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BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

4. 1 Profil Pondok Pesantren Nurul Islam 

 4. 1. 1 Sejarah Singkat Pondok Pesantren Nurul Islam 

Yayasan Panti Asuhan / Pondok Pesantren Nurul Islam didirikan pada 

tahun 1972 yang berlokasi di Jl. Yos Soedarso, Kelurahan Sukaraja, RT. 7, RK. II, 

Teluk Betung Selatan yang dirintis dan didirikan oleh K. H. M. Nunung Jambrong 

dengan kondisi bangunan masih menumpang dirumah pendiri yang berukuran 3 x 

12 m². Pada tanggal 15 Jumadhil Akhir 1394 H atau tanggal 5 Juli 1974 para 

sesepuh tokoh agama, kepala kelurahan (Bapak Shaleh) bersepakat untuk 

mendirikan asrama sederhana dengan ukuran 4 x 8 m² dengan lantai semen, 

dinding geribik, dan atap alang-alang yang digunakan sebagai ruang belajar dan 

asrama. Pada tahun 1976, karena tidak layak lagi, maka dibangun asrama dua 

tingkat semi permanen dengan jumlah anak asuh 30 anak. 

Pada tanggal 13 April 1980 lembaga ini telah terdaftar sebagai lembaga 

sosial resmi dengan tanda pendaftaran nomor : 112/y/PSSM/1980, tanggal 10 Juni 

1980 dan pada akhir tahun 1980, Yayasan Panti Asuhan / Pondok Pesantren Nurul 

Islam mendapat bantuan dari Pemda Tk. I Lampung berupa sebuah gedung 

dengan ukuran 6 x 18 m² yang berlokasi di Garuntang dan pada tahun itu juga 
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pindah ke lokasi tersebut. Pada tahun 1982 memperoleh bantuan dari yayasan 

Dharmais sebesar Rp. 787. 500,- untuk bulan Oktober, November, dan Desember 

karena di nilai cukup baik. Pada tahun 1983 status lembaga ini ditingkatkan 

menjadi yayasan, dan di tahun itu juga pendiri dan perintis K. H. M. Nunung 

Jambrong di berangkatkan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji oleh 

Presiden Soeharto, sepulangnya dari sana dilaksanakan pembangunan sebuah 

Masjid Jami’ Al-Karim. Perkembangan Yayasan Panti Asuhan / Pondok 

Pesantren Nurul Islam cukup baik dan telah membangun beberapa cabang 

didaerah kabupaten provinsi lampun.  

Pada tahun 1989 pendiri sekaligus perintis Yayasan Panti Asuhan / Pondok 

Pesantren Nurul Islam, K. H. M. Nunung Jambrong wafat, kini Yayasan Panti 

Asuhan / Pondok Pesantren Nurul Islam di lanjutkan oleh Ny. Hj. Ratna Ningsih 

dan Sukiran, S. H. Berikut profil singkat dan fasilitas Yayasan Panti Asuhan / 

Pondok Pesantren Nurul Islam : 

Tabel 1.4 profil Singkat Yayasan Panti Asuhan / Pondok Pesantren Nurul Islam 

1. Identitas Organisasi 

 Nama yayasan Yayasan Panti Asuhan / Pesantren Nurul Islam 

 Nama panti Panti Asuhan Nurul Islam 

 Didirikan pada 5 Juli 1972 

 Alamat Jl. Gatot Subroto, Gg. Hi.Payakun No. 55, Garuntang, Teluk 

Betung Selatan, BAndar Lampung 

2. Akta Notaris 

 Nama Imron Ma'aruf, S. H 

 Nomor No.1 tahun 1983 

 Tanggal 1 Desember 1983 

 Tanggal dan nomor 

pendaftaran 

Dinas Sosial Tk. I Lampung No. 465/0026/ORSOS/VI.1991 

tanggal 26 Juni 1991 

 Status Dikukuhkan oleh Menteri Sosial RI No. 

055/KPTS/BBS/XI/1991 tanggal 26 November 1991 

3. Tujuan 
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Tabel 1. 4 Profil Singkat Yayasan Panti Asuhan / Pondok Pesantren Nurul Islam (Lanjutan) 

  Membentuk manusia muslim pancasila yang akap dan 

bertanggungjawab terhadap bangsa dan Negara 

4. Kegiatan 

  Menyantuni dan mendidik anak-anak yatim piatu dan fakir 

miskin 

5. Visi 

  Terwujudnya anak asuh yang tangguh, mandiri, berilmu dan 

berakhlaqul karimah 

6. Misi 

   Meningkatkan manajemen organisasi 

 meningkatkan pendidikan agama dengan pola 

pondok pesantren 

 meningkatkan kualitas pendidikan umum / 

keterampilan 

 meningkatkan pelayanan sosial 

 meningatkan kewirausahaan 

 meningkatkan SDM yayasan panti asuhan / 

pesantren nurul islam 

7. Jumlah anak asuh 107 (Lk = 55, Pr = 52) 

8.  Jumlah pengurus 8 (Lk = 7, Pr = 1) 

 
Tabel 2. 4Fasilitas Yayasan Panti Asuhan / Pondok Pesantren Nurul Islam 

No. Fasilitas Jumlah / Luas (m²) Kondisi 

1. Lahan + 5000 Baik  

2. Bangunan  Baik  

 Kantor  5 x 8 Baik  

 Asrama  3 gedung 

gedung A 20 x 8 

gedung B 21 x 8 

gedung C 16 x 8 

Baik  

 Gedung wokshop 8 x 35 Baik  

 Perpustakaan  8 x 4 Sedang   

 Ruang tidur 50 unit Cukup  

 Ruang belajar  6 x 10 Kurang  

 Dapur umum 4 x 12 Baik  

 Aula  8 x 35 Baik  

 Ruang cuci / Kamar mandi 5 x 5 Kurang  

 Air  PDAM / Bor / Sumur Kurang  

 Gudang  3 x 3 Kurang 
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 4. 1. 2 Kegiatan Pondok Pesantren Nurul Islam 

Kegiatan di dalam pondok pesantren nurul islam terbagi menjadi dua, 

yaitu kegiatan internal (didalam pondok) dan eksternal (diluar pondok).  

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah : 

1. Kegiatan internal atau kegiatan rutin para santri selama berada di 

dalam pondok dilakukan untuk membangun dan mengembangkan 

kemampuan dan bakat dasar para santri dibawah pendidikkan dan 

pengawasan pengurus pondok secara langsung. Kegiatan ini 

meliputi :  

a) Pendidikan Agama 

b) Pendidikan Al-quran 

c) Pelatihan ceramah / pidato 

d) Pelatihan tilawatil qur'an 

e) Pendidikan keterampilan / kursus 

f) Pelatihan tapis 

g) Pelatihan komputer 

h) Pelatihan kosidahan 

i) Pelatihan Bahasa Inggris 

j) Olah raga 

 

2. Kegiatan eksternal atau kegiatan pengembangan bakat merupakan 

kegiatan yang dilakukan atas kerjasama pondok pesantren nurul 

islam dengan lembaga-lembaga pendidikan lain untuk memberi 

kemampuan spesialisasi pada bidang-bidang yang diminati para 

santri. Untuk saat ini kegiatan ini meliputi : 

 Pelatihan lanjutan komputer 

 Pelatihan lanjutan menjahit 

 Bakti sosial 
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4.  2 Struktur Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2 susunan pengurus pondok pesantren nurul islam 

 

 

 

 

4. 3 Gambaran Umum Para Santri Pondok Pesantren Nurul Islam 

 4. 3. 1 Kepenguruan Santriawan Dan Santriawati 

 Santri adalah sebutan bagi seseorag yang menimba ilmu agama pada 

sebuah pondok pesantren. Santri terdapat dua jenis yaitu santri mukim yaitu santri 

yang tinggal didalam pondok, dan santri kalong atau santri yang tidak tinggal 

didalam podok. Dalam kegiatan belajar mengajar, pada beberapa pondok (baik 

salafiyah maupun non-salafiyah) terkadang hanya menerima murid laki-laki 

(santriawan) atau murid perempuan (santriawati) saja, ada pula pondok pesantren 

yang menerima keduanya. Pondok Pesatren Nurul Islam termasuk dalam katagori 

Pembina  

Hi. Sukiran, S. H 

Ahmad Syatibi 

Ketua 

Ny. Hj. Ranta Ningsih 

Wakil Ketua 

Hi. M. Mukri, AR 

Bendahara 

Megawati 

Pengawas 

Achmad Sukatma 

Sekretaris 

Idron Tabrani 

Wakil Sekretaris 

Achmad Yasir 
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pondok yang menerima murid dari kalangan laki-laki maupun perempuan yang 

selanjutnya di sebut sebaga santriawan dan santriawati. Santriawan dan 

santriawati di pondok ini umumnya merupakan santri mukim, namun terkadang 

ada pula masyarkat yang beajar agama islam dan menjadi santri kalong. Berbicara 

tentang tempat tinggal, santriawan dan santriawati menempati asrama yang 

berbeda dan terpisah. Asrama untuk santriawati berdekatan dengan rumah 

pengurus yayasan (tepatnya disamping kanan rumah pengurus). Sedangkan 

santriawan memiliki dua lokal asama, lokal pertama berada di sebelah rumah 

pengurus (berada disamping kiri rumah pengurus) dan lokal kedua berada agak 

jauh dari rumah pengurus.  

 Dalam tiap asrama, baik asrama santriawati atau santriawan memiliki 

sistem oraganisasi untuk membagi tugas harian di dalam asrama, tiap lokal terbagi 

menjadi beberapa kamar yang memiliki ketua kamar, ketua kamar bertugas untuk 

mengatur rekan sekamarnya dan membantu memecahkan maslah jika terjadi 

sebuah perselisihan didalam kamar, selain itu ketua kamar bertanggung jawab 

terhadap kebersihan kamar, ketua kamar harus berkoordinasi dengan ketua 

asrama, ketua asrama adalah santriawan atau santriawati yang ditunjuk oleh 

pengurus atau pun para santri lainnya karena tingkat keilmuannya, dan posisinya 

di tengah kalangan para santri dianggap lebih berwibawa, dalam hal ini biasanya 

santri dengan jenjang pendidikan kelas 2 atau 3 SMA di pilih menjadi ketua 

asrama, ketua asrama sendiri terbagi menjadi dua yaitu ketua asrama putra dan 

putri yang menaungi tiap lokal asrama.  
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 Ketua asrma bertugas untuk mengawasi tiap pelaksanaan tugas hrian yang 

dilaksanakan dan bertugas untuk menegur ketua kamar jika melakukan kesalahan, 

ketua asrama memiliki komunikasi terdekat dengan pengurus sehingga 

penyebaran informasi terkadang menjadi tugas mereka (jika pengurus tidak di 

tempat) dan bertangungjawab langsung kepada pengurus. Terbentunya struktur ini 

memudahkan para pengurus unuk mengetahui pemasalahn dan perkembangan 

para santri, namun beberapa tahun belakangan pembagian tuagas dan 

pelaksanaannya di tiap lokal mengalami kemunduran, meski pun kini masih 

berlaku sistem tersebut, namun pelaksanaan tugas-tugas ketua kamar bahkan 

ketua asrama kurang berjalan.  

 Kemunduran ini terjadi karena baik santriawan maupun santriawati telah 

terkotak-kotak (memiih dalam bergaul), hal ini penulis temui ketika melakukan 

observasi di lokasi penelitian dan menyebakan pengurus terkadang harus turun 

tangan sendiri untuk mengatur dan memonitor setiap pekerjaan yang di lakukan 

para santrinya.  

 

 4. 3. 2 Pendidikan Dan Aktifitas Para Santri Pondok Pesantren Nurul 

 Islam 

 Pendidikan dalam pondok tidak hanya berfokus pada pendidikan 

keagamaan semata, namun diselingi oleh pendidikan diluar keagamaan seperti 

pendidikan umum di sekolah yang berada dalam lingkungan pondok dan kegiatan 

ekstrakulikuler seperti pramuka dan kesenian yang bertujuan memupuk 

kemampuan mereka. Bagi beberapa santri yang dinilai memiliki prestasi baik, 

maka akan diberikan sebuah kursus yang didukung oleh lembaga pendidikan lain 
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diluar pondok. Karena jadwal kegiatan yang cukup padat ini maka para santri 

harus mengatur waktu yang tersedia sebaik mungkin. Dalam pendidikan umum di 

sekolah, para santri mendapat pendidikan mulai dari tingkat sekolah menengah 

pertama (SMP) hingga sekolah mengengah umum (SMU), kegiatan ini dimulai 

dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 13. 30 WIB yang dilanjutkan dengan kegiatan 

ekstrakulikuler, yang dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan pondok.  

 

4. 4 Facebook 

 4. 4. 1 Gambaran Umum Dan Sejarah facebook 

 facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan 

sesama mahasiswa ilmu komputer Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz dan Chris 

Hughes. Keanggotaan situs ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, 

kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas 

Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas 

lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk 

setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Meski begitu, menurut survei 

Consumer Reports bulan Mei 2011, ada 7,5 juta anak di bawah usia 13 tahun yang 

memiliki akun facebook dan 5 juta lainnya di bawah 10 tahun, sehingga 

melanggar persyaratan layanan situs ini. 

 Studi Compete.com bulan Januari 2009 menempatkan facebook sebagai 

layanan jejaring sosial yang paling banyak digunakan menurut jumlah pengguna 

aktif bulanan di seluruh dunia. Entertainment Weekly menempatkannya di daftar 

"terbaik" akhir dasawarsa dengan komentar, "Bagaimana caranya kita menguntit 

mantan kekasih kita, mengingat ulang tahun rekan kerja kita, mengganggu teman 



61 

 

kita, dan bermain Scrabulous sebelum facebook diciptakan?" Quantcast 

memperkirakan facebook memiliki 138,9 juta pengunjung bulanan di AS pada 

Mei 2011. Menurut Social Media Today pada April 2010, sekitar 41,6% penduduk 

Amerika Serikat memiliki akun facebook. Meski begitu, pertumbuhan pasar 

facebook mulai turun di sejumlah wilayah dengan hilangnya 7 juta pengguna aktif 

di Amerika Serikat dan Kanada pada Mei 2011. 

Sementara itu jumlah pengguna facebook di Indonesia menurut kepala 

facebook Indonesia Anand Tilak dikutip VentureBeat kini mencapai 69 juta orang, 

meningkat 6 % setelah enam bulan sebelumnya, jumlah pengguna facebook di 

Indonesia hanya 65 juta orang. Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia pada 2013 

mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet 

untuk mengakses jejaring sosial. Menurut data dari Webershandwick, perusahaan 

public relations dan pemberi layanan jasa komunikasi, untuk wilayah Indonesia 

sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya, 55 juta pengguna aktif yang 

memakai perangkat mobile dalam pengaksesannya per bulan dan sekitar 28 juta 

pengguna aktif yang memakai perangkat mobile per harinya. Produsen di jejaring 

sosial adalah orang-orang yang telah memproduksi sesuatu, baik tulisan di Blog, 

foto, maupun mengupload video. Menurut lembaga riset Forester Reasearch, 

kebanyakan pengguna facebook adalah mereka yang tergolong usia remaja. 
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 4. 4. 2 Fitur-Fitur Pada facebook 

 Facebook memiliki berbagai fitur-fitur yang ditujukan untuk pengguna 

dengan maksud agar pengguna tidak merasa bosan pada saat menggunakan 

facebook. Para pengguna facebook dapat dimanjakan dengan adanya fitur-fitur ini. 

Beragam fitur yang ada dalam facebook antara lain: 

1. Update Status / Status terkini : untuk menuliskan segala macam 

apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. 

2. Message / Pesan untuk mengirim pesan ke pengguna facebook 

lainnya. 

3. Chat / Obrolan  dan videoa call / panggilan video untuk saling 

berbicara dengan pengguna facebook lain melalui tulisan dan video 

secara langsung dan realtime. 

4.  Photos / Foto ruang untuk memasang foto yang dapat digunakan 

sebagai foto profil atau sampul. 

5. Videos / Video media untuk berbagi video kita. 

6. Friends / Teman Anda dapat menambah teman Anda. 

7. Applications / Aplikasi banyak aplikasi menarik yang tersedia 

untuk hiburan. 

8. Games / Permainan banyak jenis permainan yang dapat dimainkan 

dalam facebook. 

9. Notes / Catatan Anda dapat menulis catatan untuk kemudian di-

share dengan pengguna facebook lainnya. 

10. Wall / Dinding Ruang tempat sesama pengguna mengirimkan 

pesan-pesan terbuka. 
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11. Poke / Colek Sarana untuk saling 'mencolek' secara virtual 

12. Gifts / Hadiah Fitur untuk saling berkirim hadiah 

13. Group dan fanspage merupakan sebuah fitur yang memfasilitasi 

pengguna facebook untuk saling berkumpul dan bertukar informasi 

berdasarkan minat atau hobi yang sama. 

 Fitur-fitur baru yang ada di facebook adapun beberapa fitur baru yang 

akan saya sertakan pada postingan saya kaali ini yaitu : 

1. Menu Sunting dan Hapus Pada Komentar Menu ini memungkin 

pengguna facebook untuk mengedit kembali komentar yang telah 

ditulis sekaligus menghapusnya jika itu diperlukan. 

2. Emoticon Pada Fasilitas Chat facebook untuk menunjukan eksprsi 

dan perasaan kita ketika berkomunikasi di dalam facebook.  

3. Menu Pageview Pada Fanpage menu ini memberikan informasi 

kepada kita bahwa sudah berapa orang yang melihat atau membaca 

informasi yang sudah kita share di dalam fanpage facebook. 

4. Menu Promosi Menu ini memungkinkan bagi pengguna facebook 

untuk mempromosikan informasi yang di share ke facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


