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ABSTRACT 

The phenomenon in Temboro society that changed from secular society to religious society 

which refers to the teachings of Jamaah Tabligh make the value, the norm of Jamaah Tablighlah 

become become reference in society life, The problem of this research is how the activity of Jamaah 

Tabligh on religious activity of society and how social structure Religious in society. The purpose of 

this study is to describe the activities of Jamaah Tabligh on the religious activities of society and 

religious social structures in society from the point of view of social anthropology. The research 

location is located in Temboro village, Karas district, Magetan district, where Al-Fatah Pesantren 

stands and as the headquarters of Jamaah Tabligh, as well as villagers who have a distinctive 

character. Informant determination technique using purposive technique. In this study using 

descriptive qualitafive data collection techniques by conducting direct observation and in-depth 

interviews by looking from the point of view of emik. The data analysis technique begins with 

transcript of the interview and then classified in chapters and sub chapters then analyzes the data with 

the functional structural theory of Radcliffe Brown. That beliefs and habits in society have a function 

to preserve existing structures and create a harmony society. The result of this research is that the 

activity of Jamaah Tabligh on the religious activities of society include praying in congregation 

dimasjid, ta'lim wa ta'lum, dzikir and da'wah, the activity has a function to increase religious emotion 

in society. And there is a religious social structure in society that includes kiai, male society and 

women society. There are institutions in Temboro society including, da'wah, sending santri, 

makhallah, ta'lim wa ta'lum at home, reminding each other and the Taman Pendidikan Al-Qur'an 

(TPA) that strengthen the structure in society. 

Keywords: Jamaah Tabligh, Activity, Structure, Pranata. 

 

ABSTRAK 
 

Fenomena pada masyarakat Temboro yang berubah dari masyarakat sekuler menjadi 

masyarakat yang agamis yang mengacu pada ajaran Jamaah Tabligh membuat nilai,norma 

Jamaah Tablighlah yang menjadi menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat, Masalah pada 

penelit ian ini adalah bagaimana kegiatan Jamaah  Tabligh  pada aktifitas keagamaan masyarakat dan 

bagaimana st ruktur  sosial keagamaan dalam masyarakat. Tujuan penelit ian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kegiatan Jamaah Tabligh pada aktifitas keagamaan masyarakat dan st ruktur  sosial 

keagamaan dalam masyarakat dari sudut pandang antropologi sosial. Lokasi penelitian terletak 

di desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, dimana Pesantren Al-Fatah berdiri 

dan sebagai markas besar Jamaah Tabligh, serta masyarakat desa yang memiliki karakter yang 

khas. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Pada penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data kualitafif deskriptif dengan melakukan observasi 

langsung dan wawancara mendalam dengan memandang dari sudut pandang emik. Teknik 

analisis data dimulai dengan melakukantranskrip dari wawancara kemudian dilakukan 

pengklasifikasian dalam bab-bab dan sub bab-sub bab kemudian menganalisis data dengan 
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teori struktural fungsional dari Radcliffe Brown. Bahwa kepercayaan dan kebiasaan pada 

masyarakat memiliki fungsi guna melestarikan struktur yang ada dan menciptakan masyarakat yang 

harmoni. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan Jamaah Tabligh pada aktifitas keagamaan 

masyarakat meliputi sholat berjamaah dimasjid, ta’lim wa ta’lum, dzikir dan dakwah, aktifitas tersebut 

memiliki fungsi untuk meningkatkan emosi keagamaan dalam masyarakat. Serta terdapat struktur sosial 

keagamaan dalam masyarakat yang meliputi kiai, masyarakat laki-laki dan masyarakat perempuan. Terdapat 

pranata dalam masyarakat Temboro meliputi, dakwah, mengirim santri, makhallah, ta’lim wa ta’lum di 

rumah, saling mengingatkan dan adanya Taman  Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang memperkuat struktur 

dalam masyarakat. 

Kata Kunci: Jammah Tabligh, Aktifitas, Struktur, Pranata.  

 

Pendahuluan  

Manusia mempercayai agama 

sebagai doktrin, kepercayaan yang 

diyakini kebenarannya. Agama  juga 

mempengaruhi system yang ada   

pada suatu masyarakat dan memiliki 

peran penting dalam kehidupan 

masyarakat (Ghazali,2011:35), 

sementara itu agama Nusantara pada 

abad pertama hijriyah atau kurang 

lebih pada abad 7M sampai 8M dan 

agama  Islam dianut oleh 

masyarakat Indonesia sejak lama 

maka secara langsung Islamlah 

mempengaruhi sistem yang ada pada 

masyarakat Indonesia 

(Sunarto,2005:8), selain itu Islam 

menjadi agama mayoritas penduduk 

Indonesia dilihat dari prosentase 

pemeluk agama Islam pada tahun   

2016  menurut dispendukcapil 

sebesar 87% dari seluruh penduduk 

Indonesia dengan jumlah 

237.641.326 jiwa tepatnya pemeluk 

Islam di Indonesia adalah 

207.176.162 jiwa. 

Seiring dengan 

perkembangan agama Islam yang 

begitu pesat  maka banyak 

bermunculannya gerakan-gerakan 

Islam berskala Internasional yang 

berkembang luas, salah satunya 

adalah Jamaah Tabligh. Pada 

tahun1920-an di India telah lahir 

kelompok dakwah yang biasa disebut 

oleh masyarakat Jamaah Tabligh, 

Jamaah Tabligh merupakan gerakan 

yang berfokus pada penyebaran 

agama Islam dan memiliki cara 

dakwah yang khas. Jamaah Tabligh 

dipelopori oleh Syaikh Muhammad 

Ilyas Ibn Syaikh Muhammad Ismail 

Al-Kandahlawi Al- Hanafi yang 

berasal dari India tepatnya di 
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perkampungan Nidzamuddin di 

Mewat Delhi. Ciri khas Jamaah  

Tabligh ini adalah melakukan 

kegiatan dakwah berpindah-pindah 

dari satu tempat ketempat lain yang 

aktivitasnya berpusat dimasjid-

masjid. Guna menyebarkan ajaran 

agama dan mengajak semua umat 

Islam untuk menjalankan perintah 

agama. Selain itu Jamaah Tabligh 

merupakan gerakan yang tidak 

memanadang status  madzhab dan 

kelompok dan hanya terfokus pada 

dakwah (Romlah,2011:84). 

Jamaah Tabligh juga 

menyebar keseluruh dunia termasuk 

Indonesia. Saat ini Jamaah Tabligh 

sudah memiliki beberapa markas 

yang tersebar di seluruh penjuru 

tanah air ini. Salah satunya adalah 

yang terletak di Pesantren Al-Fatah 

desa Temboro kecamatan Karas 

kabupaten Magetan, dengan 

berdirinya markas besar yang ada di 

desa Temboro maka  berdampak 

pada masyarakat. Pada liputan acara 

“jalan-jalan Islam” yang disiarkan 

oleh TVRI memperlihatkan 

kehidupan perkampungan dan 

suasana Pesantren yang  ada di 

desa Temboro  yang  diberi julukan 

Kampung Madinah. Desa Temboro 

yang dulunya merupakan 

perkampungan biasa sekarang 

berubah menjadi Kampung Madinah 

yang mana wanita di desa Temboro 

banyak yang memakai cadar dalam 

melakukan segala aktifitas luar 

rumah dan laki-laki memakai jubah. 

Tak hanya dari penampilan saja 

masyarakat  Temboro   juga  

melakukan  amalan  agama  dengan  

sangat  baik. Terutama jika tiba 

waktu sholat  maka laki-laki 

berduyun-duyun kemasjid dan 

aktifitas dihentikan sementara 

sampai selesai sholat.  Hal itu  

merupakan suatu bentuk 

keberhasilan dakwah Jamaah 

Tabligh yang bisa merubah pola 

kehidupan masyarakat dengan 

menerapkan ilmu agama yang 

dipercayai. 

http://m.youtube.com/watch?v=YPJ

Y9O-OrFO (diakses pada 12 April 

2017) 

http://m.youtube.com/watch?v=YPJY9O-OrFO
http://m.youtube.com/watch?v=YPJY9O-OrFO
http://m.youtube.com/watch?v=YPJY9O-OrFO
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Masyarakat  Temboro  saat  

ini  sudah  menganut  sistem  agama  

yang diajarkan  dan  diterapkan  oleh  

Jamaah  Tabligh.  Pengaruh  tersebut  

sangatlah terlihat sehingga dijuluki 

Kampung Madinah. (Mufid, 

2011:147). Fenomena perkampungan 

yang berubah karena penerapan 

pengaruh agama juga terjadi di 

Cileungsi Kabupaten Bogor. 

Kampung tersebut dijuluki Kampung 

Sunnah. Pada liputan acara Lintas 

Petang di MNC TV yang 

publikasikan pada 26 Juni 2015 

yang memperlihatkan kehidupan 

masyarakat   yang menjalankan 

aktifitas sesuai tuntunan nabi. 

Kampung tersebut awalnya 

merupakan pemukiman biasa dengan 

berkembangnya dakwah di masjid 

dan radio dikampung tersebut lalu 

pada tahun 2007 banyak pendatang 

dari berbagai daerah yang datang  

untuk menimba ilmu agama  sesuai  

kitab  suci  dan  tuntunan  nabi  

kemudian  mereka  memutuskan 

menetap dikampung tersebut. Saat 

ini kampung tersebut terus 

berkembang terlihat dari 

dibangunnya fasilitas pendidikan dan 

media dakwah seperti televise dan 

radio.(http://m.youtube.com/watch? 

v=_OtPIQ52upg diakses pada 12 

April 2017). 

Kemudian pada liputan di 

Yufid.TV yang dipublikasikan pada 

10 November 2016 memperlihatkan 

fenomena yang sama yaitu 

kehidupan masyarakat desa Cilembu 

yang dulunya merupakan 

masyarakat biasa yang  saat ini 

berubah dan dijuluki dengan sebutan 

kampung santri yang artinya satu 

kampung adalah santri. Yang 

menonjol dari kampung santri adalah 

semakin majunya fasilitas 

pendidikan yang  berbasis agama 

dan kegiatan dakwah yang 

berkembang dengan baik di 

kampung tersebut 

(http://m.youtube.com/watch?v=Y_v

y_q1s9qM diakses pada 12 April 

2017). 

Dari fenomena-fenomena 

tersebut menunjukkan adanya 

perubahan dari masyarakat sekuler 

menuju agamis, memperlihatkan 

bahwa kepercayaan mempengaruhi 

http://m.youtube.com/watch?v=Y_vy_q1s9qM
http://m.youtube.com/watch?v=Y_vy_q1s9qM
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kehidupan sehari-hari pada suatu 

masyarakat bahkan merubah sistem, 

tatanan, aturan, norma yang sudah 

ada. Dari fenomena tersebut terlihat 

bahwa masyarakat memiliki hukum 

dalam masyarakat yang begitu khas 

sehingga bisa membentuk dan 

melestarikan   masyarakat dengan 

begitu baik. Pada masyarakat  desa 

Temboro terlihat  bahwa hukum 

agama merupakan pondasi dalam 

melakukan suatu aktifitas, artinya 

ajaran-ajaran yang ada pada agama 

merupakan pondasi untuk 

membentuk suatu aktifitas. 

Penerapan hukum agama dalam  

masyarakat  Temboro memiliki suatu 

struktur sosial yang membuat 

semuanya berjalan beriringan. 

Pranata sosial yang ada pada 

masyarakat  Temboro  yang  

memiliki dasar agama sebagai 

pengendali sosial melibatkan 

beberapa   peran didalamnya yang 

membentuk suatu struktur dalam 

masyarakat yang sangat mereka 

patuh (Kinasih, 2011:44). 

 Penelitian mengenai 

masyarakat desa Temboro pernah 

dilakukan oleh Furiati Romlah pada 

tahun 2011mengenai “Peran Jamaah 

Tabligh dalam pembinaan 

pendidikan agama Islam pada 

masyarakat Desa Temboro 

Kecamatan Karas Kabupaten 

Magetan” yang menunjukkan bahwa 

pembinaan pendidikkan agama  

merupakan  hal  yang  terpenting  

dalam  masyarakat,  metode  

pendidikan yang dikembangkan 

oleh Jamaah Tabligh 

mempengaruhi seluruh aspek 

dalam kehidupan sosial budaya 

masyarakat (Romlah,2011). 

Kemudian penelitan yang dilakukan 

oleh Reza Ahmad Zahid pada tahun 

2007 yang berjudul Studi Strategi 

Dakwah Jamaah Tabligh di Desa 

Temboro-Magetan. Pada penelitian 

ini Reza memfokuskan pada 

starategi dakwah Jamaah Tabligh 

dan menemukan delapan strategi 

kunci keberhasilan dakwah 

(Zahid,2007). Sedangkan pada 

penelitian ini memfokuskan pada 

bentuk ajaran pada aktifitas 

keagamaan masyarakat desa 

Temboro dan bentuk struktur sosial 
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keagamaan pada masyarakat 

Temboro. Pada penelitian ini peneliti 

juga menganalisis data dengan 

metode dari sudut pandang 

antropologi dengan teori struktural 

fungsional dari Radcliffe Brown. 

 

Metode 

Pada penelitian mengenai 

masyarakat Desa Temboro  

Kecamatan Karas Kabupaten   

Magetan,    menggunakan    metode   

penelitian   kualitatif   dengan 

pendekatan  emik.  Metode  penelitian  

kualitatif  menghasilkan  data  

deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang serta 

perilaku yang sedang diamati, dengan 

memandang secara holistik (Bogdan 

dan Taylor dalam Moleong,2000:3). 

Pendekatan yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan emik yang mengulas 

fenomena masyarakat dengan menitik 

beratkan pada pandangan masyarakat 

itu sendiri, dengan menggunakan 

pendekatan emik maka akan 

menghasilkan bentuk data yang 

sebenarnya dalam memandang suatu 

fenomena dalam budaya suatu 

masyarakat. Titik pandang emik 

merupakan titik pandang dari dalam 

artinya dari pemikiran masyarakat 

yang diteliti (Moleong,2000:53). 

Pengamatan langsung 

merupakan metode penelitian yang 

khas dalam ilmu antropologi. 

Observasi dilakukan peneliti dengan 

mendatangi lokasi penelitian yaitu  

desa  Temboro  yang  bertujuan  

untuk  mendeskripsikan  suatu  

masyarakat guna mendapatkan 

gambaran yang utuh dalam 

masyarakat. 

Pada mulanya peneliti datang 

dan melihat suasana fisik desa seperti 

bangunan rumah, tempat ibadah, 

tempat usaha yang berjejer 

disepanjang jalan dan melakukan 

wawancara tentang  keadaan desa  

kepada beberapa  masyarakat.  Di 

lokasi penelitian peneliti melihat 

keadaan desa sangat ramai namun 

tetap teratur, saat memasuki kawasan 

desa terdapat papan yang bertuliskan 

“Anda memasuki kawasan berbusana 

muslim” dan ketika memasuki desa 

semua masyarakat memakai pakaian 
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ala Timur Tengah, anak perempuan 

yang berada di desa Temboro pun 

juga memakai cadar. Keadaan rumah 

di desa Temboro sangat padat dan 

saling berdekatan, banyak masyarakat 

yang membuka toko dan membuka 

jasa penginapan.   Ketika   peneliti   

melewati   rumah   yang   sedang   

dalam   proses pembangun peneliti 

mendapati para pekerja bangunan 

bekerja dan mendengarkan radio,  

uniknya para pekerja tidak  

mendengarkan  musik  namun  

mendengarkan dakwah yang 

disampaikan oleh kiai Pesantren Al-

Fatah. Dan saat peneliti datang 

kepasar desa peneliti   menemui 

segerombolan tempat hiburan anak-

anak yang ramai, dalam tempat 

hiburan anak musik yang dimainkan 

bukan lagu anak-anak melainkan 

musik religi. Di pasar desa terdapat 

juga papan yang bertuliskan do’a 

memasuki pasar, dan papan yang 

berisi motifasi agama. Saat 

melakukan observasi keliling desa 

dan berinteraksi kepada beberapa 

orang yang ada di desa peneliti 

menemukan informan yang tepat 

untuk diwawancara. 

Wawancara merupakan 

tahapan untuk pengumpulan data 

guna memperlengkap data yang 

diperoleh untuk penelitian.   

Wawancara mendalam dalam 

penelitian ini sangat diperlukan guna 

mendapat informasi yang tepat. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti 

kepada informan kunci yang dipilih 

oleh peneliti saat melakuakan 

observasi langsung dengan bercakap-

cakap. Wawancara dilakuan dengan 

suasana yang santai dengan penuh 

keakraban yang terjalin antara peneliti 

dan informan guna mendapatkan data 

yang benar serta untuk menjalin 

kedekatan dan keakraban antara 

informan dan peneliti.  Wawancara 

mendalam dalam penelitian ini sangat 

diperlukan guna mendapat informasi 

yang tepat dan dapat menggambarkan 

kebudayaan dengan baik. 

Hasil dan Pembahasan 

“Jamaah Tabligh merupakan 

kelompok yang berfokus pada 

gerakan dakwah. Jamaah Tabligh 

tidak memandang status para 
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pengikutnya, tidak memandang  

madzhab  yang  diikuti oleh 

pengikutnya,  tidak  memandang  

aliran yang diikuti oleh pengikutnya. 

Tujuan Jamaah Tabligh hanya satu 

yaitu menjadikan  semua  umat  

manusia  kedalam  ajaran  Islam,  dan  

mencita-citakan semua umat  muslim  

menjalankan  apa  yang  

diperintahkan oleh  agama  hingga 

menjadi muslim yang kaffah. Selain 

itu Jamaah Tabligh juga menganut 

madzhab fiqih  Hanafi, dan menganut 

faham tarekat Qaadiriyyah,  

Jisytiyyah,  Sahruwiyah,  

Naqsyabandiyyah”.(Mufid, 2011:148) 

Desa Temboro merupakan 

desa yang dijuluki kampung Madinah 

karena aktifitas  masyarakatnya  yang  

sangat  khas.  Namun  terdapat  

sedikit  perbedaan dalam  keseluruhan  

aktiftas  keagamaan  masyarakat  

Temboro  yaitu  perbedaan antara 

aktifitas keagamaan masyarakat laki-

laki dan perempuan. Aktifitas 

masyarakat laki-laki lebih banyak di 

lakukan di luar rumah.  

Bagi masyarakat laki-laki 

sangat amat mengutamakan sholat 

berjamaah lima waktu di masjid bagi 

mereka sholat berjamaah di masjid 

merupakan perkara yang paling 

penting bagi laki-laki. Masjid di desa 

Temboro tidak hanya difungsikan 

untuk sholat berjamaah lima waktu 

dan sholat jumat namun terdapat 

kegiatan lainnya yaitu ta’lim wa 

ta’lum atau masyarakat sering 

menyebut dengan sebutan yang lebih 

pendek yaitu ta’lim. Kegiatan ini 

diselenggarakan setiap hari pada 

waktu setelah subuh atau maghrib,  

bahkan ada beberapa masjid  yang  

melakukan ta’lim dua kali dalam 

sehari. Ta’lim merupakan kegiatan 

keagamaan yang lebih terfokus pada 

bidang keilmuan,   kegitannya   pun   

berupa   pembacaan   materi   tentang   

keutamaan melakukan aktifitas 

keagamaan.  Selain itu Dzikir  

dilakukan  setelah  sholat  lima  

waktu  dengan  di  bimbing  imam 

sholat, masyarakat desa Temboro 

sangat gemar berdzikir bahkan 

sampai dirumah pun mereka 

melakukan dzikir dan doa-doa untuk 

menenangkan jiwa serta menjalankan  

tuntunan agama.  dzikir  merupakan  
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media  untuk  mengingat  sang 

pencipta dan mendekatkan diri 

dengan sang pencipta. 

Dakwah merupakan ciri khas 

dari Jamaah Tabligh. Mereka 

memiliki cara, metode dan sistem 

tersendiri dalam berdakwah. Pada 

masyarakat Temboro, dakwah  

merupakan  suatu  hal  yang  tidak  

asing  lagi  bahkan  dakwah  menjadi 

bagian dari kebudayaan mereka. 

dakwah bisa dilakukan setiap orang 

walaupun itu menyampaikan hal yang 

sepele. Para pedakwah merupakan 

semua lapisan masyarakat dari petani, 

pedagang dan para aparatur negara. 

Dakwah Jamaah Tabligh terkenal 

dengan sebutan khuruj atau jaulah 

dengan metode mendatangi umat 

Islam dari rumah ke rumah  atau  

sistem  door  to  door  untuk  

mengajak  kemasjid  guna  

melakukan aktifitas masjid seperti 

sholat berjamaah atau kegiatan agama 

lainnya. 

Para perempuan di desa 

Temboro mempunyai kegiatan 

keagamaan yang berbeda dari 

kegiatan keagamaan laki-laki. 

Perbedaannya adalah para perempuan 

melakukan banyak kegiatan agama 

yang berpusat di rumah namun ada 

beberapa kegiatan agama yang 

mengharuskan mereka keluar 

rumah. Seperti sholat perempuan di 

desa  Temboro  melakukan  sholat  

lima  waktu  dirumah  bersama 

keluarga-keluarga mereka,  namun 

pada saat  bulan puasa dimana ada 

perintah dalam  agama  untuk  

melakukan  sholat  tarawih  maka  

para  perempuan  desa Temboro 

melakukan sholat tarawih di masjid. 

Tetapi banyak perempuan yang 

memutuskan untuk sholat tarawih 

dirumah mereka sendiri-sendiri atau 

mengundang imam untuk sholat 

tarawih bersama-sama. Biasanya 

setiap TPA di Tembor membuka 

jammaah sholat tarawih sendiri,   

sholat akan dipimpin oleh guru 

mereka sendiri. Imam sholat tarawih 

di desa Temboro biasanya dipilih 

berdasarkan syarat sudah hafal Al-

Qur’an.  

Ta’lim wa ta’lum di desa 

Temboro dilakukan setiap hari oleh 

laki-laki secara bersama-sama di 
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masjid dengan waktu yang sudah 

disepakati bersama. Berbeda halnya 

dengan perempuan yang melakukan 

kegiatan ta’lim wa ta’lum dirumah 

bersama para perempuan yang ada di 

rumah seperti ibu, anak perempuan, 

adik perempuan, saudara perempuan 

atau siapa saja. Waktu yang dipilih 

untuk melakukan ta’lim wa ta’lum 

adalah setelah sholat sesuai 

kesepakatan keluarga masing-masing. 

Para perempuan di desa Temboro 

tidak dapat mengikuti semua kajian- 

kajian yang diadakan di desa 

mereka. Oleh karenanya Pesantren 

memfasilitasi para wanita agar dapat 

mendengarkan kajian apapun yang 

diselenggarakan dengan membuat 

radio yang bisa diakses oleh semua 

orang termasuk perempuan yang ada 

dirumah. Dengan adanya radio 

mereka bisa mendengarkan kajian 

langsung dari kiai-kiai Pesantren Al-

Fatah kapanpun dan dimana pun, 

biasanya saat melakukan rutinitas  

sehari-hari  para  wanita  

mendengarkan  radio  untuk  

menambah  ilmu agama dan 

menambah wawasan. 

 

Masturoh merupakan  

kegiatan yang ada pada Jamaah 

Tabligh untuk para perempuan.  

Dalam  masturoh  ada  beberapa  

rangkaian  kegiatan  yang  rutin 

dilakukan yaitu ta’lim mingguan, 

masturoh ahad kliwon, dan keluar 

untuk berdakwah. Perempuan 

mengambil andil dalam dakwah 

seperti para kaum laki- laki namun 

perempuan tidak diharuskan 

mengikuti dakwah keluar seperti 

halnya yang dilakukan oleh laki-laki.  

Masyarakat  Temboro  

memiliki  suatu norma dan sistem 

aturan  dalam  kehidupan  mereka  

yang mana berasala dari ajaran 

Jamaah Tabligh yang selalu mereka 

pegang dalam pedoman kehidupan, 

yang bertujuan untuk menciptakan 

keharmonisan dalam masyarakat. 

Bentuk struktur sosial keagamaan 

dalam masyarakat Temboro sangatlah 

unik yaitu dengan adanya peran-peran 

aktor yang mana para aktor tersebut 

mengatur tindakan dalam masyarakat 

dan dengan adanya pembagian peran 

dalam sistem tersebut bertujuan agar 



11 

 

norma aturan dalam masyarakat 

mudah terlaksana. Dilihat dari 

aktifitas yang dilakukan oleh 

masyarakat Temboro yang berangakat 

dari prinsip Jamaah Tabligh maka 

dengan aktifitas itulah masyarakat 

Temboro  bisa  lestari.  Aktifiitas  

tersebut  menimbulkan  sistem  agar 

aktifitas keagamaan terus berjalan dan 

budaya bisa lestari. Maka peran aktor 

didalam masyarakat sangat 

diperluakan. 

Struktur pertama adalah kiai 

yang mana memegang peranan yang 

sangat besar dalam masyarakat. 

Kemudian masyarakat laki-laki 

merupakan struktur diatas perempuan 

karena peran, kesempatan laki-laki 

lebih besar dalam masyarakat 

utamanya dalam pengendalian sosial 

dalam masyarakat. Setelah 

masyarakat laki-laki terdapat peran 

besar masyarakat perempuan, 

perempuan memiliki struktur dibawah 

laki-laki karena perempuan tidak 

memiliki kesempatan seluas laki-laki 

dalam masyarakat utamanya dalam 

pengendalian masyarakat. Namun 

Perempuan kadangkala   

mendapatkan posisi kedua dalam 

struktur dikarenakan perempuan juga 

memiliki fasilitas untuk menimba 

ilmu agama dan kemudian berperan 

dalam pengendalian sosial namun 

ranahnya hanya pada sesama 

perempuan, dan saudara laki-laki atau 

suami kemudian anak-anak. Dan dari 

semua pranata mengacu pada satu 

keyakinan agama yang mereka 

percayai.   

Kiai memiliki pranata dalam 

struktur keagamaan masyarakat, 

pranata tersebut adalah dakwah 

melalui kajian dan mengirim santri 

untuk berdakwah. Kiai sehari-hari 

hanya melakukan kajian yang 

didengarkan oleh para santri dan 

masyarakat, dari kajian tersebutlah 

kiai menyampaikan apa yang 

harusnya manusia kerjakan sesuai 

dengan tuntunan agama. Disini kiai 

tidak hanya memberi arahan kepada 

santri saja namun semua yang 

mendengarkan kajian yang 

dibawakannya. Keadaan masyarakat 

Temboro yang sudah menggap kiai 

sebagai panutan, dan orang yang 

berilmu. Dalam setiap dakwah yang 
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disampaikan masyarakat sangat 

memperhatikan dan berusaha untuk 

menjalankannya. Pendidikan di 

Pesantren Al-Fatah kiai memiliki 

program utama dalam Pesantren yaitu 

program dakwah. Program dakwah 

ini melibatkan santri sebagai 

pedakwah sehingga memerlukan 

seseorang yang didakwahi, disini kiai 

mengarahkan santri untuk berdakwah 

pada masyarakat desa Temboro dan 

masyarakat disekitar desa Temboro. 

Masyarakat laki-laki 

memiliki pranata berupa 

kelompok masjid atau 

makhallah . Laki-laki memiliki 

peranan besar dalam pengendalian 

sosial, hal itu disebabkan karena 

aturan yang mengikat laki-laki bahwa 

semua laki-laki wajib menunaikan 

ibdah sholat lima waktu di masjid dan 

ketika laki-laki terbiasa berkumpul di 

masjid maka solidaritas sosial 

diantara mereka akan tumbuh. Dan 

munculnya makhallah membuat 

semakin bersatunya masyarakat untuk 

saling tolong-menolong diantara 

dalam satu lingkup makhallah 

tersebut. Fungsi makhallah  disini 

dikendalikan  oleh  laki-laki dan 

perempuan  hanya  mengikuti 

instruktur dari laki-laki. Makhallah 

merupakan program yang 

dicanangkan oleh kiai untuk  

mengatur masyarakat  agar  lebih  

bersatu dalam mengontrol praktek 

iibadah terutama ibadah sholat lima 

waktu di masjid. 

Masyarakat perempuan 

memiliki pranat berupa perannya 

dalam Taman Pendidikan Al-Qur’an 

(TPA) yang ada di desa Temboro 

merupakan wadah untuk anak-anak 

dan masyarakat dalam belajar 

mengajar ilmu tentang baca dan hafal 

Al-Qur’an. Banyak masyarakat yang 

ada di desa Temboro membuka TPA 

untuk masyarakat di sekitar mereka. 

Selain itu masyarakat perempuan 

memiliki andil dalam menasehati 

sesama perempuan dalam hal 

kebaikan. Dan melaku  akn ta’lim wa 

ta’lum  dirumah guna menasehati 

keluarga dan member bekal ilmu 

agama.  

Simpulan  

Aktifitas yang dilakukan 

untuk menunaikan ajaran tersebuta 
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adalah sholat berjamaah lima waktu 

di masjid untuk laki-laki dan sholat 

lima waktu dirumah untuk 

perempuan. Kemudian ajaran Jamaah 

Tabligh yang kedua adalah ilmu dan 

dzikir maka masyarakat Temboro 

mengaplikasikan dalam aktifitas 

ta’lim wa ta’lum dimasjid untuk laki-

laki dan ta’lim wa ta’lum untuk 

perempua dilakukan dirumah, 

kemudian dzikir maka pengaplikasian 

dalam aktifitas masyarkat Temboro 

adalah dengan melakukan dzikir 

setelah sholat dan Istighosah. Yang 

terakhir adalah ajaran khuruj fii 

sabilillah  atau  keluar  dijalan  allah  

maka  masyarakat  Temboro 

mengaplikasikannya dengan dakwah 

keluar (khuruj/jaulah) dan masturoh 

untuk perempuan. Semua aktifitas itu 

dipengaruhi oleh ajaran Jamaah 

Tabligh. 

 

Struktur sosial tersebut 

sebagai pengendali sosila pada 

masyarakat  Temboro agar tercipta 

masyarakat yang lestari. Dalam 

struktur sosial keagamaan tersebut  

terdapat peran aktor yang  memiliki 

andil dalam pelestarian norma dan 

aturan dalam masyarakat, struktur 

yang pertama adalah kiai, perannya 

yang begitu besar dalam masyarakat 

menempatkan kiai pada posisi 

pertama dalam struktur sosial 

keagamaan dengan pranata dakwah 

dan mengirim santri untuk 

berdakwah. Kemudian struktur sosial 

keagamaan dalam masyarakat 

Temboro yang kedua adalah 

masyarakat laki- laki, disini 

masyarakat laki-laki  memiliki  

pranata  dalam  megatur masyarakat 

berdasarkan pengelompokan masjid   

(makhallah).   Selain   itu   laki-laki   

juga memiliki peran dalam 

menegakkan norma dan aturan yang 

berlandaskan kepercayaan agama para 

perempuan dengan cara mendakwahi 

perempuan. Dan yang ketiga adalah 

masyarakat perempuan, perempuan 

juga memiliki andil dalam terutama 

untuk sesama perempuan dan anak 

perempuan. Namun perempuan juga 

bisa berada pada struktur kedua 

karena meiliki ilmu dari pesantren 

maupun radio  yang didengarkannya 

dalam sehari-hari yang kemudian bisa 
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mengingatkan laki-laki dan anak-

anakanya serta sesama perempuan. 

Dan memiliki pranata sosial 

keagamaan ta’lim wa ta’lum di 

rumah, mengingatkan sesama 

perempuan dan Taman Pendidikan 

Al-Qur’an (TPA). 
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