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ABSTRAK 

 ARLAN MAKSUM SIREGAR,  NIM  308321008,  “PERKEMBANGAN 

PONDOK PESANTREN DARULARAFAH RAYA  DI DESA LAU  

BAKERI KEC.KUTALIMBARU KAB.DELI  SERDANG tahun 1985 – 

2011. FAKULTAS ILMU SOSIAL. UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah berdirinya 

Pondok Pesantren Darularafah, perkembangan Pondok Pesantren Darularafah, 

serta pertumbuhan sehingga memiliki daya tarik tersendiri sebagai lembaga 

pendidikan Islam.penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif dan 

melakukan penelitian lapangan (field research) melalui perolehan dengan data dan 

beberapa informan, yaitu : Pendiri Pesantren, pengelola Pesantren, para 

ustadz/guru, santri, orang tua santri, serta masyarakat. Selain itu, sumber-sumber 

bacaan lain yang mendukung penelitian, kemudian dianalisis dan menuangkannya 

dalam bab Pembahasan skripsi. 

Pesantren Darularafah berdiri pada 17 Agustus 1985 oleh H. Naga Lubis 

sebagai pendiri utama Pesantren Darularafah, dengan perkembangan semakin 

pesat, hal itu dikarenakan pesantren Darularafah memiliki daya tarik selain di 

bidang pendidikan umum, pendidikan Agama menjadi prioritas utama, fasilitas 

sekolah yang cukup modern dan pengelolahan menejemen yang baik, Para guru 

yang kompeten menjadi pondok Pesantren Darularafah di kenal luas oleh 

masyarakat.  

Hasil penelitan menunjukkan bahwa keadaan pondok pesantren 

Darularafah terus berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman yang 

semakin modern. Pondok pesantren darularafah merupakan lembaga pendidikan 

islam yang membina dan mendidik manusia untuk menjadi manusia yang 

berkualitas sarat iman dan taqwa, serta menguasai ilmu teknologi yang sesuai 

dengan ajaran agama Islam. saran dan pra sarana perlu ditingkatkan agar terjalin 

keselarasan belajar bagi para santri. Kemudian sarana transportasi agar kiranya 

diperhatikan agar mempermudah perjalanan menuju pesantren darularafah, 

diharapkan para ustadz/guru lebih mendalami kurikulum yang berlaku demi 

peningkatan mutu pendidikan di darularafah. Serta menjalin hubungan kepada 

pemerintah daerah, melalui departemen pendidikan nasional agar dapat 

bekerjasama dengan departemen agama bidang pendidikan, untuk dapat 

memperhatikan Pondok Pesantren Darularafah Raya. 

Dari seluruh data yang diperoleh selam mengadakan penelitian dilapangan 

dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren Darularafah mengalami 

perkembangan, tetapi keberadaan pesantren Darularafah sangat penting dan 

berpengaruh terhadap dunia pendidikan di Indonesia.  

 


