


ABSTRAK 
 
 
 Pesantren Pabelan dengan berbagai aktivitasnya pada masa Kyai Hamam 
Ja’far telah banyak berperan dalam merubah kondisi masyarakat di Pabelan sehingga 
dengan berbagai prestasinya yang telah dicapai pesantren ini telah mendapatkan 
berbagai penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Pada tahun 1980 telah 
mendapatkan Piala Aga Khan Foundation for Arsitecture dan tahun 1982 
mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah Indonesia. Peranan pesantren di 
dalam perubahan sosial beraneka ragam tetapi semua itu bertolak dari keyakinan 
agama. Prean nyata dalam perubahan social pada masyarakat sekitar, yaitu pesantren 
tidak hanya mengelola pendidikan di dalam pondok pesantren saja tetapi banyak 
melakukan kegiata-kegiatan ekstra kurikuler di luar pesantren yang banyak 
melibatkan masyarakat sehingga kegiatan pesantren tersebut banyak mempengaruhi 
terhadap pola kehidupan masyarakat. 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi Desa Pabelan sebelum 
kebangkitan Pondok Pesantren Pabelan; mengetahui sejarah kebangkitan Pondok 
Pesantren Pabelan dan interaksi yang terjadi antara masyarakat dan pondok pesantren 
Pabelan; mengetahui perubahan social yang terjadi pada masyarakat Pabelan dalam 
bidang agama, Pendidikan, Eknomi, Kesehatan serta Budaya. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah histories. 
 Kondisi masyarakat Pabelan pada tahun 1963-1965 mengalami krisis 
kebersamaan dan krisis nasional. Masyarakat Pabelan hidup berada di bawah standar 
kehidupan normal, baik dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi maupun 
kesehatan.  Awal tahun 1965 Pondok Pesantren Pabelan mengalami masa kebangkitan 
ketiga yang dipelopori oleh Kyai Hamam Ja’far. Dalam kebangkitan ini, pondok 
Pesantren Pabelan menjalin hubungan social dengan masyarakat yang erat sehingga 
tahu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Semua aktivitas yang dilakukan 
oleh Pondok Pesantren pada masa KH Hamam Ja;far membawa perubahan terhadap 
kehidupan masyarakat baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, 
kesehatan, dan budaya. 
 
























































































	COVER
	ABSTRAK
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Identifikasi Masalah
	C. Batasan dan Rumusan Masalah
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	E. Tujuan Pustaka
	F. Metode Penelitian

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



