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ABSTRAK 

Agi M Abdul Ghani, 1211402003. Metode Dakwah Pondok Pesantren Al-

Ukhuwah 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang khas Indonesia yang 

bersifat non-formal. Pondok pesantren pada umumnya terbagi menjadi dua model, 

yakni model pondok pesantren modern dan model pondok pesantren tradisional 

(salafi). Mayoritas pondok pesantren yang ada di Indonesia, hanyalah memberikan 

pelajaran atau pendidikan kepada para santrinya, mengenai nilai-nilai keislaman 

saja, tanpa mempadulikan pentingnya aspek budaya, yang sejak dulu di pelihara 

oleh rakyat Indonesia. Pondok  Pesantren Al-Ukhuwah yang berdomisili di Kp. 

Panembong Kaler Kab. Cianjur Jawa Barat, merupakan salah satu pondok 

pesantren salafi berbasis kearifan budaya lokal, dimana pada kegiatan dakwahnya, 

pesantren ini telah mengawinkan nilai agama dan budaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai, metode apa yang digunakan 

oleh Pesantren Al-Ukhuwah dalam menjalankan kegiatan dakwahanya, dan materi 

apa yang disampaikan pesantren tersebut kepada para santrinya, serta tidak 

ketinggalan, bagaimana hasil yang dicapai oleh Pesantren Al-Ukhuwah, dalam 

kegiatan dakwahnya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, yakni untuk memaparkan situasi atau peristiwa yang terjadi. Jenis data 

yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yakni untuk mengetahui dan 

mengevaluasi metode, materi, serta hasil yang dicapai dari kegiatan dakwah 

Pesantren Al-Ukhuwah ini. Teknik pengumpulan datanya, yakni melalui studi 

kepustakaan, observasi, studi dokumentasi, serta wawancara yang dilakukan 

terhadap pimpinan, santri, dan beberapa pihak diluar pesantren. 

Dari penelitian yang dilakukan, ada beragam metode yang digunakan oleh 

Pesantren Al-Ukhuwah, yakni metode ceramah, metode tanya jawab, metode 

atraksi, metode mujahadah, serta metode pendidikan dan pengajaran. Sedangkan 

materri yang disampaikan meliputi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan, serta 

penggabungan antara keduanya. Hasil yang dicapai oleh Pesantren Al-Ukhuwah 

juga cukup memusakan, dengan berubahnya pola pikir santri serta masyarakat 

terhadap nilai agama dan budaya, yang selama ini mereka anggap sebagai suatu 

hal yang bertolak belakang. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode 

yang digunakan dalam kegiatan dakwah Pondok Pesantren Al-Ukhuwah sangat 

beragam, tergantung kebutuhanya. Materi yang disampaikan merupakan hasil dari 

pengawinan nilai agama dan budaya. Serta hasil yang dicapainya, dapat merubah 

polapikir santri dan masyarakat, terhadap nilai-nilai agama dan budaya, yang 

selalu dianggap bertolak belakang.  


