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ABSTRAK 

PEMBERDAYAAN SANTRI DALAM  KETERAMPILAN HIDUP MELALUI KEGIATAN 

KHITOBAHAN DI PONPES AL-FALAH GUNUNG KASIH PUGUNG TANGGAMUS 

Oleh: 

Hayatin Nufus 

 

Penelitian ini berjudul Pemberdayaan Santri dalam Keterampilan Hidup Melalui 

Kegiatan Khitobahan di Ponpes Al-Falah Gunung Kasih Pugung Tanggamus adalah penelitian 

tentang pelaksanaan pemberdayaan santri untuk bekal masa depan. Dimana santri yang 

ditingkatkan kualitasnya dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan, agar setelah selesai dari 

pesantren tidak kaget dengan lingkungan masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu proses atau 

upaya membuat seseorang agar lebih berdaya atau berkekuatan. Keterampilan hidup adalah 

kemapuan untuk beradaptasi dan menunjukan prilaku yang pada akhirnya memampukan 

individu untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari dengan efektif. 

Penelitian ini mengunakan teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan dan 

dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan 

pemberdayaan santri dalam keterampilan hidup melalui kegiatan khitobahan, dalam hal ini 

guru/ustadz, pengurus dan santri. Sedangkan data skunder atau data penunjang diperoleh melalui 

kepustakaan, dokumentasi dan monografi ponpes Al-Falah Gunung Kasih Pugung Tanggamus. 

Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan 

santri dalam keterampilan hidup melalui kegiatan khitobahan di ponpes Al-Falah Gunung Kasih 

Pugung Tanggamus. 

Hasil peneitian menunjukkan bahwa ponpes Al-Falah Gunung Kasih melakukan 

pemberdayaan untuk santrinya dalam keterampilan hidup melalui kegiatan khitobahan dengan 

cara bergilir dan ditunjuk langsung oleh pengurus terkait siapa saja yang akan tampil kemudian 

diberikan teks ceramah yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh pengurus. Setelah menerima 

teks ceramah para santri yang bertugas menghapalkan, setelah mereka hapal  kemudian diberi  

arahan atau bimbingan perihal gerak, intonasi, mimik dan sebagainya. Evaluasi yang dilakukan 

pada kegiatan ini dengan cara memberikan nilai dan diberikan piagam/penghargaan sebagai 

bentuk apresiasi dan penyemangat mereka untuk dapat tampil lebih baik lagi. Pemberian piagam 

ini biasanya diumumkan pada pertemuan selanjutnya. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan 

dalam keterampilan hidup ini, terlebih dalam kegiatan khitobahan. Hasil yang dirasakan oleh 

santri diantaranya : menumbuhkan rasa percaya diri, berfikir positif, berani mengambil risiko 

dan mengembangkan bakat mereka. 

 

 

Kata Kunci: Pemberdayaan Santri, Keterampilan Hidup, Khitobahan 
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MOTTO 

  

 ... إِنَّ ّللّاَ الَيَُغيُِّرَمابِقَْىٍم َحتَّ يَُغيُِّرواَمابِأَْنفُِسِهْم ...

... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 

keadaan diri mereka sendiri ... 

(QS. Ar-Ra’d : 11)
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 Departemen Agama RI, Al-Kahfi, Mushaf Al-Qur’an, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2013), 250 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Penegasan Judul  

Judul penelitian ini “Pemberdayaan Santri dalam Meningkatkan Keterampilan Hidup 

Melalui Khitobahan di Ponpes Al-Falah Gunung Kasih Tanggamus”. Untuk menghindari adanya 

pemahaman yang tidak sama dalam proposal ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-

istilah yang digunakan. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata daya yaitu 

kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Pemberdayaan adalah proses, 

cara, perbuatan memberdayakan atau membuat berdaya (berkekuatan, berkemampuan, dan 

bertenaga).
2
 Pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat dan 

martabat individu dan masyarakat. Menurut Pranarka dan Muljarto, pemberdayaan adalah 

suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, 

negara, dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, 

yang berwujud di berbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. 

2. Istilah santri sendiri, menurut Profesor. Johns   berasal   dari   bahasa Tamil   yang berarti 

guru mengaji. Menurut C.C.Berg sebagaimana dikutip Dhofier, santri berasal dari kata 

shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu kitab-kitab suci agama Hindu atau 

ahli kitab agama Hindu. Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada dua 

pendapat tentang asal-usul perkataan santri, yaitu berasal dari kata santri (Sanskerta) yang 

berarti melek huruf (tahu huruf), dan berasal dari bahasa eantrik yang guru itu pergi 

menetap.
3 

Santri merupakan sebutan bagi para murid yang berdatangan dari berbagai wilayah untuk 

menuntut imu agama dari ulama pesantren. Mereka datang dengan tujuan untuk menimba 

ilmu agama dan membangun karakter menjadi lebih baik karena pesantren merupakan 

lembaga pendidikan agama Islam terbaik yang ada di Indonesia.
4 

3. Keterampilan hidup adalah kemampuan untuk beradaptasi dan menunjukan prilaku positif 

yang pada akhirnya memampukan individu untuk menghadapi tuntutan dan tantangan 

kehidupan sehari-hari dengan efektif.
5
 

4. Khitobahan merupakan sebuah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh santri untuk 

menumbuh kembangkan potensi-potensi diri mereka. 

5. Pondok pesantren Al-Falah Gunung Kasih Tanggamus adalah sebuah lembaga pendidikan 

non formal yang terletak dijalan lintas bulok kelurahan Gunung Kasih Kecamatan Pugung, 

KabupatenTanggamus.

                                                             
2
 https://kbbi.web.id/daya.html, diakses tanggal 29 Desember 2020. Pukul 20:17 WIB 

3
 Ruswanto, “Pesantren dan Pembaharuan (Studi Tentang Asal-Usul Pesantren, Pemikirannya dan Isu 

Radikalisme Pesantren)”. At-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, Mei 2016, 4 
4
 M. Nawa Syarif Fajar Sakti, Santriducation 4.0 (Antara Tradisi & Medernisasi di Era Revolusi Industri), 

(Jakarta, PT Elex Media Komputindo: 2020), 70 
5
 Imam Machali dan Musthofa, Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi, (Yogyakarta : Ar-Ruzz 

Media, 2004), 109 

https://kbbi.web.id/daya.html
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Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas tergambarlah maksud penulis mengemukakan 

judul skripsi ini. Adapun maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui proses atau 

perbuatan memberdayakan santri dalam keterampilan hidup mereka melalui kegiatan khitobahan 

yang ada di pondok pesantren Al-Falah Gunung Kasih Tanggamus. 

B. Alasan Memilih Judul 

Untuk memberikan perubahan-perubahan positif terhadap tingkah laku dan sikap diri santri 

yang sedang berkembang menuju kedewasaan dan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk 

dimasa yang akan datang maka diperlukan pendidikan di pesantren dimana pemberdayaan 

terhadap santri sangat dibutuhkan agar mampu menjadi bekal setelah lulus atau keluar dari 

pendidikan pesantren tersebut. Pesantren salah satu faktor lingkungan yang memberikan 

pengaruh dalam membimbing peserta didik sehingga pribadinya berkembang secara optimal 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan sistem pendidikan nasional. 

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pada pasal 1 

menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, oleh Bangsa dan Negara. 

 Adapun alasan penulis dalam memilih judul ini yaitu:  

1. Pemberdayaan santri dalam keterampilan hidup merupakan hal yang sangat penting yang 

harus di perhatikan, karena selain para santri belajar mengenai ilmu keagamaan mereka juga 

telah dibekali dengan adanya keterampilan yang di adakan dalam kegiatan khitobahan 

sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi kehidupan di masyarakat nantinya. 

2. Peneliti menjadikan pondok pesantren Al-Falah Gunung Kasih sebagai objek karena pondok 

pesantren Al-Falah Gunung Kasih merupakan salah satu pesantren yang melakukan kegiatan 

khitobahan. 

  

C. Latar Belakang Masalah 

Kondisi global saat ini sedang berada pada titik puncak perubahan besar yang sebanding 

besarnya dengan munculnya revolusi industri pertama, perkembangan perakitan produksi atau 

bahkan penemuan microchip. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir 

disemua bidang. Sementara itu, kepemilikan perangkat pintar di berbagai bagian dunia mengarah 

kepada keterkaitan satu sama lain yang terbayangkan sebelumnya. Di antara berbagai tantangan 

yang sedang dihadapi dunia saat ini, mungkin yang paling besar adalah bagaimana membentuk 

revolusi industri keempat (disebut juga sebagai Industri 4.0) yang dimulai pada permulaan abad 

ini. Sebuah teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologis 

dengan cara yang akan mengubah umat manusia. Dengan berkembangnya globalisasi saat ini, 

membuat sebuah teknologi semakin berkembang dan akan terus berkembang pesat dan dapat 

menyebabkan dampak positf dan negatif, salah satu bentuk nyatanya dalam perkembangan 

globalisasi yaitu terlihat dari nilai, cita rasa, tingkah laku, gaya hidup dalam sebuah kebutuhan 

yang pada umumnya bersumber pada budaya barat.
6
  

Dunia industri 4.0 merupakan dunia industri yang mengedepankan aspek kemajuan 

teknologi dan informasi. Apabila ditinjau dari sisi pendidikan, hal ini merupakan sebuah 

tantangan bagi kacamata pendidikan dalam melihat peluang dan tantangan pada era revolusi 
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industri 4.0 di antaranya adalah persiapan industri tenaga kerja tepercaya, kemudahan pengaturan 

sosial budaya, diverifikasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Peluang industri 4.0 adalah 

inovasi ekosistem proses industri yang kompetitif dalam investasi pada teknologi dan integrasi 

usaha kecil menengah. 

Melihat data-data diatas mungkin terlihat pada aspek teknisnya saja, tetapi hal ini tidak 

dapat dipisahkan dari aspek pendidikan yang merupakan penyuplai tenaga kerja untuk industri. 

Hadirnya industri 4.0 menuntut sumber daya manusia lebih inovatif dan kreatif dalam melihat 

tantangan zaman tersebut. Apabila sumber daya manusia tidak bisa melihat peluang dan 

tantangan pada era industri 4.0 ini dengan cermat, maka imbasnya akan terjadi peningkatan angka 

pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia 

mencapai 8,75 juta orang pada  Februari 2021. Jumlah tersebut meningkat 26,26% dibandingkan 

periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang. Kendati, angka pengangguran tersebut 

menurun dibandingkan 10,44% dibandingkan pada Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 6,26% pada Februari 2021. 

Yang naik dibandingkan 1,32% poin dibandingkan Februari 2020 yang sebesar 4,99%. Namun, 

angkanya turun 0,81% poin ketimbang Agustus 2020 yang besar 7,07%. TPT tertinggi pada 

Februari 2021 tercatat berada di perkotaan mencapai 8%, sementara TPT di pedesaan sebesar 

4,11%. Di pekon Tanjung Rusia Timur Kec, Pardasuka Kab, Pringsewu sendiri pun tercatat 

masih banyaknya pengangguran, walau pekerjaan sebagai petani masih mendominasi namun 

tidak dapat di pungkiri bahwa jumlah penduduk sebagai pekerja buruh bahkan pengangguran juga 

masih tercatat cukup banyak, hal ini dikarenakan beberapa faktor mulai dari usia yang sudah 

rentan, susahnya mencari pekerjaan di kota, sampai adanya faktor dari dalam diri mereka sendiri 

(malas). 

Dari data Badan Statistik Nasional, angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat 

dikarenakan beberapa hal, di antaranya adalah: 

1. Ketidak seimbangan antara pekerjaan dan jumblah tenaga kerja 

Jumlah pekerja meningkat dari hari ke hari. Jumlah lulusan dari SMP dan SMA 

meningkat, bahkan jumlah lulusan perkuliahan program sarjana hampir sama dengan 

tingkat SMA, sehingga jumlah pekerja dari tahun ke tahun meningkat. Bahkan jumlah 

lulusan dari tingkat pascasarjana semakin sulit untuk mencari ekerjaan. 

2. Kemajuan teknologi 

Perkembangan teknologi harus menjadi sebuah kebanggaan karena kemajuan 

teknologi akan membuat hidup manusia menjadi lebih mudah. Akan tetapi, hal ini bisa 

menjadi musibah bagi manusia yang tidak dapat bertahan pada zaman modern karena 

kemajuan teknologi yang pesat akan menggeser tenaga kerja yang kurang terampil dan 

digantikan dengan mesin. 

3. Keterampilan yang tidak sesuai kriteria 

Industri yang membutuhkan tenaga kerja akan menerima pelamar yang sesuai 

dengan kriteria perusahaan yang diinginkan. Karena itu, pelamar kerja yang tidak sesuai 

dengan kriteria otomatis tidak akan diterima karena tidak mempunyai keterampilan.
7
 

 

Melihat faktor-faktor diatas, lagi-lagi permasalahan keterampilan sangat diperlukan agar 

bisa bertahan dalam aspek kehidupan. Karena itu, perlu adanya pemberian keterampilan sebagai 

upaya menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik. 
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Lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia 

yang terampil. Karena dari lembaga pendidikanlah sember daya manusia itu terbentuk. Terlebih 

lagi, lembaga non-formal seperti pondok pesantren memiliki tantangan dan peluang tersendiri 

dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 karena pondok pesantren merupakan lembaga non-

formal yang mempunyai tujuan mencetak generasi yang paham secara mendalam mengenai ilmu 

agama dan akhlak. Beberapa sistem pondok pesantren saat ini sudah mulai berubah seiring 

dengan perubahan zaman dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat luas. Pesantren 

mencoba bertahan pada tradisi dan menembus keterbatasan di era modernisasi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan yang cukup besar dalam 

menciptakan perubahan sosial, nilai moral, dan berbagai problematikan kehidupan manusia 

kedalam situasi yang semakin kompleks. Hampir disemua bidang kehidupan menuntut sesuatu 

yang serba cepat. Jadi wajar apabila saat ini berbagai pihak menuntut adanya sumber daya 

manusia mandiri dan siap pakai karena dalam menghadapi situasi dan tuntutan yang demikian 

maka peranan pendidikan menjadi sangat penting.
8
 

Pesantren pada hakikatnya memiliki akar budaya yang sangat kuat dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam. Karena secara historitas pesantren tidak 

hanya identik dengan makna ke-Islaman, terutama dalam kedudukannya sebagai lembaga 

pendidikan agama sekaligus berfungsi sebagai wahana sosialisasi nilai-nilai ajaran agama Islam, 

yakni sebagai lembaga sosial. Seiring dengan perkembangan waktu dinamika didalam pesantren 

tersebut sebagai sebuah budaya (subkultural) yang memiliki karakteristik sendiri, tetapi juga 

membuka diri terhadap pengaruh-pengaruh dari luar.
9
 

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan 

manusia dengan makhluk lainnya. Hewan juga “belajar” tetapi lebih di tentukan oleh instingnya, 

sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju kedewasaan guna 

menuju kehidupan yang lebih berarti.
10

 

Pendidikan dipandang sebagai aspek yang berperan dalam membentuk generasi 

mendatang. Melalui pendidikan di pesantren diharapkan dapat menghasilkan santri yang 

berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu mengantisipasi masa depan. Sudjoko Prasojo 

mendefiniskan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam Indonesia untuk mendalami agama 

Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian atau dalam ungkapan lain bahwa 

pesantren adalah lembaga tafaqquh fiddin.
11

 Oleh karena itu diperlukan pembenahan dan 

perbaikan kualitas sumber daya manusia.  

Antisipasi yang dilakukan terhadap fenomena bagi beberapa pesantren besar dengan cara 

membuka atau mendirikan sekolah-sekolah umum seperti SMP/MTs dan SMA/MA sederajat 

bahkan ada pula yang membuka universitas yang memiliki berbagai fakultas dalam cabang ilmu-

ilmu umum. Namun harus diakui bahwa tidak semua pesantren yang tetap mempertahankan 

keasliannya, sehingga ada bermacam-macam pesantren, yang pada umumnya dapat 

dikelompokkan pada dua kelompok besar, yakni pesantren salafi dan pesantren khalafi. 

Pengembangan pendidikan dan pengajaran di dunia pesantren sebagai mana dikatakan diatas 

tidaklah semudah mengadakan pembaharuan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran di 

sekolah-sekolah umum. Karena kiyai bukan hanya pemimpin pesantren, tetapi juga yang 

mempunyai pesantren. Yang artinya, kemungkinan pembaharuan dan pengembangan sistem 

pendidikan dan pengajaran sangat bergantung pada kerelaan sang kiyai. Itulah sebabnya sampai 
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saat ini masih ada pesantren yang bertahan pada sistem salafi dengan menerapkan sistem 

pendidikan tradisional.
12

 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 BAB II pasal 3 pada poin ketiga tentang tujuan 

diselenggarakannya pesantren yaitu: meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya 

dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat”.  

Pesantren mempunyai peran yang sangat menentukan tidak hanya bagi perkembangan suatu 

bangsa. Pesantren yang mampu mendukung pembangunan adalah pesantren yang mampu 

mengembangkan potensi santrinya, sehingga mampu menghadapi dan memecahkan problem 

kehidupan yang dihadapinya serta meningkatkan kualitas hidup para santri. Pemikiran seperti ini 

semakin terasa ketika para alumni akan memasuki dunia kerja dan kehidupan masyarakat, sebab 

santri dituntut untuk mampu menerapkan apa yang telah dipelajarinya di pesantren serta mampu 

menghadapi problema kehidupan sehari-hari.  

Dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan menyebutkan: 

“bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Dalam 

proses pendidikan, keberadaan suatu lembaga pendidikan sebagai wadah dalam mendidik kader 

bangsa yang tangguh dan berpotensi perlu perlu mendapatkan perhatian dan ditata sesuai dengan 

perkembangan masa demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Seperti halnya keberadaan 

pesantren yang merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam yang sudah lama berkembang 

dan sudah lama berdiri sendiri di Indonesia, maka tidak diragukan lagi bahwa pesantren sudah 

berabad-abad yang lalu berkembang dalam menyiakan agama Islam serta sesuai menurut 

perkembangan zaman. 

Sebagaimana realitas yang terjadi, maka keterampilan hidup menjadi sangat penting, 

sehingga pesantren tidak hanya terfokuskan kepada pendidikan agama saja. Sehingga nantinya 

tidak akan banyak dijumpai santri yang setelah keluar dari pondok yang belum siap untuk 

kembali ke masyarakat yang salah satu pengaruhnya karena keterampilan hidup mereka yang 

belum siap atau belum berkembang sebagai bekal mereka nantinya. Bakat yang ada pada diri 

mereka (tanpa mereka sadari) akhirnya terkubur dan terkikis yang dikarenakan pesantren tidak 

mendukung untuk mewujudkannya. 

Selama ini sebagaimana kita ketahui di pesantren lebih berorientasi pada kepentingan 

jangka pendek saja, yaitu sebagai tempat tinggal setelah selesai mengaji. Dengan demikian 

pengajaran di pesantren kehilangan makna sosialnya, yaitu sebagai upaya memanusiakan manusia 

(humanisasi). Pesantren harus mengembangkan potensi santrinya agar dapat menghadapi 

problema yang dihadapi tanpa terkekang, mampu dan senang meningkatkan fitrahnya di muka 

bumi. Pesantren juga diharapkan mampu mendorong santrinya memelihara diri sendiri, sekaligus 

meningkatkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa serta masyarakat dan lingkungannya.
13

 

يَّةًِضَعافًاَخافُىاَعلَْيِهْم فَْليَتَّمُىاهللاَ  َوْليَمُىلُىالَْىالًَسِدْيًداَوْليَْخَش الَِّرْيَن لَْىتََسُكْىاِمْن َخلْفِِهْم ُذزِّ   

“Dan hendaklah takut )kepada Allah( orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemahdi belakang mereka yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) nya. Oleh sebeb itu, hendkalah mereka bertakwa kepada Allah, dan 

hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”(QS.An-Nisa: 9) 
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Kandungan tafsir surat An-Nisa ayat 9  ini memiliki esensi mengenai pendidikan 

keterampilan hidup.  Ayat  ini  menerangkan  bahwa  setiap  kelemahan  dan kekurangan 

berupa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kesehatan fisik serta kelemahan intelegensi 

anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya maka ayat ini menegaskan bahwa 

setiap generasi itu harus memiliki keterampilan hidup agar tidak menjadi kaum yang 

tertinggal. Salah satu diantara faktor untuk membentuk sikap dan tingkah laku pada manusia 

melalui respon yang diterima lingkungannya. Lingkungan yang buruk akan membentuk 

pribadi manusia yang buruk, sedangkan jika lingkungannya baik akan membentuk pribadi 

manusia yang baik juga.
14

  Para orang tua yang tidak sanggup mendidik anak-anaknya akan 

menitipkan kepada Pondok Pesantren atau lembaga lainnya agar anaknya mendapatkan 

pemdidikan dan pembinaan yang bermanfaat untunya, sebagai lembaga yang mendapatkan 

amanah dari para orang tua maka sudah seharusnya jika pondok pesantren melakukan 

pemberdayaan kepada santrinya agar mereka menjadi santri yang mandiri, dan tidak 

bergantung kepada orang lain serta mampu mengatasi permasalahan hidupnya.
15

 

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka di kalangan pesantren sendiri harus muncul 

kesadaran untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan transpormasi sosial. Seperti 

halnya pondok pesantren Al-Falah Gunung Kasih, pesantren ini tidak hanya mengajarkan 

pelajaran-pelajaran agama saja tetapi juga memberikan pemberdayaan bagi santrinya. Dengan 

adanya pemberdayaan melalui kegaiatan khitobahan tersebut turut mempengaruhi 

keterampilan hidup santri sehingga memiliki nilai guna yang besar bagi mereka secara 

langsung maupun setelah terjun di masyarakat.  

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan serta agar pembahasan tidak melebar dan 

menimbulkan kekeliruan dengan adanya pembatasan dalam masalah maka, hal ini peneliti 

membatasi masalah yang akan dibahas. Peneliti memfokuskan permasalahan yang akan 

diteliti pada “Pemberdayaan Santri dalam Keterampilan Hidup Melalui Kegiatan Khitobahan 

di Ponpes Al-Falah Gunung Kasih Pugung Tanggamus”. 

 

2. Sub Fokus Penelitian 

a. Pelaksanaan khitobahan dalam memberdayakan santri di Pondok Pesantren Al-Falah 

Gunung Kasih 

b. Bagaimana kegiatan program khitobahan dalam mengembangkan keterampilan hidup di 

ponpes Al-Falah Gunung Kasih 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan khitobahan dalam memberdayakan santri di Pondok Pesantren 

Al-Falah Gunung Kasih? 

2. Bagaimana kegiatan program khitobahan dalam mengembangkan keterampilan hidup di 

ponpes Al-Falah Gunung Kasih?  
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F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan maksud dari penelitian didasarkan pada masalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Setelah menentuan rumusan masalah maka peneliti memiliki tujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan khitobahan dalam memberdayakan santri di 

Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan program khitobahan dalam mengembangkan 

keterampilan hidup di ponpes Al-Falah Gunung Kasih 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah kegunaan atau kontribusi yang dapat diperoleh dari peneliti yang 

akan dilakukan. 

a. Penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang 

pemberdayaan dalam keterampilan hidup di Fakultas Tarbiah dan Keguruan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam. 

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pesantren 

dan pendidik mengenai kegiatan khitobahan dalam usaha memberdayakan santri dalam 

keterampilan hidup santri. 

c. Bagi penulis diharapkan dapat merefleksikan ilmu yang sudah didapat dari akademik dan 

lapangan untuk dimanfaatkan dalam masyarakat nantinya. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu produser atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah 

sistematis. Metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu 

cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.
16

 Metode sama artinya dengan 

metodologi yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan 

digunakan dalam penelitian.
17

 

Metode penelitian merupakan anggapan dasar tentang suaru hal yang juga menjadi dasar 

dalam berfikir dan bertindak, yang mana merupakan pijakan dalam melaksanakan penelitian. 

Secara umum cara atau metode penelitian diartikan sebagai cara/metode ilmiah untuk 

mendapatkan atau memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh 

melalui penelitian merupakan data empiris/teramati yang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang 

valid.
18

 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian yang bersfat kualitatif yang mana 

pada metode ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana 

mengambil masalah atau mutuskan penelitian pada masalah-masalah aktual dan fakta-fakta yang 

terjadi sebagai adanya pada saat dilaksanakan penelitian. 

Yang dilakukan dalam penelitian deskriptif adalah pencatatan, menganalisis, 

menginterprestasikan kondisi-kondisi yang terjadi. Deskripsi pada penelitian ini untuk 

menggambarakan pemberdayaan santri dalam keterampilan hidup di pondok pesnatren Al-Falah 

Gunung Kasih Pugung Tanggamus.  
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1. Sumber Data 

Sumber data merupakan objek penelitian tempat data menempel. Sember data berupa 

benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti meneliti sumber-

sumber berdasarkan data di lapangan yakni seperti wawancara dan dokumentasi dengan 

berbagai subjek yang dibutuhkan. Sumber penelitian ini diantaranya: 

a.  Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung dikumpulkan dari sumber 

pertama dan diajukan peneliti oleh peneliti dalam meneliti objek kajian.
19

 

Adapun data primer dalam penelitian ini diantaranya: para santri, pengurus serta  

guru/ustad pondok pesantren Al-Falah Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Data Skunder 

Data skunder adalah sekumpulan data yang akan menopang data-data primer yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Yang termasuk data sekunder ini yaitu bahan 

kepustakaan, seperti: buku-buku, koran, majalah, jurnal dan arsip-arsip yang sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti.  

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dari sample penelitian, peneliti melakukan dengan metode 

tertentu sesuai dengan tujuannya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan.
20

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

 

a. Observasi  

Nasution menyatakan bahwa, observasi dasar semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi.
21

 Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki oleh peneliti. Peneliti didalam melakukan pengumpulan data melalui 

pengamatan terlibat. Yakni peneliti tidak sekedar mengamati fenomena yang terjadi di 

lapangan, namun juga terlibat dalam mengikuti aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh 

para santri didalam melakukan peningkatan keterampilan hidup di Pondok Pesantren Al-

Falah Gunung Kasih melalui kegiatan khitobahan. 

 

b. Wawancara (interview)  

Wawancara (interview) adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi 

dua, yakni wawancara tak terstruktur dan awawancara terstruktur.
22

 Wawancara tak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunaan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

                                                             
19

 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) cet ke-24, 48 
20

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

308 
21

 Ibid, 310 
22

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2004), 180 
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datanya.
23

 Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yang 

susunan pertnyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang 

juga sudah disediakan. 

 Wawancara dilakukan untuk mencari data-data mengenai: pelaksanaan program 

pemberdayaan sanrtri  dalam meningkatkan keterampilan hidup melalui kegiatan 

khitobahan. Penulis memilih wawancara mendalam atau tak terstruktur dalam penelitian 

ini, karena wawancara tak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaanya dan susunan 

kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, termasuk 

karakteristik sosial-budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan).
24

 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan (catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan), gambar (foto, gambar hidup, sketsa), atau karya-karya monumental dari 

seseorang atau karya seni (gambar, patung, film).
25

 

Dalam penelitian, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan atau 

informasi tertulis mengenai pemberdayaan santri dalam meningkatkan keterampilan 

hidup melalui kegiatan khitobahan, serta data yang sifatnya tertulis dalam bentuk 

deskripsi dan interpresentasikan untuk menggambarkan hasil penelitian. 

 

3. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan 

interprestasi terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang kemudian dibutuhkan suatu 

kajian komparatif. Teknik analisisnya adalah analisis isi (content analysis). Teknik ini 

digunakan untuk menganalisis data-data kualitatif. Karena kontennt analisis berangkat dari 

anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial. 

Miles dan Huberman dalam Sugiono mengemukakan bahwa aktivitas analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas.
26

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat proses pengumpulan data 

berangsung, teknik analisis data mencangkup tiga kegiatan yaitu: (1) reduksi data, (2) 

penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang diterapkan peneliti 

dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data yaitu merangkum maupun meresum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Mencari tema dan pola serta membuang yang 

tidak perlu. Proses ini berlangsung dari awal hingga akhir penelitian dilaksanakan. 

Fungsinya yaitu untuk menajamkan, menggolongkan, dan mengarahkan serta membuang 

yang tidak perlu sehingga dapat disesuaikan dengan data-data yang relevan. 

b. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yaitu mendisplay atau penyajian data. 

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan 

mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.  

c. Menarik Kesimpulan dan Verivikasi 

                                                             
23

 Sugiyono, Metode Pneleitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung, Alfabeta: 2012), 233 
24

 Op,Cit, 181 
25

 Ibid, 240 
26

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitaif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 228 
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Langkah selanjutnya dalam penelitian kuaitatif yaitu penarikan kesimpulan dan 

verivikasi. Dalam proses penarikan kesimpulan, digunakan analisis secara berfikir 

induktif untuk mendapatkan generalisasi. Meskipun data telah disajikan dengan bahasa 

yang dapat dipahami, hal ini tidak bahwa analisis data telah berakhir, melainkan harus 

ditarik kesimpulan dan verivikasi. 

 

I. Kajian yang Relevan 

Berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, karya tulis atau kajian yang mencoba 

meneliti pemberdayaan santri dalam meningkatkan keterampilan hidup melalui kegiatan 

khitobahan belum ada namun penulis menemukan beberapa karya tulis yang meneliti masalah 

pemberdayaan yang berhubngan dengan keterampilan hidup diantaranya: 

1. Tesis yang di tulis oleh saudari Ulfah Hasanah, Upaya Pondok Pesantren dalam 

Mengembangkan Life Skill Santri di Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo 

(2019). Dalam penelitiannya peneliti membahas life skill yang di kembangkan Pondok 

Pesantren Putri Al-Mawaddah yang meliputi personal skill, sosial skill, akademik skill dan 

vokasional skill dengan pengembangan life skill ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu 

pengajaran, pembiasaan, dan penugasan.  

2. Karya tulis saudara Saeful Rohman, life Skill Di Pesantren Upaya Meningkatkan Dan 

Pemberdayaan Santri (2015). Dalam penelitian ini peneliti megkaji tentang implementasi life 

skill yang ada di pondok pesantren Amparan Djati Cisaat Cirebon melalui program 

pengembangan life skill perbengkelan (otomotif) dan, kursus menjahit.  

3. Skripsi yang ditulis oleh saudara Sukron Hidayatullah, Sistem Pendidikan Pondok Pesantren 

Dalam Meningkatkan Life Skill Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Falah Gunung ksih 

Kecamatan pugung Kabupaten Tanggamus) (2018). Dalam karya tulis ini membahas tentang 

bagaiamana sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren Al-Falah Gunung Kasih dalam 

upaya meningkatkan life skill santri yang mencangkup personal skill, social skill, academic 

skill, vocasional skill. Dalam hal ini jelas perbedaannya karena peneliti meneliti tentang suatu 

kegiatan sedangkan skripsi yang di tulis saudara Sukron Hidayatullah adalah sebuah sistem 

pendidikan pesantren seperti yang telah dijelaskan. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Chosinatul Choeriyah, Pemberdayaan Santri Melalui Pengembangan 

Life Skill di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta (2009). Dalam skripsi ini 

mengkaji tentang upaya memberdayakan santri melalui pengembangan life skill dalam rangka 

memperoleh bekal bagi santri setelah selesai dari pondok yang mampu bersaing di era global 

khususnya untuk memenuhi tuntutan yang terampil, Dep Dik Tram di Pondok Pesantren 

Nurul Ummah memberikan kurikulum lokal yang dikemas dalam berbagai kegiatan 

keterampilan juga dalam kegiatan pemelajaran ketarmpilan metode yang dipakai meliputi 

metode tanya jawab, demonstrasi, praktek. Dalam hal ini jelas perbedaannya, jika penelitian 

yang di kaji oleh saudari Chosanatul Choeriyah karena lebih kepada kurikulum serta metode 

yang dipakai dalam kegiatan keterampilan maka penulis lebih kepada upaya memberdayakan 

santri dalam meningkatkan keterampilan hidup melalui kegiatan khitobahan. 
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BAB II 

  KAJIAN TEORI 

 

A. Pemberdayaan Santri 

1. Konsep Pemberdayaan Santri 

Kata pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata 

daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Pemberdayaan adalah 

proses, cara,perbuatan memberdayakan atau membuat berdaya (berkekuatan, berkemampuan, 

dan bertenaga). 

Pemberdayaan menurut Edi Suharto adalah sebuah proses sebagaimana orang menjadi 

cukup kuat untuk berpartisipasi, dalam berbagai pengontrol atas, dan mempengaruhi terhadap 

kejadian-kejadian serta menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, 

dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain 

menjadi perhatian. 

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada 

pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak 

yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga menjadi keseimbangan. Begitupula menurut 

Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas 

diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. 

Pengertian pemberdayaan (empowerment) tersebut menekankan pada aspek 

pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu 

atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, 

potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.   

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan wewenang atau kekuasaan kepada pihak yang 

lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan 

kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, 

serta mampu hidup mandiri. 

Secara lebih rinci Slamet, menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana 

membuat santri mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah 

mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, 

melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, 

mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap 

informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.
27

 

Jadi pemberdayaan santri dalam pembahasan ini adalah santri yang ditingkatkan 

kualitasnya dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan, agar mereka setelah selesai dari 

pesantren dan terjun di masyarakat tidak merasa kebingungan. 

 

2. Pelaksanaan Pemberdayaan 

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: pertama, proses 

pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian 

kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat 

dilengkapi pula dengan upaya membangun aset guna mendukung pembangunan kemandirian 

mereka melalui organisasi. 

                                                             
27

 Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, (Bandung: Alfabeta, 2019), 49-50 



12 
 

 
 

Kedua, proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai 

kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog atau 

musyawarah.
28

 

Upaya pemberdayaan paling tidak harus dilakukan melalui tiga cara: 

a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi santri untuk berkembang. 

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh santri dengan menerapkan langkah-

langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang 

dapat diakses oleh santri. 

c. Melindungi dan mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang. 

 

3. Strategi Pemberdayaan 

Strategi pada dasarnya merupakan pedoman sistematis dalam mencapai atau 

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, taktik atau cara melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan tertentu, atau rencana pendayagunaan dan penggunaan sumberdaya baik 

manusia maupun non manusia yang ada untuk meningkatkan pencapaian (efektif) dan 

meminimalisir pembiayaan (efisien). 

Untuk dapat merealisasikan proses pemberdayaan santri dalam meningkatkan 

keterampilan hidupnya, diperlukan tahapan dan tidak mungkin dilakukan secara sekaligus. 

Pemberdayaan itu adalah proses pengembalian keputusan oleh masyarakat, dalam hal ini 

santri di Pondok Pesantren Al-Falah terhadap diri mereka sendiri dan dapat dilihat dari tiga 

sudut pandang, yaitu: 

a. Pribadi, dimana pemberdayaan berkaitan dengan pengembangan rasa diri dan kapasitas 

serta kepercayaan diri, dan menghambat pengaruh negativ dari adanya tekanan pihak luar. 

b. Hubungan akrab, dimana pemberdayaan berkaitan dengan pengembangan kemampuan 

untuk bernegosiasi dan mempengaruhi sifat hubungan tersebut. 

c. Kolektif, dimana para individu bekerjasama untuk mencapai dampak yang lain luas 

dibanding yang dapat diperoleh jika bekerja sendiri. 

Sesuai dengan kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan kurkulum berbasis 

kompetensi, bahwasanya pendidikan diarahkan atau ditujukan untuk membentuk jiwa dan 

kepribadian santri agar lebih matang dan mandiri. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan 

hidup di Pondok Pesantren Al-Falah juga ditujukan pada kemampuan dan pengetahuan serta 

pengalaman santri dalam hal keterampilan hidup yang dilakukan dalam kegiatan khitobahan. 

4. Implementasi Pemberdayaan Sektor Pendidikan 

Pendidikan merupakan sektor penting dalam mengubah prilaku ke arah yang lebih 

baik. Perilaku masyarakat menurut Benyamin Bloom datap dikategorikan dalam tiga aspek 

yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan 

yang utuh yang dimanifestasikan dalam perilaku manusia. Pemberdayaan pada hakikatnya 

adalah mengubah perilaku masyarakat. Mengubah perilaku ini dimulai dari mengubah cara 

berpikir (mind set) dari pengetahuan dan pemahamannya, selanjutnya diharapkan memiliki 

sikap yang positif untuk berubah, selanjutnya diwujudkan dalam perilaku nyata sebgaai 

bentuk usaha untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku ini 

diharapakan ke arah yang lebih baik menuju pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan. 

Pada tingkat remaja anak-anak seharusnya sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan. Namun pada 

kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak bisa menamatkan pendidikan pada tingkat 

tersebut. Program pemerintah wajib belajar 9 tahun ternyata juga tidak bisa menuntaskan 

                                                             
28
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semua anak hingga 100%, termasuk pada tingkat sekolah dasar. Padahal pendidikan 

merupakan modal yang sangat penting untuk masa depan generasi muda tersebut.
29

 

Kendala pendidikan pada tingkat remaja ini dihadapkan pada berbagai faktor, di 

antaranya kesadaran para orangtua untuk menyekolahkan anak masih banyak rendah. Di sisi 

lain tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi juga sangat berat, sehingga tidak sedikit 

orangtua yang mengajak anak-anaknya untuk bekerja membantu mencari nafkah. 

Membangun kesadaran orangtua untuk menyekolahkan akan anak pada usia remaja 

sangat penting. Namun pada tahap ini membangun kesadaran saja tidak cukup, tetapi perlu 

upaya konkrit.  

Pendidikan pada tingkat remaja tidak hanya dalam tataran pendidikan formal, tetapi 

dapat dilakukan melalui pendidikan in formal juga misalnya di pesantren dalam bentuk 

pelatihan sebagai upaya meningkatkan keterampilan-keterampilan para santri. 

 

B. Keterampilan Hidup 

1. Pengertian keterampilan hidup 

WHO memberikan pengertian keterampilan hidup adalah kemampuan untuk 

beradaptasi dan menunjukkan perilaku positif yang pada akhirnya memampukan individu 

untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari dengan efektif.
30

 

Keterampilan hidup adalah kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan 

seseorang agar menjadi independen dalam kehidupan.
31

 

Keterampilan hidup merupakan keterampilan-keterampilan secara praktis dapat 

membekali seseorang remaja dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup, 

keterampilan ini menyangkut aspek pengetahuan sikap didalamnya termasuk fisik dan 

mental, serta keterampilan kejujuran yang berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta 

didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam kehidupan. 

Keterampilan hidup mengacu kepada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan 

seseorang untuk menempuh kehidupan yang sukses, bahagia dan secara martabat di 

masyarakat. Keterampilan hidup merupakan kemampuan komunikasi secara efektif, 

kemampuan mengembangkan kerja sama, memilki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja 

dan memiliki karakter dan etika untuk terjun kedunia kerja. 

Konsep keterampilan hidup merupakan salah satu fokus analisis dalam pengembangan 

kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup atau bekerja. Keterampilan 

hidup memiliki makna lebih luas dari employability skill dan vocational skill. Keduannya 

merupakan bagian dari program keterampilan hidup. Brolin  menjelaskan bahwa life skill atau 

keterampilan hidup dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. Istilah hidup tidak 

semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja (vocational job), namun ia harus memiliki 

kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, 

merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus 

belajar ditempat kerja, mempergunakan teknologi. 

Pada dasarnya keterampilan hidup membantu peserta didik dalam mengembangkan 

kemampuan belajar (learning how to learn), menghilangkan kebiasaan dan pola pikir yang 

tidak tepat (learning how to unlearn), menyadari dan mensyukuri potensi diri untuk 

dikembangkan dan diamalkan, berani menghadapi problema kehidupan, dan memecahkan 

secara kreatif.
32
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Dengan itu lembaga pendidikan formal maupun non formal wajib memberikan dan 

meningkatkan keterampilan hidup peserta didik dengan harapan agar mereka mempunyai 

bekal untuk bekerja dan berusaha yang dapat mendukung pencapaian taraf hidup yang lebih 

baik lagi, serta dapat membantu peserta didik agar dapat memiliki kepercayaan diri dalam 

mencari nafkah dalam konteks peluang yang ada di lingkungannya serta dengan mudah 

memecahkan masalah yang di hadapinya nanti. 

 

2. Bentuk-Bentuk Keterampilan Hidup 

a. Keterampilan pribadi (personal skill) 

Keterampilan pribadi (personal skill) yang mencangkup keterampilan mengenal 

diri, dan  keterampilan berfikir rasional. Kecakapan mengenal diri, pada dasarnya 

merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota 

masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan 

dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. 

Keterampilan berpikir rasional mencangkup antara lain: keterampilan menggali dan 

menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan serta 

keterampilan memecahkan masalah secara kreatif. 

  

b. Keterampilan sosial (social skill) 

Keterampilan sosial mencangkup antara lan: keterampilan komunikasi dengan 

empati, dan keterampilan bekerja sama. Empati, sikap penuh pengertian dan seni 

komunikasi dua arah, perlu ditekankan karena yang dimaksud berkomunikasi bukan 

sekedar menyampaikan pesan tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik 

yang akan menumbuhkan hubungan harmonis. Keterampilan sosial dapat berupa 

keterampilan komunikasi, manajemen marah, dan solusi konflik, situasi berteman dan 

menjadi bersama dengan teman dan kawan sekamar. Sebagian besar bersandar pada 

praktek keterampilan untuk membantu seseorang lebih berkompeten secara sosial. 

 

c. Keterampilan akademik (academik skill) 

Keterampilan akademik sering juga disebut kemampuan berfikir ilmiah pada 

dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berfikir rasioanl masih bersifat 

umum, kecakapan akademik sudah lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat 

akademik/keilmuan. Keterampilan akademik mencangkup antara lain keterampilan 

melakukan identifikasi variabel dan menjelaskan hubungannya pada suatu fenomena 

tertentu, merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian, serta merancang dan 

melaksanakan penelitian untuk membuktikan sesuatu gagasan atau keingintahuan. 

  

d. Keterampilan vokasional ( vocational skill) 

Keterampilan vokasional seringkali disebut dengan “keterampilan kejuruan”, 

artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di 

masyarakat.
33

 

 

3. Tujuan Pengembangan Keterampilan Hidup 

Secara umum, tujuan pengembangan keterampilan hidup adalah untuk memfungsikan 

pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik 
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untuk menghadapi perannya di masa yang akan datang.
34

 Adapun secara khusus, 

pengembangan keterampilan hidup memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

a) Melayani warga masyarakat supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin 

dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. 

b) Mengaktualisasikan potensi peserta didik (santri) sehingga dapat digunakan untuk 

memecahkan problem yang dihadapi. 

c) Merancang pendidikan agar fungsional bagi kehidupan peserta didik (santri) dalam 

menghadapi kehidupan di masa datang. 

d) Memberikan kesempatan kepala sekolah (pesantren) untuk mengembangkan 

pembelajaran yang fleksibel. 

e) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dilingkungan sekolah (pesantren), 

dengan memberikan peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat. 

f) Membekali peserta didik (santri) keterampilan sehingga mereka mampu mandiri, 

produktif, dan memiliki kontribusi pada masyarakat.
35

 

Pengembangan keterampilan hidup merupakan untuk santri agar dapat 

menjalankan kehidupannya baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial maupun 

sebagai makhluk Tuhan. Pemberian dan pengembangan keterampilan hidup yang 

diberikan kepada santri bertujuan agar memberikan fungsi pondok sesuai fitrahnya yaitu 

mengembangan fitrah manusiawi peserta didik (santri) yang akan memegang peran 

penting di masa yanng akan datang. Selain itu juga memberikan peluang kepada lembaga 

pelaksana pendidikan agar dapat mengembangakan pembelajaran secara fleksibel. Tak 

kalah penting yaitu bertujuan agar para santri mendapatkan bekal yang apabila telah lulus 

atau keluar dari pondok mampu menghadapi serta memecahkan permasalah hidup, baik 

sebagai makhluk yang mandiri, mahkluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, 

bangsa dan negara maupun sebagai hamba atau mahkluk Tuhan. 

C. Khitobahan 

1. Pengertian Khitobahan  

Khitobah berasal dari kata khotoba, yakhtubu, khutbatan atau khitbaatan, yang berarti 

berkhutbah atau berpidato.
36

 Khitobah artinya memberi khutbah atau nasihat kepada orang 

lain. Yaitu menyampaikan nasihat-nasihat kebijakan sesuai dengan perintah ajaran Islam.
37

 

Kata khitobah berasal dari tiga huruf, yaitu kha’, tha’, dan ba’, yang berarti pidato atau 

meminang. Arti asal khutbah adalah bercakap-cakap tentang masalah yang penting. 

Berdasarkan pengertian ini maka khitobah adalah pidato yang disampaikan untuk 

menunjukkan kepada pendengar mengenai pentingnya suatu pembahasan, pidato diistilahkan 

dengan khitabahan.
38

 

Pidato adalah upaya menyampaikan gagasan dan pikiran untuk disampaikan kepada 

khalayak, dengan maksud agar pendengar dapat menjalankan segala sesuatu yang telah 

disampaikan kepada mereka. Sedangkan menurut Hendrikus dalam Nugraheni menyatakan 

                                                             
34

 Sugeng Listyo Prabowo dan Faridah Nurmaliyah, Perencanaan Pembelajaran pada Bidang Studi 

Tematik, Muatan Lokal, Kecakapan hidup, Bimbingan dan Konseling, (Malang: UIN-Malik Press, 2010), 199. 
35

 Djudju Sudjana, Penididkan Nonformal, Jurnal. Dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 2 Ilmu 

Pendidikan Praktis, (Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2007), 30 
36
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Progressif, 2002), 349 
37

 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009), 9 
38

 Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 28 
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bahwa pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk 

menyampaikan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal.
39

  

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa khitobahan adalah upaya 

menyampaikan gagasan dan pikiran yang mengandung penjelasan-penjelasan tentang suatu 

atau beberapa masalah yang disampaikan seseorang dihadapan sekelompok orang atau 

khalayak. Sedangkan khitobahan yang dilakukan di pondok pesantren Al-Falah adalah 

sebuah kegiatan yang dilakukan oleh santri setiap malam minggu yang bertempat di mushola 

putra sebagai wadah atau tempat untuk santri mengembangkan kemampuannya. Pada 

kegiatan khitobahan para santri secara bergiliran akan mendapatkan tugas untuk tampil, 

sebagai pelatihan mental agar para santri bisa tampil percaya diri, karena percaya diri adalah 

salah satu aspek kepribadian yang penting pada seseorang, karena tanpa adanya kepercayaan 

diri akan banyak menimbulkan masalah pada diri seseorang. 

Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang, dimana individu dapat 

mengevaluasi keseluruhan dari dirinya untuk melakukan tindakan dalam mencapai berbagai 

tujuan di dalam hidupnya. 

Agama Islam sangat mendorong umatnya untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 

Manusia adalah makhluk ciptaan-Nya yang memiliki derajat yang paling tinggi karena 

kelebihan akal sehingga seharusnya ia percaya dengan kemampuan yang dimilikinya, sebagai 

firman Allah SWT. Dalam QS. Ali Imran ayat 139 berikut: 

 

ىاَوأَْنتُُم اْْلَْعلَْىَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِْينَ َوالَتَِهنُىاَوالَتَحْحَزنُ   

“Janganlah kamu (merasa) lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, sebab 

kamu  paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman. 
 

2. Macam-Macam Khitobah 

Segala hal yang berhubungan dengan semua aktifitas penyampaian pemikiran melalui 

lisan dari seseorang kepada khalayak bisa disebut pidato, dan apabila ditinjau dari maksud 

dan tujuannya, secara umum pidato dapat terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:
40

 

1) Pidato pemerintah 

Pidato jenis ini datang dari pemerintah untuk rakyat. Isi pidato biasanya berupa 

hal-hal yang resmi yang menyangkut kebijakan pemerintah. 

2) Pidato parlemen 

Pidato jenis ini bersifat resmi karena diselenggarakan oleh suatu Negara dengan 

para peserta dari Negara-negara tetangga. Isi pidato parlemen ini biasanya 

menyangkut hubungan antar negara atau untuk melakukan kerjasama yang saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

3) Ceramah 

Secara umum pidato jenis ceramah ini dilakukan oleh seseorang yang 

menjelaskan sesuatu hadapan sekalian audience yang akan diisi pula dengan tanya-

jawab antara audience dan penceramah. Masalah yang disampaikan dalam ceramah 

bersifat umum dan begitu pula audience-nya berasal dari kalangan umum. 

Menurut Jalaludin Rakhmat, berdasarkan ada tidaknya persiapan, sesuai dengan 

cara yang dilakukan waktu persiapan, ada empat macam jenis pidato, yaitu: 

a. Pidato Impromtu  
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40
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Impromtu merupakan pidato yang dilakukan dengan tanpa adanya persiapan. 

Tentunya pidato semacam ini haruslah diakukan dengan sebijak mungkin dalam 

pengambilan bahan pembicaraan, jangan terlalu membahas hal-hal yang sangat jauh, 

agar tidak direpotkan dengan pengembangan sewaktu di atas podium. 

Bagi yang sudah berpengalaman impromtum memiliki keuntungan tersendiri, 

sebab (1) improtum lebih dapat mengungkapkan perasaan pembicara yang 

sebenarnya, karena pembicara tidak memikirkan dulu pendapat yang akan 

disimpulkan, (2) gagasan dan pendapatnya datang secara spontan, (3) kemungkinan 

kita harus berpikir. 

Adapun kelemahan dari impromtum, terutama bagi pembicara pemula adalah 

sebagai berikut: (1) dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah, (2) 

mengakibatkan penyampaian yang tersendat-sendat, kaku dan tidak lancar, (3) 

gagasan yang disampaikan akan tidak jelas, (4) akan menyebabkan grogi yang luar 

biasa.  

 

b. Pidato manuskip 

Pidato semacam ini adalah pidato dengan menggunakan naskah, yang pidato 

membacakan membacakan pesanya dari awal sampai akhir. Biasanya pidato 

semacam ini dilakukan oleh para tokoh nasional, sebab demi menanggulangi 

kesalahan-kesalahan kata yang dapat menimbulkan efek negatif di tengah 

masyarakat. 

Keuntungan pidato manuskip yaitu: (1) kata-kata dapat di pilih sebaik-

baiknya, karena dipersiakan terlebih dahulu, (2) pernyataan-pernyataan dapat 

dihemat, karena manuskip dapat disusun kembali, (3) kepasihan berbicara dapat di 

capai, karena kata-kata sudah diersiapkan, (4) hal-hal yang kurang penting dapat 

ditiadakan, (5) dapat diterbitkan. 

 

c. Pidato memorier 

Pesan pidato ditulis kemudian diingat kata demi kata. Sebagaimana pidato 

manuskip pidato memorier juga memungkinkan untuk membuat ungkapan yang 

tepat, organisasi yang terencana, pemilihan bahasa yang teliti, gerak dan isyarat yang 

diintegrasikan dengan uraian. Pidato memorier kurang dapat menjalin hubungan 

dengan pendengarnya, kurang spontan dalam mengemukakan gagasan, perhatian 

beralih dari kata-kata karena berusaha untuk mengingat. 

 

d. Pidato ekstempore  

Pidato ekstempore merupakan pidato yang bahan pidatonya biasanya telah 

dipersiapkan terlebih dahulu dengan membuat catatan pokok penunjang 

pembahasan. Tetapi pembicara tidak berusaha mengingatnya kata demi kata. Garis 

besar itu hanya merupakan pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam 

pikiran pembicara. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat kita ketahui bahwa ada beberapa 

macam pidato. Dari jenis-jenis pidato dia atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

terdapat bermacam-macam jenis pidato sesuai dengan audience dan keadaan yang 

mengharuskan seseorang untuk berpidato, sedangkan jika dilihat dari maksud dan 

tujuanya pidato yang dilakukan di pondok pesantren Al-Falah adalah jenis pidato 

ceramah, sedangkan jika dilihat dari ada dan tidaknya persiapan, maka mengambil jenis 
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pidato memoriter (pidato yang ditulis dalam bentuk naskah kemudian di hapalkan kata 

demi katanya). 
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