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ABSTRAK 

ILHAM SANTOSO : Peranan Pondok Pesantren Istiqommah Dalam  

Mengembangkan Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat ( Studi Deskriptif Tentang 

Peranan Pondok Pesantren Istiqommah Di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya 

Kabupaten Bandung ). 

Pondok pesantren menjadi sebuah wadah sebagai sarana dakwah dan tabligh 

yang Islami, coraknya yang begitu berfariasi dan sangat berperan sebagai sentral 

dakwah pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam. Melihat arus 

globalisasi yang cukup deras yang akan berimbas  terhadap tata pergaulan di tengah 

masyarakat, oleh karena itu, peran pondok pesantren selain sebagai wahana untuk 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yang diaplikasikan 

kedalam bentuk ibadah sehari-harinya juga berperan sebagai media alternatif guna 

menciptakan masyarakat yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam . 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peranan Pondok Pesantren 

Istiqommah Dalam Mengembangkan Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat di Desa 

Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Tujuan ini meliputi : untuk 

mengetahui program apa saja yang direncanakan oleh pondok pesantren istiqomah 

serta kegiatan apa saja yang dilakukan Pondok Pesantren Istiqommah dalam 

mengembangkan perilaku sosial keagamaan masyarakat di Desa Wangisagara 

Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. 

Lembaga keagamaan Pondok Pesantren berperan sentral dalam pembinaan 

dan peningkatan kualitass hidup umat Islam  sesuai tuntunan hidup pada agama Islam  

yang telah diajarrkan dari jaman rosul, selain itu menyadarkan dan mengamalkan 

ajaran agama yang kontekstual kepada lingkungan hidup sosial dan budaya yang 

meneladani kelompok umat yang lainnya. 

Peneliti menggunakan methode deskriptif, jenis data yang digunakan adalah 

data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi. 

Dari hasil penelitian ini bahwa Pondok Pesantren Istiqommah sebagai 

lembaga keagamaan masyarakat yang tumbuh di lingkungan masyarakat Islam  dalam 

merencanakan program dan kegiatan yang menjadi faktor penunjang untuk 

membentuk masyarakat Islam  yang berkualitas yang diwujudkan dalam berbagai 

kegiatan seperti pembinaan perilaku keagamaan masyarakat melalui 

pengoptimalisasian kegiatan pengajian rutin serta berperan dalam memperingati dan 

memeriahkan hari-hari besar Islam  dan pemberdayaan pondondok pesantren dalam 

meningkatkan kemaslahatan umat.    


