikan keterangan dan penjelasan     terhadap 

permasalahan yang dialami. 

c) ceramah  

Metode ceramah digunakan untuk memberikan keterangan-keterangan 

umum kepada peserta sehingga mereka memiliki pengetahuan yang yang 

standar. Pada pelaksanaannya, metode ini diterapkan pada situasi dan 

keadaan yang memungkinkan. 

 

C. Motivasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pengajian.  

Adapun motivasi masyarakat dalam mengikuti pengajian dapat di wujudkan 

sebagai berikut: 

1. Menghadiri Kajian-Kajian (Keislaman) 

 Seseorang yang mendapatkan ilmu dari seorang Syaikh yang alim dan 

kuat hafalannya lebih bermanfaat dari pada membaca sendiri di rumah. 

Karena, ketika dia menghadiri majelis ilmu dan mendapatkan masalah, maka 

ia dengan mudah menanyakannya langsung kepada guru (syaikh)nya dan ia 

akan mendapatkan jawabannya dengan mudah pula. Hal ini tidak akan 

didapatkan bila membaca sendiri. 

 

2. Mengikuti Majelis-Majelis Ilmu 



Mengikuti majelis ini, baik yang umum atau yang khusus, memiliki 

kenikmatan tersendiri dibandingkan dengan kita duduk sendiri di rumah dan 

mulai membaca sebuah buku. Karena jiwa manusia secara tabiatnya senang 

hidup berjamaah bersama orang banyak dan mengikuti mereka. Apabila 

seseorang melihat rekan-rekannya berkumpul di sebuah majelis ilmu, dan 

melihat mereka semangat dalam belajar dan diam mendengarkan penjelasan 

guru, maka dirinya akan bersemangat mengikuti mereka. Alhasil, dia juga 

akan diam dan memperhatikan seperti mereka. 

Apabila seseorang menghadiri majelis ilmu yang dihadiri banyak 

orang, maka dia tidak akan pulang sebelum kajian selesai. Dalam hal ini dia 

akan memaksa dirinya untuk mendengar kajian walaupun dirinya tidak suka 

karena dia sedang futur (tidak semangat lagi) atau malas. Pemaksaan diri 

seperti ini termasuk metode pendidikan yang agung. 

Berbeda dengan seseorang yang membaca di rumah sendirian. Ketika 

ia futur atau bosan dan malas dari membaca, dia akan meletakkan bukunya 

dan meninggalkan membaca. Ini merupakan kerugian yang besar. 

Belajar ilmu dari seorang guru yang menguasai ilmu  tersebut akan 

memberikan ilmunya dengan cara yang mudah dan sederhana agar bisa cepat 

dipahami dan dihafalkan. Ini tidak akan didapatkan ketika membaca 

sendirian. Apalagi kalau bahasa bukunya tinggi, kosa kata dan redaksinya 

sulit, maka lebih mempersulit sipenuntut ilmu tersebut. 



Berdesak-desakan dalam majelis ilmu dan berlomba untuk 

menghadirinya, merupakan sarana pembinaan diri seorang penuntut ilmu. 

Agar ia tawadlu’ (rendah hati) terhadap ilmu dan guru yang mengajarinya. 

Menghadiri majelis ilmu bisa memberikan manfaat bagi seseorang 

dalam melihat teladan langsung dari ulama’ Rabbani, bisa bertemu dengan 

mereka untuk meneladani sifat-sifat mereka, kekhusu’an, wibawa, akhlak 

serta adab mereka. 

Para ulama Salaf sudah menyadari pentingnya menghadiri majlis ilmu 

dan kajian-kajian keislaman dalam meningkatkan semangat belajar. Mereka 

sangat bersemangat menghadiri menghadiri majlis ilmu bahkan berlomba-

lomba untuk bisa duduk di dalamnya. Mereka berdesak-desakan di dalamnya 

sebagai bentuk pengamalan terhadap perintah Allah dan wasiat Rasulullah, 

serta untuk memetik buah dari kehadirannya di majlis ilmu. Allah 

memerintahkan kita untuk selalu menghadiri majlis ilmu, sebagaimana firman 

Allah kepada Nabi-Nya, 

             

                     

  

”Dan Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru 

Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan 

janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan 

perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya Telah 



kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah 

keadaannya itu melewati batas.” (Al-Kahfi:28)
31

 

 

3. Mencari Ketenangan Batin 

Termasuk yang bisa memotivasi seseorang untuk belajar agama 

adalah dengan menghadiri kajian-kajian (keislaman) selain dia mendapatkan 

ilmu juga mencari ketenangan batin. Allah telah berfirman di dalam surat Ar 

Ra’d ayat 28 yaitu: 

                         

Artinya: ”(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati 

Allah-lah hati menjadi tenteram.”
32

 

 

Bahwasanya motivasi masyarakat dalam mengikuti pengajian dapat 

diwujudkan dengan menghadiri kajian. Kajian (keislaman), mengikuti majlis-

majlis ilmu dengan menghasilkan bertambahnya ilmu dalam mendalami 

pengetahuan dan pengamalan ajaran islam serta mendapatkan ketenangan 

batin. 

 

 

                                                
31 Abul Q’qa’ Muhammad bin Shahih Abu Abdillah, 102 Kiat agar Semangat Belajar Agama 

Membara, Elba, Surabaya, 2005, hal: 247-249 
32 Al Qur’an dan Terjemahannya, Departement Agama RI, Al-Hidayah, Surabaya, hal: 373 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di majelis Ta’lim Pondok Pesantren Metal Rejoso 

Pasuruan, tepatnya pada jema’ah pengajian Ahad pagi di Majelis Pondok Pesantren 

Metal yag dibina oleh kyai Bakar. Lokasi ini dipilih dengan alasan: 

1. Daerah tersebut mayoritas penduduknya keturunan jawa, akan tetapi peminat 

pengajian tersebut sebagian berasal dari luar daerah itu. 

2. Pengaruh pengajian tersebut adalah seorang kyai, yang memiliki kemulyaan 

dan keistimewaan. 

3. Jumlah jama’ah pengajian tersebut lebih dari 500 orang, hal ini menunjukkan 

motivasi mereka mengikuti pengajian ini. 

4. Daerah Rejoso adalah daerah yang cukup ramai, dikarenkan  jalan tersebut 

jurusan ke Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi. 

 

B. Subyek Penelitian. 

Yang menjadi subyek di dalam penelitian ini adalah jama’ah pengajian rutin 

Ahad pagi  hari di majelis Ta’lim Pondok Pesantren Metal Rejoso Pasuruan, sumber 

datanya adalah beberapa orang yang aktif mengikuti kegiatan tersebut dan ustadz 

atau pengasuh pengajian. 

 

 



C. Metode Pengumpulan Data. 

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan permasalahan di atas, 

maka tekhnik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Observasi 

Metode observasi atau pengamatan merupakan suatu tekhnik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Menurut Arikunto, metode observasi merupakan 

suatu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indera .
33

  

Metode ini bertujuan untuk mengetahui data berkenaan dengan 

konteks keadaan jamaah pengajian digunakan metode observasi (seperti 

pelaksanaan pengajian, perilaku keagamaan). Observasi yang dilakukan 

adalah observasi sistematis, artinya observasi dengan menggunakan bantuan 

alat tertentu untuk mendapatkan validitas data. 

2. Interview Bebas. 

Metode interview adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara 

dua orang atau lebih yang sudah berhadapan secara fisik dan diarahkan pada 

masalah tertentu. 

Ada tiga pertanyaan dalam metode ini: 

a. Pertanyaan Berstruktur 

Pertanyaan berstruktur adalah pertanyaan yang memberi struktur pada 

responden dalam menjawabnya. Pertanyaan ini dibuat sedemikian rupa 

                                                
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 

2006, hlm: 204 



sehingga responden dituntut untuk menjawabnya sesuai dengan apa yang 

terkandung dalam pertanyaan. 

b. Pertanyaan Tak Berstruktur 

Berbeda dengan pertanyaan berstruktur, pertanyaan tak berstruktur 

memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab semua 

pertanyaan, oleh karena itu jenis pertanyaan ini disebut pula dengan 

pertanyaan terbuka (open question).
34

 

c. Campuran 

Jenis pertanyaan ini adalah campuran antara pertanyaan berstruktur dan 

tidak berstruktur.
35

 

Dari ketiga model interview di atas, penulis menggunakan jenis ketiga 

yaitu pertanyaan dengan teknik campuran. Hal ini dimaksudkan untuk 

lebih mempermudahkan responden dalam memberikan keterangan, dalam 

metode ini untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan tema atau 

masalah penelitian, digunakan wawancara mendalam.   

 

D. Instrument Pengumpulan Data. 

Karena dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (termasuk 

studi kasus yang di lakukan dalam penelitian ini), instrument utamanya adalah 

penelitian itu sendiri, maka kedudukan pedoman wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini hanyalah sebagai acuan pokok (berisi pertanyaan-pertanyaan pokok 

saja). Dari pertanyaan pokok trsebut dikembangkan nantinya (di lapangan) 

                                                
34 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, PT. Mandar Maja, Bandung, 1990, hlm:187. 
35 Moh, Ali. Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung, Angkasa, 1987 hlm:85.  



serangkaian pertanyaan lain yang bersifat melacak atau mendalami permasalahan 

secara lebih jauh. 

Selain itu juga di lakukan observasi systematis mengenai kondisi umum daerah 

Rejoso, misalnya: bagaimana keadaan atau kondisi tempat pengajian, pelaksanaan 

pengajian, keadaan jamaah pengajian, dan lain-lain. Digunakan pula foto dan tape 

recorder serta instrument tambahan yang mendukung penggalian data di lapangan. 

 

E. Penyajian dan Analisis Hasil Penelitian 

Penyajian dan analisis hasil penelitian dilakukan secara kualitatif, yang 

merupakan penjelasan dan ringkasan dari permasalahan – permasalah secara rinci 

dan tuntas. Adapun pemilihan metode studi kasus dalam penelitian ini di dasarkan 

atas tujuan untuk memperoleh gambaran yang realities-holistik (kongkrit 

menyeluruh) pada kegiatan proses pelaksanaan pengajian tersebut. Tentu saja hal itu 

sesuai dengan jangkauan pelaksanaan data yang dilakukan pada saat pengumpulan 

data. 

Sehubungan dengan studi kasuss yang di pergunakan itu, hasil penelitian 

merupakan deskripsi tentang pelaksanaan pengajian tersebut, karakteristik jamaah 

pengajian dan kontribusi  atau manfaat dari pelaksanaan pengajian tersebut, serta 

kaitannya dengan pendidikan islam. 

Hasil analisis dan penjelasan kasus ini, sekiranya menunjukkan kemiripan atau 

kecenderungan yang relatif sama pada senua kasus akan ditarik menjadi kesimpulan 

umum bagi semua kasus yang diteliti.  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Obyek Penelitian 

1. Kiyai Bakar Di Mata Jama’ah Pengajian Ahad Pagi Majlis Ta’lim 

Pondok Pesantren Metal Rejoso Pasuruan. 

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan data hasil wawancara sebagai 

berikut:  

Profil dari Kyai Abu Bakar dijelaskan oleh santri seniornya yaitu Ustadz 

Sohib, sebagai berikut : 

Menurut cerita dari sebagian besar jama’ah pengajian ahad pagi di majlis ta’lim 

pondok pesantren Metal Rejoso Pasuruan, Kiyai Bakar adalah salah seorang 

keturunan Kiyai, ahli agama termashur. Nama lengkap Kiyai Bakar Abu Bakar 

Kholil, karena abahnya bernama K.H. Kholil 36. 

 

Salah seorang jama'ah pengajian di majelis ta'lim yang diasuh oleh kyai Abu 

Bakar mengatakan : 

"Ketika kecil beliau bersekolah di SDN Rejoso, kemudian melanjutkan ke 

pondok pesantren Salafiyah yang diasuh Kiyai Abdul Hamid bin Abdullah. Tidak 

lama lagi beliau pindah untuk mencari ilmu di pondok pesantren Al-Hidayat 

Lasem, Rembang, Jawa Tengah, yang diasuh oleh K.H. Machsoem. Ringkas 

cerita, beliau di dalam pondok hanya ditugasi untuk memenuhi kebutuhan 

pondok dalem dan belajar Al-Qur’an. Beliau diterima di pondok dengan syarat 

lima tahun beliau tidak diperkenankan bertemu dengan orangtuanya, sehingga 

dengan kepatuhan dan perjuangannya beliau pulang kembali ke daerahnya, dapat 

menyampaikan dan menyiarkan ajaran islam atas berkah para guru dan pengasuh 

pondok tersebut semata-mata adanya karunia Allah SWT"37  

 

 

 

Ustadz Sohib menambahkan : 

                                                
36Wawancara tanggal 22 maret 2009, dengan ustadz Sohib (santri senior Kiyai Bakar) 
37

Wawancara tanggal 22 maret 2009, dengan ustadz Gufron (salah seorang jamaah pengajian) 



 

Kiyai Bakar dikenal sebagai sosok yang cukup bersahaja dan sederhana.  

Keluasan ilmunya terutama di bidang ilmu dakwah membuatnya menjadi 

masyhur dan disegani dilingkungannya. Selain mengajar di majlis ta’lim, beliau 

juga mengajar di pondok pesantrennya (anak didik). Kesibukan beliau sebagai 

seorang ulama’, muballigh, dan pendidik membuat beliau sulit untuk ditemui. 

Ketenaran beliau bukan saja dikarenakan ilmunya, tapi juga disebabkan oleh 

kedudukan beliau sebagai salah seorang Kiyai.38 

 

Jama’ah pengajian di majlis ini umumnya berbeda pandangan tentang 

Kiyai. Sebagian mereka paham dan yang lain tidak. Namun, satu hal yang pasti 

bahwa Kiyai bagi mereka adalah sosok yang disegani karena ilmu dan nasabnya. 

 

2. Majlis Ta’lim Pondok Pesantren Metal Rejoso Pasuruan: Sejarah 

Pertumbuhan dan Perkembangannya. 

Rejoso merupakan bagian wilayah kabupaten Pasuruan, daerah ini 

terletak sekitar 5 km ke arah barat alun-alun kota pasuruan. Rejoso merupakan 

daerah yang cukup ramai dilintasi oleh kendaraan bermotor dan angkutan umum. 

Hal ini dikarenakan daerah jalan raya, baik jalan ke arah Probolinggo, Jember, 

dan Banyuwangi jalur ke arah timur sedangkan jalur ke arah barat Malang, 

Sidoarjo, Surabaya. Daerah Rejoso dikenal akan sebutan “Pantura”39 

Ketika perjalanan saya ke pondok pesantren Metal Rejoso Pasuruan, 

banyak di sekitar gang pondok sampai menuju tempat pengajian sekitar 150 m 

banyak para penjual seperti halnya penjual makanan, penjual sayuran, penjual 

buku/kitab dan banyak yang lainnya. Hal ini yang dinamakan Pasar Gebyar Ahad 

Pagi. 

                                                
38 Santri senior Kiyai Bakar salah satunya adalah ustadz Sohib. 
39 Pantura adalah sebutan khas daerah ini karena Rejoso merupakan kawasan jalan pantai utara. 



Pagi itu tengah berlangsung pengajian rutin Ahad pagi yang diasuh oleh 

Kiyai Bakar. Majlis Ta’lim tersebut berjarak sekitar 150 m dari gapura pondok 

pesantren Metal, Rejoso, Pasuruan. Suasana pondokan terlihat lengang dan 

berbeda dengan suasana di jalan raya tadi. Jama’ah pengajian duduk dengan 

khusuk mendengarkan dan menulis ceramah yang disampaikan oleh Kiyai.40 

Tentang majelis ta'lim yang dibinanya, Kyai Abu Bakar menuturkan : 

Menengok sejarah Majelis Ta’lim pondok pesantren Metal, Rejoso, Pasuruan, 

Pondok pesantren ini berdiri megah di atas area seluas kurang lebih 9,5 ha. 

Kemudian pada perkembangan berikutnya menjadi pondok pesantren. Pondok ini 

berdiri antara tahun 1992 (pondok lama) dan tahun 1997 (pondok baru). Pondok 

ini berpenghuni sekitar seribu orang santri, baik laki-laki maupun perempuan 

yang datang dari seluruh pelosok di Indonesia. Bahkan ada yang datang dari 

Malaysia dan Brunei untuk belajar di sini. Adapun makna “Metal” boleh 

diartikan: membaca tulisan Al-Qur’an dengan logo: tiga jari bermakna: Iman, 

Islam dan Ihsan. Perlu diketahui bahwasannya misi pesantren Metal adalah Amar 

Ma’ruf nahi mungkar serta memperbaiki akhlaq.41 

 

Majelis Ta’lim merupakan lembaga pendidikan agama islam, mungkin 

pula seperti madrasah diniyah di pondok pesantren, sehingga memiliki surat atau 

dokumen resmi  tentang sejarah dan tahun berdirinya. Namun, hal itu berbeda 

dengan Majelis Ta’lim pondok pesantren Metal. Bagi Kiyai Bakar dan jamaah 

pengajaran ini yang dimaksud dengan Majelis Ta’lim adalah Majelis ilmu: 

Majelis dzikir, jadi apapun bentuknya asal ada guru dan murid serta ada ilmu 

yang dipelajari disebut Majelis Ta’lim. 

Sejumlah santri Kyai abu Bakar menyatakan : 

Bangunan Majelis Ta’lim pondok pesantren Metal sangat memiliki seni. Panjang 

25 m, lebar 5 m, dan mampu menampung 500 orang. Warna putih dinding depan 

dengan tambahan keramik berwarna putih berdampingan pohon mangga. 

Sebelumnya bangunan itu tidak seluas sekarang ini, sehingga dahulu jamaah 

                                                
40 Observasi tanggal 15 maret 2009 pukul 06.00 WIB. 
41 Wawancara dengan Kiyai Bakar tanggal 15 maret 2009. 



pengajian pun harus rela untuk mendengarkan pengajian di sepanjang jalan 

masuk ke pondok. Dengan membeber tikar dan karpet, jamaah pengajian ahad 

pagi mendengarkan ceramah dan kajian kitab dari Kiyai Bakar. Akan tetapi, kini 

bangunan tersebut sudah diperluas dengan membeli sawah-sawah di samping 

kanan dan kiri bangunan. Kata pondok pesantren Metal dipilih sebagai nama 

tempat pengajian tersebut dikarenakan beberapa alasan: 

1. Kata Metal memiliki arti membaca tulisan Al-Qur’an 

2. Metal merupakan logo tiga jari bermakna Iman, Islam, dan Ikhsan.42 

 

Dalam perkembangannya, dapat diduga bahwa majelis ini merupakan 

salah satu kajian islam untuk menyiarkan agama islam khususnya di Pasuruan. 

Sebagai salah satu majelis Ta’lim di kota Pasuruan, majelis Ta’lim 

pondok pesantren Metal boleh dikatakan sedikit berbeda dan cukup unik berbeda, 

karena kajian-kajian yang dilakukan sangat padat, mendetail dan luas. Dikatakan 

unik karena tempatnya yang berada di dalam sebuah pondok pesantren, sedang 

peminatnya sebagian besar bukan santri pondok. Selain itu, jamaah pengajian 

tidak hanya mereka yang awam terhadap ilmu agama, tetapi justru para ustadz, 

pengasuh pondok, dan guru agama berkumpul menjadi satu mendengarkan fatwa, 

ceramah, dan ilmu dari Kiyai Bakar. 

Di dalam ruangan itu, para jamaah pengajian duduk dengan khusuk 

mendengarkan fatwa, ceramah, ilmu, dan nasihat dari Kiyai Bakar. Ketika 

pandangan saya mengarah ke depa, terlihat sebuah hiasan dinding di belakang 

Kiyai Bakar dengan latar warna putih. Dari tempat yang paling belakang sendiri 

pun, Kiyai Bakar akan terlihat dengan jelas karena tempat beliau dibuat lebih 

tinggi dari para jamaah. 

Kegiatan yang berlangsung di pengajian Ahad pagi ini, dijelaskan lebih 

lanjut oleh Kyai Abu Bakar sebagai berikut : 

                                                
42 Wawancara dengan sejumlah santri Kiyai Bakar, antara lain ustadz Sohib dan ustadz Rulli 



Pengajian ahad pagi berlangsung dari pukul 07.00 s/d 08.30 WIB para jamaah 

mulai membuka kitab Al-Qur’an atau majemuk. Adapun agenda pengajian di 

majelis Ta’lim pesantren Metal Rejoso Pasuruan, yaitu: 

1. Bacaan shalawat nabi Muhammad SAW (diba’iyah). 

2. Bacaan surat suci Al-Qur’an. 

a. Surat Yaasin. 

b. Surat Waqi'ah. 

c. Surat Al-Mulk. 

3. Bacaan do’a barokah Al-Fatihah. 

4. Maidhotul Khasanah K.H. Bakar pondok pesantren Metal Rejoso Pasuruan. 

5. Bacaan Tahlil. 

6. Do’a (penutup).43 

 

3. Tipologi Masyarakat yang Mengikuti Pengajian 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap jamaah 

yang mengikuti pengajian ahad pagi di majelis Ta’lim pondok pesantren Metal, 

peneliti memiliki gambaran bahwa setidak-tidaknya ada dua tipe atau golongan 

masyarakat, yaitu: 

a. Jamaah dengan kategori santri. 

Disebut sebagai jamaah kategori santri dikarenakan beberapa alasan, 

yaitu: 

 Memiliki pengetahuan agama yang lebih 

 Taat dan ta’dzim kepada Kiyai 

 Umumnya selalu memakai sarung dalam keseharian,berbusana 

dan berkopyah berwarna putih. 

 Selalu mengikuti Kiyai Bakar kemanapun dan dimanapun beliau 

mengajar 

b. Jamaah umum/awam. 

                                                
43 Wawancara dengan Kiyai Bakar tanggal 8 maret 2009. 



 Mengaji untuk mendalami pengetahuan keagamaan. 

 Umumnya membawa kitab majemuk. 

 Lebih suka mendengarkan ceramah saja daripada mencatat. 

 Umumnya langsung pulang ketika pengajian selesai, tanpa harus 

bersalaman dengan Kiyai. 

 

B. Penyajian dan Analisa Data 

1. Alasan-alasan yang mendorong seseorang berantusias mengikuti 

pengajian ahad pagi. 

Tidak semua orang yang datang ke tempat pengajian ini mengerti tentang 

tokoh yang tengah mengajar ilmu agama itu. Seorang jamaah pengajian yang 

berasal dari warung Dowo ini mengaku tidak begitu tahu tentang sosok Kiyai 

Bakar. Ia datang ke tempat itu, lantaran ingin ketenangan bathin dan menimba 

ilmu. Demikian pula dengan mas tukang parkir sepeda motor yang asik saja 

menunggu sepeda motor yang sedang parkir. 

Sebenarnya alasan yang mendorong masyarakat berantusias mengikuti 

pengajian ahad pagi di majelis ta’lim pondok pesantren Metal? Apakah semata-

mata karena mencari ilmu agama? Atau karena alasan-alasan khusus berkaitan 

dengan sosok Kiyai? Atau boleh jadi kedatangan mereka berkaitan dengan 

kepentingan pribadi. Seseorang merasa penting datang ke majelis ini karena 

alasan-alasan yang kadang-kadang personal sifatnya. Sehingga, jika ditanyakan 

satu persatu kepada jamaah yang hadir hampir dapat dipastikan mereka 

memiliki jawaban yang tidak sepenuhnya sama. 



Namun beberapa hal yang dapat ditafsirkan dari gejala-gejala ini adalah 

bahwa kehadiran jamaah dalam pengajian ini adalah tergantung pada tingkatan 

mereka di dalam memahami agama. Sebagaimana saya sebutkan bahwa 

paparan data sebelumnya bahwa setidaknya ada dua golongan masyarakat di 

dalam pengajian ini, yaitu masyarakat santri dan masyarakat non-santri. 

Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam, ada beberapa alasan 

jamaah mengikuti pengajian ahad pagi, yaitu: 

a. Penghormatan kepada Kiyai merupakan wujud cinta kepada 

Rosulullah. 

Sebutan Kiyai sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. 

Kiyai merupakan sebutan atau gelar bagi mereka yang masih merupakan 

keturunan ulama’, memang ulama’ merupakan pewaris rasulullah SAW.  

Maka penghormatan kepada beliau merupakan bukti kecintaan 

kepada Rosulullah. Di dalam Al-Qur’an dapat diketahui bahwa Rosulullah 

tidak meminta apapun kepada umatnya atas dakwah dan seruan yang beliau 

lakukan, kecuali cintailah kerabat dan keturunan beliau. Pemahaman akan 

ayat dan pandangan tersebut di atas kemudian memunculkan teori di 

kalangan jamaah bahwa orang yang tidak menghormati Kiyai berarti tidak 

menghormati Rosulullah, sehingga tidak akan mendapat syafaat dari 

Rosulullah nanti di hari kiamat. Salah seorang jamaah pengajian 

mengatakan bahwa dalam kisah sufi ada satu cerita tentang keturunan 

Rosulullah.44 Dikisahkan bahwa ada seorang Syarifah (sebutan untuk cucu 

                                                
44 Wawancara tanggal 15 maret 2009 dengan Bapak Abdul Kadir (jamaah pengajian). 



perempuan Rosul) yang miskin dan menjadi seorang pengemis. Suatu hari 

beliau mendatangi rumah seorang kaya dan meminta belaskasihannya. 

Namun, orang kaya tersebut menolaknya. Kemudian Syarifah menceritakan 

bahwa dirinya adalah keturunan Rosulullah, namun si kaya itu tetap 

menolak untuk memberikan sedekah. Pada suatu malam si kaya bermimpi 

seolah-olah hari kiamat telah tiba. Ketika seluruh umat manusia berharap 

akan syafaat Rosul, datanglah si kaya tersebut ke hadapan Rosul dan 

meminta syafaatnya. Kemudian Rosulullah berkata ”ketika di dunia, kau 

tidak menghormati dan menyayangi keturunanku”. 

Golongan santri pada umumnya mengetahui akan hal tersebut 

sehingga mereka begitu taat dan patuh kepada Kiyai. Hal ini berbeda 

dengan jamaah yang masih awam, bagi mereka status tidak menjadi 

ukuran. Mereka tidak mempersoalkan siapa yang mengajar, yang jelas 

bahwa kedatangan mereka adalah untuk menimba ilmu. Selain itu, dengan 

sangat sederhanamereka menyatakan bahwa bahasa yang digunakan oleh 

Kiyai Bakar sangat pas dan cocok dengan diri mereka. 

Ketika saya mengejar dengan pertanyaan tentang apa perbedaan 

Kiyai dengan Ustadz? Tahukah Bapak bahwa Kiyai adalah sebutan bagi 

keturunan ulama’ termasuk Kiyai Bakar? Dengan santai mereka menjawab 

bahwa mereka tidak begitu mempersoalkan akan hal-hal tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat perbedaan cara pandang 

dan keantusiasan antara golongan santri dan awam di dalam menyikapi 

sosok Kiyai. Golongan santri memandang sosok Kiyai bukan saja dari segi 



ilmu, tetapi juga dari segi ke-Kiyai-annya atau segi keturunannya. 

Sedangkan bagi golongan awam memandang sosok Kiyai bukan dari ke-

Kiyai-annya, namun dari segi kebutuhan mereka akan pengetahuan agama. 

 

b. Penjelasan yang mendetail dan luas 

 Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dalam ceramah 

sebagai berikut: 

Proses kegiatan pengajian yang berlangsung di majelis ta’lim Metal boleh 

jadi dapat dikatakan berbeda dengan proses pengajian di tempat lain. 

Penjelasan yang disampaikan oleh Kiyai Bakar begitu panjang lebar. Secara 

sederhana dapat dipahami bahwa dari satu ayat atau satu hadits diterangkan 

oleh beliau dengan cukup menyeluruh, mendetail dan luas berdasarkan 

banyak materi/kitab dan tinjauan-tunjauan lain, seperti menjangkau bidang 

Fiqih, akhlaq\, dll. Menurut salah seorang jamaah beliau yang pernah 

mengaji di salah satu pesantren, Kiyai Bakar melakukan strategi mengajar 

yang berebeda dari pesantren. Kesan yang umum di pesantren adalah bahwa 

Kiyai menerangkan kitab secara umum dan penjelasannya terbatas sekali 

pada penjelasan yang terdapat di dalam kitab tersebut. Sedangkan penyajian 

di majelis ta’lim pondok pesantren Metal lebih mendalam, mendetail dan 

luas.45 

 

Berdasarkan catatan observasi proses pengajian yang berlangsung di 

majelis ta’lim pondok pesantren Metal didapati data antara lain:46 

1. Pengajian berlangsung selama ±1 ½ jam, dimulai pukul 07.00 WIB. 

2. Kiyai Bakar membaca kitab atau membaca satu kalimat atau satu bacaan 

Al-Qur’an atau satu hadits. 

3. Dalam menerangkan satu kalimat atau hadits dalam kitab rata-rata 

memerlukan waktu ±10 menit dengan mengambil penjelasan dari 

beberapa kitab-kitab lain dan juga mengaitkannya dengan bidang-bidang 

tertentu, seperti mengaitkannya dengan Fiqh dan Akhlaq. 

 

Dari observasi tersebut di atas dan penjelasan jamaah pengajian 

menunjukkan bahwa apa yang membuat mereka berantusias mengikuti 

                                                
45 Wawancara tanggal 15 maret 2009 dengan Ibu Sa’adah dan Ibu Min. 
46 Wawancara tanggal 22 maret 2009 dengan Kiyai Bakar bin Kholil. 



pengajian ini adalah penjelasan Kiyai yang luas dan mendetail. Kiyai Bakar 

tidak akan melanjutkan satu topik ke topik selanjutnya bila beliau rasa para 

jamaahnya belum begitu paham dengan penjelasannya. 

Di akhir pengajian, biasanya ada semacam tanya jawab. Para jamaah 

yang belum begitu paham dengan penjelasan Kiyai, atau mereka memiliki 

persoalan dan kebingungan dalam memahami sesuatu dianjurkan untuk 

bertanya. Mereka yang bertanya itu kemudian menulis pertanyaannya pada 

secarik kertas. Kemudian kertas tersebut dikumpulkan ke depan. Kemudian di 

bagian akhir ceramahnya Kiyai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, 

tentu saja dengan penjelasan yang cukup memuaskan jamaah ini. 

 

c. Terdapat kisah-kisah/hikayah salafi dalam setiap pengajian 

Dalam setiap pengajian, Kiyai Bakar selalu menyisipkan cerita-cerita 

hikmah, cerita-cerita sufi. Menurut beliau sendiri ketika dilakukan observasi 

mengatakan bahwa:47 

1. 1/3 isi Al-Qur’an adalah berisi tentang cerita-cerita, termasuk cerita 

nabi dan para rasul. 

2. cerita-cerita orang sufi misalnya: ulama’ besar seperti Imam Al- 

Gozali, syeikh Abdul Qodir Jailani semua itu agar mengetahui sejarah 

kehidupan dan amal perbuatannya. 

                                                
47 Observasi proses pelaksanaan pengajian 8 maret 2009. 



Cerita tentang para nabi, tabi’in dan orang-orang sholeh merupakan 

tentara-tentara kebenaran. Dengan mendengarkan cerita tersebut orang akan 

cenderung meneladani dan mengambil hikmah dari cerita tersebut. 

Jama'ah ibu-ibu menyatakan : 

 

Cerita-cerita tersebut digunakan untuk suri tauladan dan mengurangi 

kejenuhan jamaah pengajian. Pengajian di pagi hari dan di hari libur seperti 

di majelis ota’lim pondok pesantren Metal ini tidak menutup kemungkinan 

menjadikan jamaah mengantuk, malas dan lain sebagainya. Di dalam proses 

pelaksanaan pengajian umumnya jamaah mulai merasa capek dan mengantuk 

pada pukul 06.40 WIB. Mereka yang merasa mengantuk kemudian menutup 

kitab dan menikmati tidur mereka. Di saat-saat seperti ini atau lebih kurang 

pukul 08.00 Kiyai Bakar mengaitkan isi ceramahnya dengan memberikan 

kisah-kisah keteladanan. Jamaah yang tadinya tertidur boleh jadi bangun 

kembali dikarenakan gelak tawa jamaah lainnya ketika mereka 

mendengarkan cerita dari kiyai.48 

 

 

 

 

 

 

d. Ada sesuatu yang lain (sirrun) 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut: 

Ikatan bathin antaraKiyai Bakar dengan para jamaah pengajian tanpa 

terasa mulai terbentuk, khususnya bagi kalangan santri. Buktinya adalah 

menurut sebagian dari mereka ketika peneliti bertanya bagaimana perbedaan 

antara mengaji di Kiyai Bakar dengan di tempat lain. Jawaban yang mereka 

kemukakan pun bervariasi, namun intinya bahwa ada perbedaan yang mereka 

rasakan. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa ketika mereka 

mendengarkan pengajian atau ceramah di tempat lain seolah-olah tidak ada 

yang menyentuh hati mereka, namun ketika Kiyai Bakar mulai menerangkan 

dalam pengajian, bathin mereka terasa mulai tenang dan tentram. Ada satu 

ikatan yang tidak dapat dikatakan, namun dapat dapat dirasakan. Sesuatu 

yang semacam ini oleh mereka disebut sirrun.49 

 

                                                
48

 Wawancara tanggal 15 maret 2009 dengan Ibu Sa’adah dan Ibu Min. 
49 Wawancara tanggal 22 maret 2009 dengan ustadz Gufron. 



Secara sederhana dapat diumpamakan bila kita belajar kimia kepada 

anak cucu dari penemu kimia dengan belajar kimia dari orang yang bukan 

keturunan ahli kimia, tentu kita akan lebih pas bila belajar kimia kepada 

keturunan penemu kimia. Menurut santri senior kiyai dhomirnya munfasil 

kepada Rosulullah. Kiyai Bakar adalah keturunan dari seorang Kiyai 

(ulama’), maka bila ada yang dekat dengan untuk apa cari yang lain. 

Di sini terlihat bagaimana kedudukan seorang Kiyai dapat membuat 

jamaah pengajian merasakan sesuatu yang lainn. Bagi ustadz Muchsin yang 

datang jauh dari Madura, di mana pada awalnya dia ingin melanjutkan 

sekolah. Namun lantaran banyak hal, akhirnya dia memutuskan untuk tidak 

sekolah SLTA lagi dan belajar agama mengikuti Kiyai Bakar. Dari hasil studi 

saya tentang beliau dapat saya katakan bahwa walaupun usianya jauh lebih 

muda dari saya, pengetahuan agamanya sungguh jauh melampaui saya. 

Demikian saya dengar ustadz Shohib ketika pertama kali melihat beliau tentu 

orang akan bertanya, “Anda pernah mondok di mana?” atau mungkin 

bertanya,”Berapa tahun anda mengaji di pesantren?”. Pertanyaan itu bukan 

sengaja saya buat, nemun merupakan realitas ketika melihat sosok ustadz-

ustadz yang satu ini. melihat kemampuan membaca kitab dan pengetahuan 

keagamaan lainnya orang tentu akan kaget bila tahu bahwa beliau tidak 

pernah mondok dimanapun juga. 

Boleh jadi sebagai keturunan ulama’, Kiyai memiliki keistimewaan di 

dalam menyiarkan dan mengajar agama, sebgaimana kelebihan Rosulullah 

sebagai sosok seorang da’i dan seorang uswatun hasanah. Atau juga mungkin 



dikarenakan keyakinan para jamaah tentang syafaat bagi mereka yang 

menghormati dan memulyakan keturunan ulama’sehingga membuat seolah-

olah ada sesuatu yang lain dari Kiyai Bakar. 

 

e. Menambah pengetahuan agama dan ketenangan batin 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut: 

Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim, terlebih lagi ilmu 

agama. Para jamaah pengajian di majelis ta’lim pondok pesantren Metal 

umumnya datang ke tempat pengajian untuk mendapatkan pengetahuan 

agama yang lebih. Selain itu, menurut salah satu diantara mereka dari 

golongan awam atau mereka yang belum cakap dalam bidang keagamaan 

adalah:50 

“Sesungguhnya dunia ini ibarat ludruk. Bila kita mengejar 

kebahagiaan model apapun di dunia ini, yah.. paling hanya sebatas itu. 

Sekedar sandiwara atau ludrukanlah”. 

 

Pernyataan semacam itu pada hakikatnya adalah penyerahan diri dan 

kesadaran diri bahwa pada hakikatnya kebahagiaan sejati itu adalah 

kebahagiaan batin atau ruhani. Kebahagiaan semacam itu tidak akan 

didapatkan di tempat manapun kecuali di majelis dzikir, di majelis ilmu, di 

majelis ta’lim. 

 

2. Kontribusi Pengajaran Ahad Pagi Di Majelis Ta’lim Pondok Pesantren 

Metal 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut: 

Majelis ta’lim pondok pesantren metal merupakan majelis dzikir dan mejelis 

ilmu. Sebagai salh satu tempat untuk menimba ilmu agama. Majelis ta’lim 

cukup memberikan kontribusi khususnya kepada jamaah pengajian itu sendiri. 

                                                
50 Wawancara tanggal 15 maret 2009 dengan Bapak Abdul Kadir (jamaah pengajian). 



Berdasarkan observasi diketahui bahwa pengikut pengajian bukan hanya dari 

mereka yang masih awam dalam pengetahuan agama tetapi juga mereka yang 

sudah menjadi ustadz, dan pengasuh pengajian tertentu. Mereka berkumpul 

menjadi satu. Pilihan-pilihan kata yang cukup bijak terkesan ketika Kiyai 

Bakar memulai ceramah, fatwa dan nasihat sehingga semua jamaah baik awam 

maupun yang telah faham merasa puas akan hal tersebut. Menurut keterangan 

jamaah pengajian tersebut, banyak faedah yang dapat diambil dan dipetik 

setelah mengikuti pengajian tersebut. Banyak tambahan-tambahan atau 

ziyadah-ziyadah yang selalu baru. Artinya bila hari ini kita menkaji kembali 

pokok bahasa yang sama, maka Kiyai Bakar akan memberikan penjelasan yang 

lain kembali, memberikan tambahan yang lebih luas lagi dan mengaitkannya 

dengan hal berbeda lagi yang menurut santri beliau sebagai tambahan atau 

ziyadah itu tadi. Demikian setidaknya pendapat para jamaah khususnya dari 

kalangan santri.51 

 

Pengajian pondok pesantren Metal mampu menyatukan golongan 

keturunan Kiyai dengan golongan bukan keturunan Kiyai. Secara tidak 

langsung keberadaan majelis ta’lim pondok pesantren Metal telah membentuk 

ikatan batin di kalangan jamaah. Ikatan batin tersebut boleh jadi membentuk 

simbol-simbol tertentu, misalnya memakai sarung, berbusana taqwa, 

berkopyah putih, dll. Seseorang yang berpakaian diluar hal tersebut akan 

terlihat begitu aneh dan asing. Namun hal tersebut tidak dapat 

digeneralisasikan, karena ada juga sebagian jamaah yang berbusana lain. Hal 

ini menunjukkan bahwa mereka masih tergolong baru atau belum lama 

mengikuti pengajian tersebut. 

Bila baju putih identik dengan kesucian, maka majelis ta’lim identik 

dengan bersalaman atau “salim” mencium tangan Kiyai hingga tiga kali. 

Kebiasaan ini seolah-olah sudah menjadi suatu adab dan simbol dalam majelis 

ini. ketika selesai pengajian para santri akan berebut dan antri bersalaman 

                                                
51 Wawancara tanggal 22 maret 2009 dengan ustadz Gufron. 



dengan Kiyai, tentu saja dengan cium tangan sampai tiga kali. Ketika hal 

tersebut ditanyakan kepada mereka, rata-rata mereka menjawab tidak tahu dan 

hanya ikut begitu saja. Hal itu kemudian oleh peneliti ditanyakan kepada 

beberapa orang santri dan termasuk pada Kiyai Bakar sendiri. Mereka 

menyatakan bahwa cium tangan sampai tiga kali sebenarnya adalah meniru 

amalan witir yang dilakukan hingga tiga kali. Pada umumnya amalan kebaikan 

dianjurkan untuk dikerjakan dalam hitungan ganjil. Oleh karena itu, cium 

tangan pun diinterpretasikan dengan suatu amalan witir sehingga dilakukan tiga 

kali pula. Selain itu, perbuatan ini dilakukan sebagai bentuk wujud kecintaan 

mereka kepada Kiyai Bakar untuk menunjukkan persaudaraan yang cukup erat 

diantara mereka. Para jamaah pengajian yang sudah cukup lama mengikuti 

pengajian tersebut akan bersalaman lalu mencium tangan mereka sendiri diikuti 

suara k”pyok” yang semakin membentuk identitas mereka. 

Di sisi lain, sebagai sosok ulama’ besar yang alim ilmu, Kiyai Bakar 

cukup sederhana, bersahaja, dan penuh kesabaran dalam mengajar. Hal tersebut 

merupakan salah satu kontribusi yang cukup berarti bagi jamaah pengajian di 

majelis ta’lim pondok pesantren Metal. 

Sebagai tempat belajar pengetahuan agama, majelis ini memberikan 

kontribusi atau manfaat khususnya kepada jamaah pengajian tersebut. Menurut 

keterangan Kiyai Bakar, hingga saat ini sudah tujuh generasi yang keberadaan 

majelis ini sangat bermanfaat sekali, terlebih lagi bagi jamaah pengajian itu 

sendiri. Tempat pengajian yang beradadi kota Pasuruan, dan di lingkungan 

masyarakat santri, sedang peminatnya kebanyakan bukan dari keturunan Kiyai 



semakin menunjukkan bahwa islam tidak pernah mengenal bangsa, warga, dan 

kedudukan seseorang. Siapapun dan apapun berhak mendapat pendidikan 

agama yang sama. Ukuran manusia di sisi tuhan adalah ketaqwaannya. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Majelis ta’lim pondok pesantren Metal adalah salah satu lembaga dakwah 

yang dikenal di kota Pasuruan. Hal ini lebih disebabkan karena faktor 

pengajar atau muballighnya, yaitu sosok Kiyai Bakar sebagai salah satu 

keturunan ulama’. Kyai Bakar merupakan salah satu faktor pendorong 

masyarakat termotivasi mengikuti pengajian ini. sosok Kiyai Bakar dengan 

keluasan dan pengetahuan ilmu agama yang mumpuni, kesahajaan, 

kesederhanaan, dan kerendahan hati serta kebijaksanaan dalam pilihan kata 

dalam setiap pelajaran agamanya merupakan hal yang menjadi pertimbangan 

masyarakat mengikuti pengajian ini. 

2. Sebagai sebuah tempat ngaji atau majelis ta’lim, pondok pesantren Metal 

telah memberikanmkontribusi. Hal ini dapat terlihat dari masyarakat yang 

mengikuti pengajian ini berasal dari semua golongan dan status sosial serta 

pendidikan. Pondok pesantren Metal telah melahirkan banyak da’i dan santri-

santri yang mumpuni, luas pandangan agamanya. Walaupun tidak ada ukuran 

semacam raport atau sertifikat kompetensi mereka, namun setelah bergaul 

dengan mereka, peneliti berkesimpulan bahwa hasil yang dicapai oleh Kiyai 

Bakar di dalam mengajar santri-santri beliau sungguh luar biasa, dan majelis 

ta’lim pondok pesantren Metal adalah benar-benar merupakan tempat 

menimba dan memperdalam ilmu agama yang sangat diperlukan oleh 



kalangan umat islam, terlebih lagi perkembangan zaman seperti sekarang 

yang semakin edan. 

  

B. Saran 

1. Majelis ta’lim semacam ini hendaknya terus dikembangkan dan ditingkatkan 

2. Jama'ah majelis ta'lim seharusnya membawa suatu buku catatan supaya apa 

yang disampaikan penceramah dapat dimengerti dan dipahami atau supaya 

tidak lupa. 

3. Masih banyak dari para jamaah yang hanya cukup mendengarkan penjelasan 

Kiyai, padahal dengan hanya mendengarkan saja tentu akan mudah untuk 

lupa dan materi pengajian yang diterima tidaklah lebih dari 20% saja. Untuk 

itu, sebaiknya jamaah pengajian ini membawa alat-alat tulis, terlebih lagi 

memiliki kitab majemuk. Sehingga penjelasan yang disampaikan Kiyai 

Bakar dapat mereka catat, konsentrasi tertuju pada kitab dan ilmu yang 

didapatkan lebih dapat dipahami dan dimengerti. Terlebih lagi dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Dalam majelis ta'lim sebaiknya tidak hanya menggunakan metode ceramah 

saja, pengelola lebih kreatif lagi dalam menciptakan suasana majelis ta'lim 

yang lebih mengena pada para jama'ah.  

5. Diharapkan untuk dilakukan penelitian yang berlanjut mengenai bagaimana 

cara manajemen pendidikan atau pengajaran di lingkungan majlis ta’lim ini. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

 
Untuk jamaah pengajian 

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengikuti pengajian di sini? 

2. Hal-hal apa saja yang membuat Bapak/Ibu bermotivasi mengikuti pengajian 

ini? 

3. Tahukah Bapak/Ibu tentang kyai? 

4. Sebelum mengaji di sini pernakah Bapak/Ibu mengaji ditempat lain?jika 

pernah baimana perbedaannya? 

5. Apa yang Bapak/Ibu rasakan selama mengikuti pengajian ini? 

 

 

Untuk pengasuh/kyai 

1. Sejak kapan Majelis Ta'lim ini berdiri? 

2. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya hingga saat ini? 

3. Mengapa dinamakan Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Metal? 

4. Benarkah kyai adalah keturunan dari ulama'? (Biografi) 

5. Apa alasan kyai mengajar ilmu agama di Majelis Ta'lim ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

A. Tentang Kondisi Daerah 

1. Kondisi Daerah 

2. Aktivitas Masyarakat 

 

 

B. Tentang Bangunan Majelis Ta'lim  

1. Letak bangunan  

2. Luas bangunan 

3. Bentuk dan Aksesoris Bangunan 

 

 

C. Tentang Jamaah 

1. Pakaian 

2. Buku dan Kitab yang dibawa 

3. Sikap dan perilaku terhadap sesama jamaah 

4. Sikap dan perilaku terhadap kyai 

 

 

D. Tentang Proses Pelaksanaan Pengajian 

1. Waktu pelaksanaan  

2. Cara penyampaian kyai 

3. Motivasi jamaah dalam pengajian(sikap,perhatian,dan tindakan) 



Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintu Gerbang Pondok Pesantren Metal, Rejoso, Pasuruan. 

Pasar Gebyar Ahad Pagi di Pondok Pesantren Metal, Rejoso, Pasuruan. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah Agama Kiyai Bakar.  Tahlil Bersama jama’ah Pengajian Ahad 

Pagi. 

Jama’ah Pengajian Ahad Pagi. Kepulangan Jama’ah Setelah Mengikuti 

Pengajian Ahad Pagi. 

 

 

 

 

Seusai Wawancara dengan Kiyai Bakar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ustadz Ghufron, Bapak 

Abdul Kadir, Ustadz Sohib, Ibu Sa’adah, 

dan Ibu Min.  

 

 

 

 

 

 

Kiyai Ma’sum Umar sebagai Guru yang selalu 

Memotivasi Saya. 

 

 


