


ABSTRAK 

 

 Kyai dikenal sebagai pemimpin umat Islam, tidak saja dibidang keagamaan, tetapi 
tidak jarang juga dalam bidang kemasyarakatan. Terjadinya perubahan-perubahan dalam 
masyarakat, baik perubahan social, politik maupun budaya, bias melahirkan perubahan atau 
pergeseran nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Karena itu kaitan antara kyai dengan 
perubahan social harus dilihat pada perubahan peranan kepemimpinannya. Begitu juga 
dengan peranan kyai dalam masyarakat tradisional di kecamatan Muntilan, dilihat dari 
peranannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya kegiatan dalam masalah politik dan 
budaya. 

 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui motif-motif dan bentuk-bentuk kegiatan yang 
dilakukan sebagian kyai yang ada di kecamatan Muntilan dalam perubahan social, baik dari 
segi politik dan budaya. Dengan mengetahui motif-motif dan bentuk-bentuk kegiatannya 
dalam masyarakat tradisional di Muntilan, dapat dipahami pola tentang peranan kyai dalam 
perubahan social. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, dan jenis penelitiannya adalah 
penelitian lapangan dimana dapat menemukan secara spesifik dan realitas apa yang terjadi 
pada saat ini ditengah masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan kyai dalam 
masyarakat ini ditunjukkan tidak saja hanya terlibat dalam perkembangan keagamaan, social, 
kultural saja, tetapi keberadaan kyai pesantren di kecamatan Muntilan juga terlibat 
memainkan peran strategis dalam proses perkembangan politik, baik masuk dalam 
kepengurusan partai politik maupun kegiatan ceramahnya dengan memberikan pendidikan 
politik bagi masyarakat. Ada dua kelompok masyarakat dalam menaggapi terkaitannya kyai 
dalam kancah politik , pertama mendukung keterlibatan kyai dalam bidang politik sebagai 
manefestasi dari perintah agama sehingga kyai dapat menjadi contoh yang baik. Kedua, 
manyatakan sebaiknya kyai sebagai pemimpin keagamaan bersifat netral, tidak memihak 
kelompok tertentu agar kegiatan dakwahnya dapat diterima oleh semua aliran politik yang 
ada. 
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