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KATA PENGANTAR 

Bismillaahirahmaanirraahiim 

 

 

Segala puji hanyalah milik Sang Yang Maha Baik, yang 

hanya kepada-Nya manusia pantas mempersembahkan dan 

menyandarkan berbagai pujian kepada-Nya. Berkat kebaikan-

Nyalah manusia senantiasa memperoleh bimbingan, inayah, dan 

hidayah-Nya, termasuk dalam penyelesaian penelitian ini. Tak 

lupa, shalawat dan salam hanya patut disanjungkan kepada 

Muhammad Saw., yang telah memperjuangkan nilai-nilai 

kebenaran hingga sampai pada umat manusia saat ini. 

Penelitian ini berupaya untuk menggali dan menganalisa 

dakwah islamiyah di tengah masyarakat lereng Gunung Kelud. 

Bagaimana dakwah itu dilakukan, khususnya dalam 

memanfaatkan budaya masyarakat untuk menyampaikan pesan-

pesan dakwah. Penelitian ini dilatari oleh suatu kondisi 

masyarakat di lereng Gunung Kelud yang memiliki kekhasan 

berupa tradisi-tradisi yang mengakomodir kepercayaan masa 

lalu. Tradisi dan keyakinan masyaarakat tidak mudah untuk 

digeser dan bahkan digantikan dengan keyakinan baru. 

Biasanya membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, memotret 

bagaimana dakwah dilakukan, bagaimana pemahaman 

masyarakat tentang agama Islam, serta bagaimana mereka 

menyikapi perubahan social yang ada. 

Lokus penelitian ini ada di Kabupaten Kediri dan Blitar. 

Kedua daerah ini memang berada di lereng Gunung Kelud. 

Kedua daerah ini juga memiliki karakter kebudayaan yang 

cukup kental dangan tradisi masa lalu. Secara sosiologis kultur 

dan tradisi yang cukup kental akan sulit untuk ditembus dan 

dimasuki budaya baru yang berbasis keyakinan yang berbeda. 
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Meskipun sebenarnya hal itu tidak selalu demikian. Tetapi, 

yang jelas penelitian menyangkut budaya dan keyakinan suatu 

masyarakat membutuhkan intensitas pengamatan dan analisa. 

Dan bahkan memerlukan waktu yang tidak pendek. Setengah 

tahun, bukanlah waktu yang cukup untuk  dapat memotret dan 

menganalisis data. Sehingga untuk menyelesaikan penelitian ini 

dituntut untuk bekerja ekstra keras. 

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu, baik langsung maupun tidak 

langsung, kegeiatan penelitian ini. Tentu tidak semua dapat 

kami sebut dalam laporan ini. Secara khusus kami ucapkan 

banyak terima kasih kepada: 

1. Ketua STAIN Kediri yang telah memberikan kesempatan 

kepada kami untuk menjalankan penelitian ini. 

2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) 

yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk 

melaksanakan penelitian ini. 

3. Para informan di Kecamatan Ngancar, Puncu, Nglegok, 

Talun, dan Gandusari, yang telah memberikan banyak 

keterangan dan data yang kami butuhkan. 

4. Serta pihak-pihak terkait yang tidak mungkin kami sebutkan 

semuanya di sini. 

Sebagai penutup dari pengantar penelitian ini, harapan kami tak 

lain adalah semoga penelitian ini dapat ikut memberikan 

sumbangsih bagi kegiatan dakwah islamiyah di lereng Gunung 

Kelud. Sehingga nilai dan nuansa keislaman dapat terus 

berkembang di lereng Gunung Kelud.  

Kediri, 31 Desember 2016 

Peneliti 


