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ABSTRAK 

H. Husna. ”KONTRIBUSI  KELUARGA BESAR K.H. HANAFIE  GOBIT 

DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA 

BANJARMASIN (Studi Tentang Penguatan Pendidikan Agama Islam pada 

Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP) 1946, Pondok Pesantren Hunafaa 

dan STAI Al Jami Banjarmasin)”. Tesis. Di bawah bimbingan: (I) Prof. Dr. H. 

Syaifuddin Sabda, M.Ag., dan  (II)  Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd., pada 

Pascasarjana UIN Antasari, 2020.  

 

Kata kunci:  Kontribusi, keluarga besar KH Hanafie Gobit, pendidikan Islam  

 Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa KH Hanafie Gobit (alm) adalah ulama 

yang banyak mengkaderkan anak, menantu dan cucu untuk mengembangkan 

pendidikan Islam, sehingga lembaga-lembaga pendidikan Islam yang beliau dirikan, 

kelola dan cita-citakan terus eksis dan berkembang sampai sekarang. Fokus penelitian 

ini adalah mengetahui gambaran perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam 

yang didirikan oleh keluarga besar KH Hanafie Gobit dan mengetahui kontribusi 

keluarga besar KH Hanafie Gobit dalam penguatan pendidikan Islam, mencakup 

kontribusi dalam aspek pembangunan fisik dan pendanaan, serta kontribusi dalam 

aspek pemikiran dan pengajaran pendidikan Islam. Sumber data utama terdiri dari 

anak, menantu dan cucu-cucu beliau yang duduk dalam kepengurusan yayasan, guru 

dan dosen pada SMIP 1946, Pesantren Hunafaa dan STAI Al Jami Banjarmasin. Data 

lapangan digali melalui teknik observasi, wawancara dan dokumenter. 

Hasil penelitian menyimpulkan, perkembangan lembaga-lembaga pendidikan 

yang didirikan oleh pada masa lalu cukup maju, namun sekarang ini mengalami 

kekurangan siswa murid pada MTs, SMP dan MA SMIP 1946 disebabkan adanya 

sistem zona dalam penerimaan siswa dan banyaknya sekolah sederajat lain sebagai 

alternatif. Kontribusi keluarga besar KH Hanafie Gobit dalam pembangunan fisik 

adalah dengan mewakafkan tanah dan bangunan, menyumbangkan dana dan 

mengupayakan penggalian dana dari para donator untuk pembangunan gedung, 

sarana, fasilitas dan biaya operasional tanpa banyak membebankan biaya kepada 

siswa, mahasiswa dan masyarakat. Kontribusi keluarga besar KH Hanafie Gobit 

dalam penguatan pendidikan Islam adalah dengan menggagas dan merealisasikan 

berdirinya SMIP 1946, Pondok Pesantren Hunafaa dan STAI Al Jami sebagai 

lembaga pendidikan yang mengutamakan pendidikan Islam, pengkaderan ulama dan 

pendidik di masyarakat, dengan biaya yang murah dan terjangkau oleh masyarakat 

menengah bawah, disertai peran aktif anak-anak, menantu dan cucu-cucu dalam 

pengajaran dengan kesediaan menjadi guru dan dosen, serta pengasuh pendidikan 

nonformal di pesantren, namun sebagian besar guru dan dosen tetap direkrut dari luar 

keluarga sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya.  

 

 

 


