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ABSTRAK 

 

PEMBERDAYAAN SANTRI MENUJU KEMANDIRIAN DENGAN 

METODE DAURAH KEBUDAYAAN DI PONDOK PESANTREN 

AL-MUAWWANAH PAJARESUK  KAB. PRINGSEWU 

 

        Oleh 

AMELIA 

 

Latar belakang penelitian ini didasari atas pertambahan jumlah pengangguran 

di Indonesia (khususnya alumni pondok pesantren). Hal ini disebabkan masih 

rendahnya tingkat kemandirian yang dicapai oleh para santri sebagai akibat dari 

penutupan diri pondok pesantren dari perkembangan yang ada. Penelitian ini 

mempertanyakan bagaimana pemberdayaan santri, bagaimana kemandirian santri dan 

bagaimana implementasi metode daurah kebudayaan menuju kemandirian di Pondok 

pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar 

Pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu. Pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi. Pemeriksaan 

keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber (pengasuh pondok pesantren, 

ustadz, santri) dan triangulasi metode (observasi, interview/wawancara, dan 

dokumentasi). 

Hasil penelitian menunjukan: (1) Pemberdayaan santri di pondok pesantren 

Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu merupakan upaya untuk 

mendorong, memotivasi, serta meningkatkan kemampuan dan potensi santri dengan 

memberikan pelatihan-pelatihan kepada para santri  sehingga out put dari pondok 

pesantren dapat mengikuti pengembangan zaman. Di Pondok pesantren Pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu, terdapat beberapa pelatihan diataranya 

adalah pelatihan kepemimpinan, pelatihan keahlian dan pelatihan kewirausahaan 

yang semuanya yang dapat diikuti oleh para santri.(2) Kemandirian santri Pondok 

pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu diantaranya santri keuangannya 

sendiri, mengelola waktu yang efektif untuk mereka sendiri, membiasakan diri 

mereka untuk menyelesaikan masalah mereka secara mandiri, bahkan dalam 

kegiatan-kegiatan untuk kepentingan mereka sendiri, seperti mencuci pakaian, alat 

makan, menyetrika, membersihkan kamar tidur mereka sendiri di tanamkan pada 

mereka (santri).(3) Implementasi metode daurah kebudayaan menuju kemandirian di 

Pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu adalah dengan 

pelatihan kewirausahaan. 

 

 

Kata Kunci : Pemberdayaan Santri, Kemandirian, Metode Daurah Kebudayaan 
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MOTTO 

 

         

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang  ada pada diri mereka sendiri 

(Q.S. Ar-Rad : 11)
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 Dapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Cordoba, 2013) 



 

vi 

PERSEMBAHAN 

 

Teriring do‟a dan rasa syukur kepada Allah SWT, segala limpahan berkah, 

nikmat, cinta, kemudahan, kedamaian, keindahan, dalam menjalani dan memaknai 

kehidupan ini. Serta rasa sayang dan perlindungannya  yang selalu mengiringi 

disetiap langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang ku 

persembahkan skripsi ini kepada : 

1. Kedua orang tua tercintaku, Ayahanda Hasan Basri dan ibunda Ati Kusmiati. 

Do‟a tulus kupersembahkan atas jasa, pengorbanan, keiklasan 

membesarkanku dengan tulus dan penuh kasih sayang sehingga 

menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung. Terimakasih ayah dan ibu, aku mencintaimu 

karena Allah SWT. 

2. Untuk adik-adiku Maulana Afriza dan Dimas Affandi, paman-pamanku, bibi-

bibiku, serta keponakanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Dan 

suamiku Suwanto, terima kasih telah mendukung akademiku, baik materi, doa 

dan harapan serta motivasi dengan penuh cinta. 

3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 

yang selalu kebanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan. 

 

  



 

vii 

RIWAYAT HIDUP 

 

     AMELIA, seorang anak yang dilahirkan di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau 

Kabupaten Tanggamus tepatnya pada tanggal 03 Juni 1995 yang merupakan anak 

pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Hasan Basri dan Ibu Ati 

Kusmiati. 

     Jenjeng pendidikan dimulai di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Siom Kecamatan 

Limau Kabupaten Tanggamus lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada 

Sekolah Lanjut Tingkat Pertama di Madrasah Tsanawiah Negeri Tanjung Siom 

Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus lulus pada tahun 2010, kemudian 

melanjutkan di sekolah lanjut tingkat Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Pringsewu kecamatan Pringsewu lulus pada tahun 2013. 

     Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).  

  



 

viii 

KATA PENGANTAR 

 
     Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada  penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas 

dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama 

Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 

Intan Lampung. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan 

dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1.  Bapak Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 

2. Bapak Dr. Imam Syafe‟i, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Dra. Istihana, 

M.Pd selaku pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan 

fikiran demi terselesaikannya skripsi ini. 

3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah mendidik 

dan mengajarkan kepada penulis banyak hal yang berguna bagi penulis. 

4. Pengasuh, ustad dan para santri pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab. Pringsewu yang telah memberikan bantuan penyelesaian skripsi ini 

dengan lancar. 

5. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah 

menyelesaikan sarana belajar untuk menambah pengetahuan penulis. 

 



 

ix 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................................................... i 

ABSTRAK ................................................................................................................... ii 

PERSETUJUAN  ....................................................................................................... iii 

PENGESAHAN  ....................................................................................................... iv 

MOTTO  ...................................................................................................................... v 

PERSEMBAHAN ....................................................................................................... vi 

RIWAYAT HIDUP ................................................................................................... vii 

KATA PENGANTAR  ............................................................................................. viii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN  ........................................................................................... xiii 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .........................................................................  1 

B. Identifikasi Masalah ..............................................................................  14 

C. Batasan Masalah ...................................................................................  14 

D. Rumusan Masalah .................................................................................  15 

E. Tujuan Penelitian ..................................................................................  15 

 

BAB II   LANDASAN TEORI 

A. Pondok Pesantren ..................................................................................  17 

1. Pengertian Pondok Pesantren ........................................................  17 

2. Fungsi Pondok Pesantren ...............................................................  20 

3. Elemen Pondok Pesantren .............................................................  21 

4. Tujuan Pendidikan Pondok Pesantren ...........................................  30 

5. Tipologi Pondok Pesantren ............................................................. 31 

6. Metode Pembelajaran Pondok Pesantren .......................................  32 

7. Kurikulum Pondok Pesantren ......................................................... 34 



 

x 

8. Pengembangan Sistem Pendidikan Pondok pesantren ................... 36 

B. Pemberdayaan Santri ............................................................................. 38 

1. Pengertian Pemberdayaan ............................................................... 38 

2. Konsep Pemberdayaan .................................................................... 43 

3. Strategi Pemberdayaan ................................................................... 43 

4. Tahapan Pemberdayaan .................................................................. 44 

5. Pelaksanaan Pemberdayaan ............................................................ 45 

6. Pengertian Santri ............................................................................. 45 

C. Kemandirian Santri ...............................................................................  49 

1. Pengertian Kemandirian ................................................................  49 

2. Kemandirian Dalam Syariat Islam .................................................  52 

D. Metode Daurah Kebudayaan ................................................................  54 

1. Pengertian Metode Daurah Kebudayaan .......................................  54 

2. Metode Daurah Kebudayaan Dalam Perspektif Islam ...................  60 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian ...................................................................................  62 

B. Setting Penelitian ..................................................................................  63 

C. Subjek dan Objek Penelitian .................................................................  63 

D. Sumber Data .........................................................................................  64 

E. Metode Pengumpul Data ......................................................................  65 

F. Uji Keabsahan Data ..............................................................................  68 

G. Tehnik Analisis Data ............................................................................  69 

 

BAB IV   PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian ...............................................................  72 

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren ................................................  72 

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren ....................................................  73 

3. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren .......................................  74 



 

xi 

4. Susunan Kepengurusan Pondok Pesantren ..................................... 74 

5. Keadaan Santri dan Ustadz Pondok Pesantren ............................... 75 

6. Kegiatan Pondok Pesantren ............................................................ 76 

B. Pemberdayaan Santri Menuju Kemandirian Dengan Metode Daurah 

Kebudayaan di Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewu ............................................................................................ 77 

C. Kemandirian Santri di Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab. Pringsewu .................................................................................... 79 

D. Implementasi Metode Daurah Kebudarah Kebudayan di Pondok 

Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu........................ 81 

 

BAB VKESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan .......................................................................................... 88 

B. Saran .................................................................................................... 90 

C. Penutup ................................................................................................ 91 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

  



 

xii 

DAFTAR TABEL 

 

1. Data Santri Yang Mengikuti Pemberdayaan di Pondok Pesantren  .................  11 

2. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren ..........................................................  74 

3. Data Santri Pondok Pesantren ..........................................................................  75 

4. Data Ustad Pondok Pesantren ..........................................................................  76 

5. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pondok Pesantren Pertama ......................  86 

6. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pondok Pesantren Kedua .........................  86 

  



 

xiii 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Surat Permohonan Mengadakan Penelitian 

2. Surat Keterangan Penelitian 

3. Surat Pengesahan seminar Proposal 

4. Pedoman Wawancara 

5. Photo Kegiatan 

6. Lembar Konsultasi 

 

 

  



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh 

serta diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama (kampus) dimana para 

santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang 

sepenuhnya berada dibawah naungan kedaulatan atau leadirsip seorang atau beberapa 

orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatis serta independen didalam 

segala hal.
2
 

Pondok pesantren pada dasarnya adalah lembaga tafaqqul fid din, yaitu lembaga 

yang mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu keIslaman. Pengajaran di lembaga 

yang ditangani oleh para ulama dan kyai itu bertumpu pada bahan pelajaran yang  

termuat dalam kitab-kitab yang sudah baku dalam keilmuan Islam dengan tradisi 

disiplin yang sudah berjalan berkesinambungan berabad-abad. 

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk mempelajari, 

memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan 

menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. 

 Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dengan bentuk khas sebagai 

tempat dimana proses pengembangan keilmuan, moral, keterampilan para santri 

                                                           
2
Muzayyin Arifin, Kapita  Selekta  Pendidikan Islam, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), 

h.229.  



 

2 

menjadi tujuannya. Di dalam Al-Qur‟an surat Al-Mujadillah ayat 11 berbicara 

tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai berikut : 

                

                        

 

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.  (Q.S Al-Mujadillah : 

11)
3
. 

 

Dalam pemakaiannya sehari-hari istilah pondok pesantren biasa disebut dengan 

pondok saja atau dua kata tersebut digabung sehingga disebut pondok pesantren.
4
 

Menurut para ahli, pondok pesantren baru dapat disebut pesantren bila memenuhi 

lima syarat, yaitu (1) ada kyai, (2) ada pondok, ( 3) ada santri (4) ada masjid, (5) ada 

pengajaran membaca kitab kuning. Meskipun kelima elemen tersebut saling 

menunjukan keberadaan pondok pesantren, namun posisi kiai dalam praktiknya 

memegang peranan sentral dalam dunia pondok pesantren.
5
 

Kyai adalah penentu langkah pondok pesantren. Kyai sebagai pemimpin 

masyarakat, pengasuh pondok pesantren, dan sekaligus sebagai ulama. Sebagai 

ulama, kyai berfungsi sebagai pewaris para Nabi (Waratsah Al–Anbiya’) yakni 

mewarisi apa saja yang dianggap ilmu oleh para nabi, baik dalam barsikap, berbuat, 

                                                           
3
Dapartemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an, (Jakarta : CV Diponegoro, 2008), h. 542. 

4
Abd. Muin dkk, Pesantren danPengembangan Ekonomi Umat, (Jakarta: CV  Prasasti, 2007), 

h. 16.  
5
Yasmadi,  Modernisasi Pesantren , (Jakarta  : Cipuput Press 2002 ),  h. 63. 



 

3 

dan contoh-contoh atau teladan baik (Al-Uswatun Hasanah) mereka. Istilah ulama 

dalam Al-Qur‟an disebut dalam surat Al-Fatir ayat 28 yang berbicara tentang konteks 

penyebutan istilah ulama sebagai berikut : 

                 

    

 

Artinya : Dan demikian (pula) diantara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa 

dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan 

jenisnya). Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanya 

para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun (Q.S Al- 

Fatir :28).
6
 

 

Demikian  pengertian kiai atau  ulama didalam Al-Qur‟an, yaitu orang yang 

berfikir akan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, serta mempunyai 

pengetahuan (berilmu) terhadap tanda-tanda tersebut. 

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang tertua di 

Indonesia. Didirikan oleh para ulama dan para wali pada abad pertengahan. Pondok 

pesantren merupakan tempat belajar ilmu-ilmu Islam dan menyebarkannya kepada 

masyarakat luas.  

Oleh karena itu tujuan tujuan pondok pesantren adalah awal berdirinya 

dititikberatkan untuk menyiapkan tenaga mubaligh atau da‟i yang akan menyiapkan 

ajaran Islam kepada masyarakat.
7
 

                                                           
6
Usman El- Qurtuby, Mushaf Al-Quran dan terjemahannya,(Bandung, Cordoba, 2013), h. 

437.  
7
Sriharini,  pondok pesantren dan pemberdayaan ekonomi masyarakat  (Yogyakarta : Jurnal 

Pmi Media Pemikiran Pengembangan Masyarakat,  2003),  h.  41. 
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Pondok pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja umumnya 

disebut pondok pesantren salafi. Pondok pesantren salafi merupakan pondok 

pesantren yang masih tetap mempertahankan kitab-kitab Islam klasik sebagai inti 

pendidikannya dan masih menggunakan pengajaran bentuk lama. Di dalam metode 

pembelajaran, pondok pesantren masih banyak mengadopsi kebiasaan lama seperti 

metode sorogan dan bandungan (weton).
8
 Pondok pesantren ada kecendrungan untuk 

mempertahankan metode lama yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kadang 

metode yang baru seringkali kurang mendapatkan simpati, bahkan kadang-kadang 

diragukan oleh pondok pesantren.  

Pengembangan model salafi ini memang unggul dalam melahirkan santri yang 

memiliki kesalehan, dan kecakapan dalam penguasaan ilmu-ilmu 

keIslaman.Kelemahannya, out put pendidikan salafi adalah kurang kompetitif dalam 

pencaturan persaingan kehidupan modern.Padahal, tuntunan kehidupan 

globalmenghendaki kualitas sumber daya manusia (SDM) terdidik dan keahlian 

dalam bidangnya.
9
 

Dalam  era  modern  ini,  pondok pesantren  harus  memilikipembaharuan dalam 

memberikan dampak sosial ekonomi masyarakat. Pondok pesantren mau tidak mau 

harus berpartisipasi dalammengatasi problem empiris atau riil masyarakat seperti 

kemiskinan, kebodohan, kerusakan lingkungan, keterbatasan sumber daya alam, 

terlebih masalah pengangguran. Semua upaya itu perlu dilakukan agar kehadiran 

                                                           
8
Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam,  (Jakarta:  PT Grafindo Persada, 1996), h. 50. 

9
Mustaki dkk, Manajeman Pondok Pesantren, ( Jakarta:  Diva Pustaka, 2005), h. 19. 
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lembaga ini tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, tidak mengalami 

alienasi dan diintegrasi dengan dinamika dan denyut nadi kehidupan sosial. Tuntutan 

dan kebutuhan masyarakat juga berdampak terhadap eksistensi pondok pesantren itu 

sendiri.Persepsi masyarakat yang masih kuat di seputar „pasar kerja‟ menjadikan 

keberadaan pondok pesantren menjadi terancam. 

 Alumni pondok pesantren masih kebingungan  mendapatkan pekerjaan 

bahkanan menjadi pengangguran setelah menyelesaikan pembelajaran di pondok 

pesantren karena pada saat belajar di pondok pesantren hanya diajarkan ilmu-ilmu ke 

Islaman saja. Pondok pesantren  masih tetap mempertahankan kitab-kitab Islam 

klasik sebagai inti pendidikannya dengan metode tradisional seperti  sorogan dan 

bandungan (weton) tanpa dibekali keterampilan hidup (life skill) yang bersifat 

aplikatif dan siap kerja pada saat terjun dimasyarakat. 

Hal ini juga disebabkan pemikiran antara kyai tentang masa depan alumni 

pondok pesantren. Menurut kyai, pondok pesantren semata-mata bertugas meng-

agama-kan santri selama mereka masih ada di pondok pesantren. Persoalan tentang 

setelah santri pulang dari pondok pesantren mau jadi pedagang, petani ataupun 

pegawai tidak ada ketentuan dari pondok pesantren.
10

 

 Ironis sekali, jika pondok pesantren yang mempunyai visi suci seperti di dalam 

Al-Qur‟an Surat Ibrahim ayat 1 sebagai berikut : 

                                                           
10

Taqiyuddin, Pendidikan  Islam Dalam  Lintas Sejarah  Nasional, (Cirebon : CV  Pangger,  

2011), h.122 



 

6 

                           

   

Artinya : Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya 

kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang 

benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang 

Maha Perkasa lagi Maha Terpuji (Q.S. Ibrahim :1).
11

 

 

Dalam hal ini pondok pesantren hanya mampu memproduksi sekelompok orang 

yang menempati posisi marjinal, sementara kelompok yang lulusan dari lembaga 

pendidikan sekolah yang dinilai skuler justru berada pada posisi yang 

menguntungkan. 

Sementara itu, kebanyakan orang tua santri menunutut pondok pesantren 

mengikuti perkembangan zaman yaitu tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu 

keagamaan saja melainkan iptek dan keterampilan juga disampaikan. Mereka 

menginginkan anak-anaknya kelak setelah menyelesaikan pembelajaran di pondok 

pesantren tidak menjadi pengangguran. Persoalan seperti ini masih membayangi 

pondok pesantren khususnya yang masih mempertahankan ciri khas‟ 

kesalafiyahannya dengan sajian pelajaran agama yang lebih dominan karena pondok 

pesantren merupakan cermin dari dunia tradisional Islam. 

Pondok pesantren perlu membuka diri dengan pagelaran wacana baru diluar 

wacana yang selama ini digeluti yakni tidak hanya sekedar wacana keagamaan 

belaka.Ini penting karena realitas yang dihadapi menutut hal itu. Disinilah memang 

diakui kelemahan pondok pesantren sejak awal. Selama ini pondok pesantren terlalu 

                                                           
11

Dapartemen Agama RI, Op-Cit, h. 255. 
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asyik dengan wacana fiqihnya. Yang terkadang malah dipahami secara beku atau 

riqid.
12

 

Kendati kebanyakan pondok  pesantren hanya memposisikan dirinya sebagai 

institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak tahun 1970-an beberapa pondok 

pesantren mencoba melakukan reposisi  sebagai bagian dari upaya merespon 

dinamika sosial. Dalam menyikapi pandangan ini, telah banyak pondok pesantren 

yang memberikan bekal keterampilan terhadap santri-santrinya dengan ilmu 

keIslaman serta memberikan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat 

aplikatif dan siap kerja.
13

 

Perubahan dan pengembangan pondok pesantren terus dilakukan termasuk 

pemberdayaan terhadap para santrinya. Pemberdayaan adalah upaya peningkatan 

kemampuan dalam mencapai penguatan diri guna meraih keinginan  yang dicapai. 

Pemberdayaan ini akan melahirkan kemandirian. Baik kemandirian berfikir, sikap, 

tindakan, yang bertujuan kepada pencapaian harapan hidup yang lebih baik. 

Upaya pemberdayaan santri di pondok pesantren menuju kemandirian diperlukan 

metode pembelajaran yang tepat sebagai tambahan dari metode yang sudah mengakar  

di pondok pesantren  sehingga out put  dari pondok pesantren dapat diandalkan dan 

setidaknya dapat mengetahui lebih jauh terhadap pola-pola yang dikembangkan 

dalam mentransformasikan materi-materi keilmuan apa saja untuk menciptakan dan 

memberdayakan  potensi tersebut.  

                                                           
12

Said Aqil, Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi 

Modern,(Bandung : PUSTAKA HIDAYAH, 1999), H. 160-161. 
13

Irwan Abdullah, Hajee, Muhammad Zain, Agama, Pendidikan  Islam, dan Tanggung Jawab 

Sosial Pesantren, (Yogjakarta : Pustaka Pelajar,  2008), h. 3. 
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Maka tidak heran ketika pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dakwah 

mulai banting setir dalam mengelola, menggembleng, untuk memberikan integritas 

pada mental santrinya serta pemahaman keilmuan yang ditransformasikan yang 

sekiranya relevan dengan perkembangan zaman. Metode tersebut adalah  metode 

daurah kebudayaan. Metode daurah kebudayaan adalah suatu bentuk kegiatan yang 

dilakukan untuk membangun personal, agar memiliki kekuatan mental dan spiritual, 

berpikir terbuka (moderat), serta dapat mengembangkan rasa dan cipta dalam dirinya, 

sesuai norma dan kaidah yang berlaku.
14

 

 Bentuk kegiatan yang dilakukan pondok pesantren dalam melakukan 

pemberdayaan santri menuju kemandirian dengan metode daurah kebudayaan ini 

adalah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada para santri  melalui unit usaha 

yang dikelola oleh pondok pesantren bersama para santri. Pelatihan kewirausahaan 

merupakan salah satu media dalam  memperkenalakan  dunia  usaha  para santri 

untuk berwirausaha.  

Sebagai lembaga pendidikan yang sudah mengakar di masyarkat, keberadaan 

pondok pesantren memiliki arti penting dalammenyelesaikan problematika 

perekonomian masyarakat terutama dalam masalah pengangguran. Pelatihan 

kewirausahaan ditujukan untuk membentuk kemandirian santri, sehingga ketika 

keluar dari pondok pesantren nanti, mereka mendapatkan bekal untuk dapat hidup 

mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Hadirnya pelatihan kewirausahaan di 

dunia pondok pesantren diharapkan dapat membangun minat para santri untuk 

                                                           
14

Rofiq A, dkk,  Pemberdayaan Pesantren, (Yogyakarta :  Pustaka Pesantren,  2005),  h . 29 
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menjadi  wirausahawan sukses, membentuk kemandirian santri sehingga  setelah  

selesai manamatkan pendidikannya di pondok pesantren dapat mendapatkan bekal 

untuk hidup sehingga  pada akhirnya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru 

yang akan mensejahterakan hidupnya dan lingkungan masyarakat disekitarnya dan 

sebagai solusi dalam mengurangi tingkat  pengangguran khususnya bagi para alumni 

pondok pesantren. 

Pelatihan kewirausahaan di dalam Islam individu di tuntut untuk dapat mandiri 

dalam menyelesaikan persoalan dan pekerjaan tanpa bergantung kepada orang lain. 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mudatsir ayat 38 yang berbunyi : 

      

Artinya :Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, (Q.SAl-

Mudatsir : 38)
15

 

 

Oleh karena itu didalam Islam menjadi orang mampu, berkualitas, dan biasa 

menangani seluruh persoalan hidupnya secara mandiri itu wajib bagi semua orang. 

Kemandirian di dalam konsep Islam tidak hanya diukur pada kesuksesan dunia saja, 

namun juga kesuksesan diakhirat. Itulah konsep kemandirian yang mengantarkan 

manusia menjadi berarti. 

Metode daurah kebudayaan ini merupakan metode tambahan dari metode yang 

sudah mengakar di pondok pesantren yaitu metode sarogan dan bandungan (weton) 

seperti pengunaan kitab kuning kuning yang digunakan dalam materi pembelajaran 

agama Islam dan diajarkan berdasarkan tahapan-tahapan tertentu berdasarkan jenjang 

                                                           
15

Dapartemen Agama RI, Op-Cit, h. 575. 
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pendidikan. Kitab kuning merupakan ciri dan identitas yang tidak bisa dilepaskan 

sebagai lembaga kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keIslaman. 

Demikian pula halnya dengan pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

kab.Pringsewu yang tergolong muda. Berdiri pada tahun 1990  mengalami 

transformasi yang cukup pesat. Pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk kab. 

Pringsewu terus meningkatkan  perkembangan pembangunan dalam segala aspek. 

Pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk kab. Pringsewu tidak hanya konsertrasi 

pada tugas pokoknya, terlebih juga mencetak santri  yang mandiri dengan menyentuh 

pada aspek pembinan sosial dan ekonomi melalui upaya meningkatkan  potensi dan 

keterampilan hidup (life skill) yang dimiliki santri menuju kemandirian  dengan 

metode daurah kebudayaan melalui pelatihan kewirausahaan di pondok pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk kab. Pringsewu. 

Pondok pesantren pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk kab.Pringsewu didirikan 

oleh KH.Wasilan (Alm) yang saat ini   diasuh oleh KH. Tamrin Mahera selaku 

pengasuh pondok putra dan KH. Tahrir Wasilan selaku pengasuh pondok putri  

mempunyai unit usaha yang selama ini telah dikelola bersama para santri sebagai 

sarana pelatihan kewirausahaan yaitu toko sembako. 

 Diantara beberapa hasil yang didapatkan dari program pelatihan kewirausahaan 

ini adalah hasil atau laba (keuntungan) yang dijalankan para santri untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari santri, dan biaya proses belajar mengajar di pondok 

pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk kab. Pringsewu.
16

 

                                                           
16

K.H  Tamrin Mahera, Pengasuh Pondok Putra  Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab. Pringsewu, 14 September 2016. 
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Sesungguhnya Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk berwirausaha, 

seperti jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang 

berbunyi : 

 ….      

 

Artinya :Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al 

Baqarah   :  275). 
 

     Dalam ayat tersebut Allah SWT memberikan solusi kepada umat manusia untuk 

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain 

(mandiri). Manusia yang  dibekali dengan akal fikirannya seharusnya mampu 

menemukan bagaimana ia harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang terus 

berkembang serta tindakan dan proses apa saja yang mesti ia lakukan. Di pondok 

pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk kab. Pringsewu para santri tidak diwajibkan 

mengikuti kegiatan tertentu. Para santri dibebaskan memilih kegiatan sesuai bakat 

minat yang ada dalam diri santri.  

Berikut daftar nama santri yang mengikuti pemberdayaan dengan metode daurah 

kebudayaan melalui pelatihan kewirausahaan di pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk kab. Pringsewu sebagai berikut : 

Tabel 1 

Data Santri  Putra Yang Mengikuti Pemberdayaan Santri Menuju 

Kemandirian Melalui Pelatihan Kewirausahaan Dengan  

Metode Daurah Kebudayaan di Pondok Pesantren  

Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

No Nama santri Wirausaha 

1. Ahmad Zulfikri Tidak ada 

2. Ahmad Sidiq Tidak ada 
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3. Asep Hidayatulloh  Tidak ada 

4. Dimas Afandi Toko baju 

5. Faisal Nur Saputra Tidak ada 

6 Imam  Asngari Tidak ada 

7. M. Afrizal Miqdar Tidak ada 

8. M. Kholik Mubarok Tidak ada 

 9. Nanang Nurhidayat Tidak ada 

10. Nasruddin  Tidak ada 

11. Rifqi Abdillah Toko kue 

12. Rizal Al-Fiqri Tidak ada 

13 Rizki Darmawan Tidak ada 

14 Sholihin Priyadi Tidak ada 

15 Sidik Hidayatullah Tidak ada 

16 Zainal Arifin Tidak ada 
Sumber : Data santri yang mengikuti pelatihan kewirausahaan di pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk Kab. Pringsewu, 2016. 

 

Berdasarkan  data pada tabel diatas menunjukan 2 santri yang sudah 

berwirausaha dan dapat hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang tua, sedangkan 

14 santri yang lainnya belum berwirausaha. Sementara itu, tujuan pendidikan pondok 

pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian Muslim, yaitu 

kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, bermanfaat bagi masyarakat, 

serta mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada  orang lain (mandiri). Pada 

kenyataannya masih banyak alumni pondok pesantren yang menganggur setelah 

menyelesaikan pembelajaran di pondok pesantren. 

Dari uraian diatas jelas bahwa pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk kab. 

Pringsewu perlu berbenah diri yaitu dengan menambahkan metode yang tepat dalam 

pembelajarannya dengan memberikan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan yang 

bersifat aplikatif dan siap kerja seperti pelatihan kewirausahaan. Diharapkan santri 

setelah menyelesaikan pembelajaran di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 
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Kab. Pringsewu dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga  dapat hidup 

mandiri, tidak bergantung hidup kepada orang lain  yang pada akhirnya akan 

mensejahterakan dirinya sendiri dan  lingkungan masyarakat disekitarnya setelah 

keluar dari pondok pesantren sebagai solusi dalam mengurangi tingkat  

pengangguran. 

Sejalan dengan hal tersebut penulis merasa tertarik dengan penelitian ini karena 

adanya upaya pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk kab.Pringsewu dalam 

melakukan pemberdayaan santri menuju kemandirian dengan metode daurah 

kebudayaan melalui pelatihan kewirausahaan.Pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk Kab. Pringsewu tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan dalam ranah 

kognitif saja, namun secara lebih jauh telah mengajarkan bagaimana  santri  belajar 

menghadapi hidup dimasa depan yang penuh dengan tantangan melalui pelatihan 

kewirausahaan.  

Sehingga nantinya para santri tidak hanya dapat beribadah dengan baik kepada 

Allah SWT, namun mereka memiliki kemampuan dan keterampilan serta pemahaman 

berwirausaha sebagai salah satu bekal dalam mengais rezeki setelah menamatkan 

pendidikannya di pondok pesantren  dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan 

sendiri sehingga  dapat hidup mandiri yang pada akhirnya akan mensejahterakan 

lingkungan masyarakat disekitarnya sebagai solusi dalam menyelesaikan 

permasalahan ekonomi masyarakat terutama dalam mengatasi masalah pengangguran 

yang selama ini menjadi polemik dalam masyarakat. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka dari itu penulis untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pemberdayaan Santri Menuju Kemandirian Dengan Metode Daurah 

Kebudayaan di Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu”. 

 

B. Identifkasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Tujuan pendidikan pondok pesantren adalah menciptakan dan 

mengembangkan kepribadian Muslim, serta mampu berdiri sendiri dan tidak 

bergantung pada  orang lain (mandiri).  

2. Pondok pesantren sudah mengadakan pelatihan 

3. Santri pondok pesantren masih belum dapat hidup mandiri 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih efektif, terarah dan dapat dikaji maka perlu dikaji 

pembatasan masalah. Dalam penelitian in di fokuskan pada hal-hal berikut : 

1. Pemberdayaan santri  di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewu. 

2. Kemandirian santri di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab.Pringsewu 

3. Implementasi metode daurah kebudayaan menuju kemandirian di pondok 

pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu. 

 



 

15 

D. RumusanMasalah 

Katini Kartono menegaskan yang dimaksud dengan masalah adalah “sembarang 

situasi yang punya sifat-sifat khas  (karakteristik) yang belum mapan atau yang belum 

diketahui untuk dipecahkan atau diketahui secara pasti.” 
17

 Melihat latar belakang 

yang telah dikemukakan diatas dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi nantinya, 

yakni : 

1. Bagaimana pemberdayaan santri di pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk Kab. Pringsewu? 

2. Bagaimana Kemandirian santri di pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk Kab.Pringsewu? 

3. Bagaimana implementasi metode daurah kebudayaan menuju kemandirian di 

pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini tentu mempunyai tujuan yang positif, karena sangat 

janggal sekali apabila tidak dilengkapi dengan tujuan yang hendak dicapai dalam 

rangka menghindari ketidakwajaran yang mungkin timbul.  Berdasarkan keterangan 

tersebut, penulis merumuskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian adalah : 

1. Mengetahui pemberdayaan santri di pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk kab. Pringsewu 

2. Mengetahui kemandirian santri di pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk Kab.Pringsewu 

                                                           
17

Kartini kartono, Pengantar Metodolodi Research, (Bandung : Madar Maju, 1990), h. 18. 
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3. Mengetahui implementasi metode daurah kebudayaan menuju 

kemandirian di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewu. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pondok Pesantren 

1. Pengertian Pondok Pesantren 

Istilah pondok pesantren berasal dari kata santri dengan awalan “pe‟‟ dan akhiran 

”an” yang berarti tempat tinggal para santri.
18

 Pondok pesantren sebagai lembaga 

pendidikan Islam dipimpin dan dikelola langsung oleh kyai yang memiliki visi dan 

penentu arah dan penentu arah kebijakan dalam melaksanakan proses pembelajaran 

dan pencapaian yang hendak di hasilkan oleha santri-santri sebagai peserta didiknya.  

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang didalamnya 

terdapat seorang kyai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (peserta 

didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan 

tersebut  serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para 

santri. 
19

 

Pondok pesantren yang merupakan “bapak” pendidikan Islam di Indonesia. 

Didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman, hal ini dapat dilihat dari 

perjalanan historisnya, bahwa sesungguhnya pondok pesantren dilahirkan atas 

kesadaran  kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan menyebarkan 

agama Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama dan da‟i.  

                                                           
18

Yasmadi, Op. Cit, h. 61. 
19

Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : KENCANA, 2006),  h. 235. 
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Pondok pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam yang bersifat 

tradisional untuk mendalami ilmu agama dan mengamalkannya sebagai pedoman 

hidup. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian “memberi makan‟‟ atau 

sering juga diartikan dengan “menumbuhkan” kemampuan dasar manusia. Sesuai 

dengan namanya, pondok adalah  tempat menginap (asrama) dan pesantren berarti 

tempat para santri mengaji agama Islam. Jadi pondok pesantren adalah tempat murid-

murid (disebut santri) mengaji agama Islam dan sekaligus diasramakan di tempat 

itu.
20

 

Di Indonesia, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang telah 

dikenal sejak zaman kolonial. Umur pondok pesantren sudah sangat tua dan tidak 

pernah lekang diterpa perubahan zaman. Semakin lama, semakin modern dan 

jumlahnya semakin banyak. Di sebut pondok pesantren karena seluruh santri atau 

murid yang belajar (thalabul ilmi) di pondok pesantren. Pondok pesantren termasuk 

pendidikan khas Indonesia yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah 

masyarakat serta teruji kemandiriannya sejak berdirinya sampai sekarang. Pada awal 

berdirinya, bentuk pondok pesantren masih sangat sederhana. Kegiatannya masih 

diselenggarakan didalam masjid dengan beberapa orang santri yang kemudian 

dibangun pondok-pondok sebagai tempat tinggalnya 

Pondok pesantren dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat yang dihuni 

santri.Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan lembaga pendidikan Islam di 

Indonesia yang keberadaannya sudah dikenal sejak abad 19 dan telah mengakar kuat 

                                                           
20

Zuhairini,  Sejarah Pendidikan Islam,  (Jakarta : Bumi Aksara,  2013), h. 212. 
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di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan dan 

keilmuan, maka wajar pondok pesantren mengambil posisi sebagai agen perubahan 

sosial mengingat posisi pondok pesantren ini dekat dengan masyarakat.
21

 

Pondok pesantren merupakan tempat tinggal santri dan kyai. Pondok pesantren 

adalah lembaga pendidikan dan pembelajaran agama Islam yang pada umumnya 

pendidikan dan pembelajaran tersebut diberikan dengan cara non klasikal (sistem 

sorogan dan bandungan) dimana seorang kyai mengajar santri-santri berdasarkan 

kitab-kitab yang telah ditulis dalam bahasa arab oleh ulama-ulama besar. Pondok 

pesantren pada posisi demikian ini dapat dipandang sebagai sebuah sisitem 

pendidikan yang unik, dan bisa juga dilihat sebagai sebuah komunitas otonom di 

bawah peran para kyai yang kharismatik, yaitu suatu bagian dari populasi Jawa yang 

sungguh-sunguh mempertahankan identitas keislamannya.
22

 

Sejak berdirinya, pondok pesantren memiliki potensi yang strategis dalam 

kehidupan masyarakat. Pada umumnya pondok pesantren memilki tempat-tempat  

belajar yang saling berdekatan sehingga memudahkan para santri melangsungkan 

proses pembelajaran. Tempat-tempat itu berupa madrasah sebagai tempat 

pembelajaran, asrama sebagai tempat tinggal para santri yang mondok, masjid 

sebagai tempat ibadah para penghuni pondok pesantren dan juga pusat belajar para 

santri, perpustakaan sebagai tempat peminjaman berbagai kitab dan buku-buku 

pelajaran, rumah tempat tinggal para kyai, ustad dan ustazah, dapur umum yang 

                                                           
21

Abd. Muin, Pendidikan Pesantren dan Potensi Radikalisme,  (Jakarta : CV Prasasti,  2007),  

h. 7.  
22

Abdurahman Mas‟ud,Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi, (Yogyakarta:  

LKIS, 2004) , h. 77 
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digunakan sebagai tempat memasak untuk para santri dan tempat pemandian para 

santri. 

Pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya 

terdapat seorang kyai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (peserta 

didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan 

tersebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para 

santri.
23

 

Definisi pondok pesantren sendiri mempunyai pengertian yang bervariasi, tetapi 

pada hakekatnya mengandung pengertian yang sama. Pondok pesantren adalah 

“lembaga pendidikan Islam yang lengkap dengan asramanya, memberikan pendidikan 

dan pengajaran agama islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati 

dan mengamalkan ajaran islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan 

sebagai pedoman perilaku sehari-hari. 

 

2. Fungsi Pondok Pesantren  

Dimensi fungsional pondok pesantren tidak bisa dilepas dari hakekat dasarnya 

bahwa pondok pesantren tumbuh dari masyarakat sebagai lembaga informal desa 

dalam bentuk yang sangat sederhana.Dari waktu ke waktu fungsi pondok pesantren 

berjalan secara dinamis, berubah dan berkembang mengikuti dinamika sosial 

masyarakat global.Betapa tidak, pada awalnya lembaga tradisional ini 

mengembangkan fungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. Sementara itu 

                                                           
23

Abdul Mujib, Op-Cit,  h. 234. 
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ada tiga fungsi pondok pesantren yaitu  sebagai transmisi dan transfer ilmu-ilmu 

islam, pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi ulama. 

Dalam perjalanannya hingga sekarang sebagai lembaga sosial, pondok pesantren 

telah menyelenggarakan pendidikan formal baik berupa sekolah umum maupun 

sekolah agama (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi).Disamping itu, 

pondok pesantren juga menyelenggarakan pendidikan non formal berupaka madrasah 

diniyah yang menyelenggarakan bidang-bidang agama saja. Pondok pesantren juga 

telah menggabungkan fungsinya sebagai lembaga solidaritas sosial dengan 

menampung anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat muslim dan member 

pelayanan yang sama kepada mereka, tanpa membedakan tingkatan sosial ekonomi 

mereka. 
24

 

 

3. Elemen Pondok Pesantren 

Ada lima elemen pondok pesantren dan diantara satu dan lain nya tidak dapat 

dipisahkan. Kelima elemen tersebut meliputi : 

 

1. Kyai 

Ciri yang paling esensial bagi suatu pondok pesantren adalah adanya seorang kyai.  

Keberadaan seorang kyai dalam lingkungan pondok pesantren  laksana sebuah 

jantung bagi kehidupan manusia. Intensitas kyai memperlihatkan peran yang otoriter 

disebabkan karena kyailah perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin, dan bahkan pemilik 

tunggal sebuah pondok pesantren. 
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Kyai pada hakekatnya adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang 

memiliki ilmu keagamaan (Islam) yang luas.Terlepas dari anggapan kyai sebagai 

gelar yang sakral, maka sebutan kyai muncul didunia pondok pesantren.
25

 

Kyai juga sekaligus sebagai  penggegas dan  pendiri dari podok pesantren. Oleh 

karena sangat wajar jika dalam pertumbuhannya pondok pesantren sangat tergantung 

pada peran kiyai. Keberadaan kyai di pondok pessantren sangat sentral sekali. Satu 

lembaga pendidikan Islam disebut pondok pesantren  apabila memiliki tokoh sentral 

disebut kiyai. Ditangan kyailah pesantren berada. adanya kyai dalam pondok 

pesantren merupakan hal yang mutlak bagi pondok pesantren sebab dia adalah tokoh 

sentral yang memberikan pengajaran, karena kyailah menjadi salah satu unsur yang 

paling dominan  dalam kehidupan pondok pesantren. 

Menurut asal-muasalnya, sebagaimana dirinci Zamakhsyari Dhofier, perkataan 

kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda.Pertama, sebagai 

gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap sakti dan keramat, misalnya 

Kyai Garuda Kencana dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Kraton 

Yogyakarta.Kedua,sebagai gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada 

umumnya.Ketiga, sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat pada seseorang yang 

ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pondok pesantren dan 

mengajarkan berbagai jenis kitab-kitab klasik (kuning) kepada para santrinya. Istilah 

kyai pada lazimnya digunakan di Jawa Tengah dan jawa Timur, sedangkan di jawa 
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Barat digunakan istilah ”ajengan”, di Aceh dengan Tengku, sedangkan di Sumatra 

Utara dinamakan Buya. 

Kyai adalah  gelar yang diberikan oleh masyarakat bagi orang yang mempunyai 

ilmu keagamaan  (Islam) yang luas.
26

 Dalam perkembangannya, gelar kyai tidak jadi 

menjadi monopoli bagi para pemimpin atau pengasuh pondok pesantren.Gelar kyai 

dewasa ini dianugrahkan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang ulama yang 

mumpuni dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan, walaupun yang bersangkutan tidak 

memiliki pesantren. Dengan kata lain, bahwa gelar kyai tetap dipakai bagi seorang 

ulama yang mempunyai ikatan primordial dengan kelompok Islam tradisional. 

Bahkan dalam banyak hal, gelar kyai ini juga sering dipakai oleh para da‟i atau 

mubaligh yang biasa memerikan ceramah agama (Islam). 

Bagi kebanyakan masyarakat Islam tradisional, kyai di pondok pesantren dianggap 

sebagai  figur sentral yang diibaratkan kerajaan kecil yang mempunyai wewenang 

dan otoritas mutlak (power and autbority) dilingkungan pondok pesantren. Tidak 

seorang santri atau orang lain yang berani melawan kekuasaan kyai (dalam 

lingkungan pondok pesantren), kecuali kyai yang lebih besar pengaruhnya.Peran 

penting  kyai terus signifikan hingga kini. Kyai dianggap memiliki pengaruh secara 

sosial dan politik, karena memiliki ribuan santri yang taat dan patuh serta mempunyai 

ikatan primordial (patron) dengan lingkungan masyarakat sekitarnya.  

Dengan kelebihan inilah, banyak kyai dan pondok pesantren sering dilibatkan 

dalam momen-momen politik, baik dalam setiap pemilu maupun dalam kehidupan 
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berbangsa dan bernegara. Maka sejak berdirinya negeri ini, banyak dikenal kyai yang 

duduk sebagai pejabat eksekutif, maupun anggota legislatif. 

Kyai adalah pemimpin non formal sekaligus pemimpin spiritual dan posisinya 

sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat. Sebagai pemimpin 

masyarakat, kyai memmpunyai jamaah komunitas dan massa yang diikat oleh 

hubungan keguyuban yang erat dan ikatan budaya paternalistik. Petuah-petuahnya 

selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh jamaah komunitas dan massa yang 

dipimpinnya. Jelasnya kyai menjadi seorang yang dituakan oleh masyarakat.
27

 

 

2. Pondok 

     Pondok yang berarti kamar, gubuk, rumah kecil yang dalam bahasa Indonesia 

menekankan kesederhanaan bangunan. Akan tetapi pondok juga diturunkan dari 

bahasa Arab yaitu “funduq”  yang berarti ruang tidus, wisma, hotel sederhana.  

Pondok atau tempat tinggal para santri merupakan ciri khas tradisi pondok pesantren 

yang membedakan dengan sistem pendidikan lainnya yang berkembang di 

kebanyakan wilayah Islam Negara-negara lain. Bahkan sistem pondok pesantren ini 

pula yang membedakan pondok pesantren dengan sistem pendidikan surau di 

Minangkabau (Sumatra Barat). 

Dalam kategori hampir serupa, di Afganistan para murid dan guru yang belum 

menikah tinggal di masjid. 
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Pondok pesantren umumnya sering disebut juga lembaga pendidikan Islam 

tradisional dimana seluruh santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan 

kyai. Asrama para santri tersebut berada dilingkungan pondok pesantren, yang terdiri 

dri rumah tinggal kyai, masjid, ruang untuk belajar, mengaji, dan kegiatan-kegiatan 

keagamaan lainya. Pondok atau tempat tinggal santri merupakan ciri khas tradisi 

pondok pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan lainnya yang 

berkembang di kebanyakan wilayah Islam Negara-negara lain. 

Pada awalnya pondok bukan semata-mata dimaksudkan sebagai tempat tinggal 

atau asrama para santri, untuk mengikuti dengan baik pelajaran yang diberikan kyai 

tetapi juga sebagai tempat latihan bagi santri agar mampu hidup mandiri dalam 

masyarakat.
28

 

Kedudukan pondok sangat besar manfaatnya. Dengan sistem pondok, santri 

dapat konsentrasi belajar sepanjang hari. Kehidupan dengan model pondok/asrama 

juga sangat mendukung bagi pembentukan keprabidian santri baik dalam tata cara 

bergaul dan bermasyarakat dengan sesama santri lainnya. Pelajaran yang diperoleh 

dikelas, dapat sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

dilingkungan pondok pesantren. Dalam lingkungan pondok inilah para santri tidak 

hanya having, tetapi being terhadap ilmu. 

Pentingnya pondok sebagai asrama para santri tergantung juga pada jumlah santri 

yang datang dari daerah yang jauh.Untuk pesantren kecl, misalnya, para santri banyak 
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pula yang tinggal dirumah-rumah penduduk sekitar pondok pesantren.Para santri 

memanfaatkan pondok hanya untuk keperluan tertentu saja. Ada yang khas dari ciri 

pondok yaitu adanya pemisahan antara tempat tinggal santri laki-laki dengan santri 

perempuan. Sekat pemisah itu biasanya berupa rumah kyai dan keluarga, masjid 

maupun ruang kelas madrasah. Disinilah letak pentingnya pondok yang turut 

menopang keberlangsungan tradisi pondok pesantren di Indonesia. 

 

3. Masjid 

     Secara harfiah, masjid adalah “tempat untuk bersujud” namun dalam arti 

terminologi masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah 

dalam arti yang luas.
29

 Seorang kyai yang ingin mengembangkan pondok pesantren, 

pada umumnya yang pertama-tama menjadi priortas adalah masjid. Masjid dianggap 

simbol yang tidak terpisahkan dari pondok pesantren. Mesjid tidak hanya sebagai 

tempat praktek ritual ibadah tetapi juga tempat pegajaran kitab-kitab kuning klasik 

dan aktifitas pondok pesantren lainnya. 

Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pondok pesantren 

merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam yang pernah 

dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. telah terjadi proses berkesinambungan 

fungsi masjid sebagai pusat aktifitas kaum muslim diteruskan oleh sahabat dan 

khalifah berikutnya. Dimanapun kaum muslimin berada masjid menjadi pilihan ideal 

bagi tempat pertemuan, musyawarah, pusat pendidikan, pengajian, kegiatan 

                                                           
29

Suyanto, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007),  h. 231. 



 

27 

administrasi, dan kultural. Bahkan ketika belum ada madrasah dan sekolah yang 

menggunakan sistem klasikal, masjid merupakan tempat yang paling representatif 

untuk menyelenggarakan pendidikan. Adalah suatu kontinuitas, ketika   pengenalan 

pengajaran Al-Qur‟an, baik melalui TPA ataupun TPQ, dilaksanakan dimasjid-

masjid. 

Secara etimologis menurut M. Qurasih Shihab, masjid berasal dari bahasa Arab 

„‟sajada’’ yang berarti patuh, taat, serta tunduk  dengan patuh hormat dan takdzim. 

Sedangkan secara terminologis, masjid merupakan tempat  aktifitas manusia yang 

mencerminkan kepatuhan kepada Allah.
30

 

Upaya menjadikan masjid sebagai pusat pengkajian dan pendidikan Islam 

berdampak kepada tiga hal. Pertama, mendidik anak agar tetap beribadah dan selalu 

mengingat kepada Allah. Kedua,  menanamkan rasa cinta pada ilmu pengetahuan dan 

menumbuhkan rasa solidaritas sosial ang tinggi sehingga bisa menyadarkan hak-hak 

dan kewajiban manusia. Ketiga, memberikan ketentraman, kedamaian, kemakmuran, 

dan potensi potensi positif melalui pendidikan kesabaran, keberanian, dan semangat 

dalam hidup beragama. 

Kendatipun sekarang ini model pendidikan di pondok pesantren sudah mulai 

dialihkan di kelas-kelas seiring dengan perkembangan sistem pendidikan modern, 

bukan berarti masjid kehilangan fungsinya. Para kyai umumnya masih setia 

menyelenggarakan pengajaran kitab kuning dengan sistem sorogan dan bandongan di 

masjid. Pada sisi lain, para santri juga tetap menggunakan masjid ebagai tempat 

belajar karena alasan lebih tenang, sepi, kondusif juga diyakini mengandung nilai 

                                                           
30

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung  :  Mizan, 1996), h. 459. 



 

28 

ibadah. Jadi pentingnya masjid sebagai tempat segala macam aktifitas keagamaan 

termasuk  aktifitas kemasyarakatan karena spirit bahwa masjid adalah tempat yang 

mempunyai nilai ibadah tadi. 

 

4. Santri 

Kata santri merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu Sant (manusia baik) dan 

tra (suka menolong). Santri adalah siswa atau murid yang belajar dipondok 

pesantren. Seorang ulama bias disebut kyai kalau memiliki pesantren dan santri yang 

tinggal dalam pondok pesantren untuk mempelajari ilmu-ilmu agama islam 

melaluikitab-kitab kuning. Oleh karena itu, eksistensi kyai biasanya juga berkaitan 

dengan adanya santri dipondok pesantrennya.
31

 

Santri adalah siswa atau murid yang belajar dipondok pesantren. Pada umumnya 

santri terbagi menjadi dua kategori. Pertama, santri mukim yaitu murid-murid yang 

berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pondok pesantren. Kedua, santri kalong 

yaitu murid-murid yang berasal dari daerah sekitar pondok pesantren. Pada zaman 

dahulu, pergi untuk menyantri dan menetap disebuah pondok pesantren besar 

(masyur) merupakan kebanggaan dan keistmewaan sendiri.  

Pada umumnya  santri santri yang memiliki optimisme, semangat, ambisi untuk 

belajar di pondok pesantren didorong keinginannya untuk menjadi seorang alim. 

Dengan memiliki kedalaman ilmu yang memadai, seorang santri akan mempunyai 

kepercayadirian dalam mengajarkan ilmunya dan menjadi pemuka agama dikemudian 

hari. 
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  Disamping itu, ia juga diharapkan dapat memberikan nasehat-nasehat mengenai 

persoalan-persoalan kehidupan individual dan masyarakat yang berkaitan erat dengan 

agama. Seperti masalah dagang atau jual beli, pemerintahan (politik), sosial, budaya 

dan tradisi setempat serta masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. 

 Oleh karenanya, hanya seorang santri yang memiliki kesungguhan yang diberi 

kesempatan belajar di sebuah pondok pesantren besar. Santri juga disebut dengan 

istilah “santri kelana” dalam dunia pondok pesantren. Santri kelana adalah santri yang 

selalu berpindah-pindah dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang 

lainnya, hanya untuk memperdalam ilmu agama. Santri kelana ini selalu berambisi 

untuk memiliki ilmu dan keahlian tertentu dari kyai yang dijadikan tempat belajar 

atau dijadikan gurunya. 

 

5. Pengajaran Kitab kuning 

     Dalam tradisi pondok pesantren, kitab kuning merupakan ciri dan identitas yang 

tidak bisa dilepaskan.sebagai lembaga kajian dan pengembangan ilmu-ilmu 

keislaman (al-ulum al-al-ayari’yah), pondok pesantren menjadikan kitab kuning 

adalah identitas yang inheren dengan pondok pesantren.
32

 

Kitab–kitab islam klasik biasanya dikenal dengan istilah kitab kuning yang 

terpengaruh oleh warna kertas. Kitab-kitab itu ditulis oleh ulama zaman dulu yang 

berisikan tentang ilmu keislaman. Berdasarkan catatan sejarah, pondok pesantren 

telah mengajarkan kitab-kitab klasik, khususnya karangan-karangan madzhab  
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syafi‟iah.  Pengajaran kitab-kitab kuning berbahasa arab dan  tanpa harkat atau sering 

disebut dengan kitab Gundul merupakan satu-satunya metode yang secara formal 

diajarkan dalam komunitas pondok pesantren di Indonesia. Pada umumnya para 

santri datang jauh dari kampung halaman dengan tujuan inginmemperdalam kitab-

kitab klasik tersebut, baik kitab ushul fiqh, kitab Tafsir, Hadist dan lain sebagainya. 

Waktu pengajian kitab kuning ditentukan pagi dan sore hari atau pagi hari hingga 

menjelang masuk sekolah.Metode yang diberikan adalah sorogan dan bandungan 

(weton). Didalam hal ini, seorang kyai memberikan penjelasan dan pandangan 

tentang kitab tersebut disamping cara membacanya. Kurikulum pelajaran kitab 

kuning diserahkan sepenuhnya pada kyainya.
33

 

Keseluruhan kitab-kitab klasik yang digunakan di pondok pesantren dapat 

digolongkan kedalam delapan kelompok, yaitu : (1) Nahwu (sintaksis) dan saraf 

(morfologi), (2) Figh, (3) Ushul fiqh, (4) Hadist, (5) Tafsir, (6) Tauhid, (7)  Tasawuf 

dan etika. (8) Cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Kitab-kitab tersebut 

tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari  berjilid-jilid 

tebal mengenai hadist, tafsir, fiqh, ushul fiqh dan tasawuf. 

 

4. Tujuan Pendidikan Pondok Pesantren 

Tujuan pondok pesantren merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor 

pendidikan. Tujuan termasuk kunci dari keberhasilan pendidikan, disamping faktor-

faktor lainnya yang terkait : pendidik, peserta didik, alat pendidikan dan lingkungan 
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pendidikan. Keberadaan empat faktor itu tidak ada artinya apabila tidak diarahkan 

oleh suatu tujuan. Tak ayal lagi bahwa tujuan menepati posisi yang amat penting 

dalam proses pendidikan sehingga materi, metode, dan alat pengajaran yang 

disuaikan dengan tujuan. Tujuan yang tidak jelas akan membubarkan seluruh aspek 

tersebut. 

Tujuan pendidikan pondok pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan 

kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, 

berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, atau berkhidmat kepada masyarakat 

dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat tetapi rasul, yaitu menjadi pelayan 

masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad (mengikuti sunah Nabi), 

mampu berdiri sendiri (mandiri), bebas, dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan 

agama atau menegakan Islam dan kejayaan umat ditengah-tengah masyarakat (Izz al-

Islam wa al- Muslimin) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan 

kepribadian manusia.
34

 

 

5. Tipologi pondok pesantren 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan 

bentuk sesuai dengan perubahan zaman. Terutama sekali adanya dampak kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan bentuk pondok pesantren bukan berarti 

telah hilang bentuk ke khasannya.  Dalam hal ini, pondok pesantren tetap merupakan 

lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat untuk 
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masyarakat.Secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang 

dalam masyarakat, meliputi: 

1. Pondok Pesantren Tradisional 

Pondok pesantren ini masih tetap di pertahankan bentuk aslinya dengan semata-

mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke 15 dengan menggunakan 

bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menerapkan sistem”halaqoh” yang 

dilaksanakan dimasjid atau surau. 

2. Pondok Pesantren Modern 

Pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe pondok pesantren karena 

orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik dan 

meninggalkan sistem belajar tradisional. 

3. Pondok pesantren Komprehensif 

Pondok pesantren ini disebut komperhensif karena merupakan sistem pendidikan 

dan pengajarannya gabungan antara tradisional dan modern. Artinya didalamnya  

diterapan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan dan weton, 

namun secara regular sistem persekolahan terus dikembangkan.
35

 

 

6. Metode Pembelajaran Pondok Pesantren 

Metode pembelajaran di pondok pesantren meripakan hal yang setiap kali 

mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan penemuan metode yang 

lebih efektif dan efesien untuk mengajarkan masing-masing  cabang ilmu 

pengetahuan. Meskipun demikian, dalam rentang waktu yang panjang pondok 
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pesantren secara seragam memperggunakan metode pengajaran yang telah lazim 

disebut dengan metode sorogan dan metode bandugan (weton). 

 

a. Metode Sorogan 

Metode sorogan adalah santri membaca kitab dihadapan kyai dan kyai 

mendengarkannya untuk memperbaiki apabila salah.
36

Metode sorogan adalah metode 

pembelajaran sistem privat yang dilakukan santri kepada seorang kyai. Dalam metode 

sorogan santri mendatangi kyai dengan membawa kitab kuning atau kitab gundul, 

lalu membacanya di depan kyai dan menterjemahkannya. 

Sistem pengajaran dengan pola sorongan dilaksanakan dengan jalan santri yang 

biasanya pandai menyodorkan sebuah kitab kepada kyai untuk dibaca didepan kyai 

itu. Dan kalau ada kesalahann langsung dihadapi oleh kyai itu. Biasanya santri 

membacakan kitab di hadapan kyai, dan kyai menyimak sambil memberikan 

masukan-masukan hal yang dianggap penting untuk kemudian dicatat oleh santri.
37

 

Di pondok pesantren besar ”sorogan”  itu dilakukan oleh dua atau tiga santri saja. 

Yang biasanya terdiri dari keluarga kyai atau santri-santri yang diharapkan kemudian 

hari menjadi orang alim. Santri menghadap guru satu persatu dengan membawa kitab 

yang dipelajari sendiri. Kyai membaca dan menterjemahkan kalimat demi kalimat, 

kemudian menerangkan maksudnya atau kyai cukup menunjukan cara-cara membaca 

yang benar, tergantung materi yang diajukan.
38
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Sistem sorogan ini ini dianggap telah terbukti secara efektif sebagai taraf pertama 

bagi seorang murid atau santri yang bercita-cita sebagai ulama (alim). Sistem ini akan 

memungkinkan seorang guru atau kyai untuk mengawasi, mengontrol, menilai dan 

membimbing secara maksimal kemampuan seorang santri. 

 

b. Metode Bandungan (Weton) 

Metode bandungan (weton) yaitu kyai membacakan satu kitab di depan para santri 

yang juga memegang dan memperhatikan kitab yang sama. Sistem pengajaran dengan 

jalan bandungan (weton) dilaksanakan dengan jalan kyai membaca suatu kitab kitab 

dalam waktu tertentu dan santri dengan membawa kitab yang sama mendengarkan 

dan menyimak bacaan kyai. Dalam sistem pengajaran yang semacam itu tidak dikenal 

absensinya. Santri boleh datang boleh tidak, juga tidak ada ujian.  

Metode bandungan (weton) merupakan metode kuliah dimana para santri 

mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling kyai yang menerangkan 

pelajaran.Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika perlu.Metode ini 

didalamnya terdapat seorang kyai yang membaca suatu kitab dalam waktu tertentu. 

Sedangkan santrinya membawa kitab yang sama lalu santri menyimak bacaan kyai.
39

 

 

7. Kurikulum Pondok Pesantren 

     Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin yakni curriculum. Dalam bahasa 

prancis kurikulum berarti courier artinya berlari (to run). Kemudian istilah itu 

digunakan untuk sejumlah courses atau mata kuliah yang harus ditempuh untuk 
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mencapai seuatu gelar atau ijazah. Istilah kurikulum kemudian berkembang dan 

dirumuskan dengan berbagai arti. Secara tradisional, kurikulum diartikan sebagai 

mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang  mengandung tujuan, isi atau mata 

pelajaran, metode mengajar dan metode penilaian. 

     Perkembangan ilmu pengetahuan semakin dasyat. Kaena itu, pondok pesantren 

tidak cukup untuk mentrasferkan ilmu, tetapi lebih dari itu lagi yakni meningkatkan 

kemampuan belajar (learning capacity). Kurikulum pun disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan masa kini dan juga masa yang akan datang.
40

 

     Untuk  memenuhi tuntutan kebutuhan santri dan masyarakat, perlu diadakan 

pembaharuan kurikulum pada tiga aspek penting, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi. Perencanaan kurikulum pondok pesantren harus didahului dengan kegiatan 

kajian kebutuhan (needs assessment) secara akurat agar pendidikan pondok pesantren 

fungsional. Kajian tersebut perlu dikaitkan dengan tuntutan di era global, utamanya 

pendidikan yang berbasis kecakapan hidup (life skill) yang akrab dengan lingkungan 

kehidupan santri. Pelaksanaan kurikulumnya menggunakan pendekatan kecerdasan 

majemuk (multiple intelligence) dan pembelajaran kontekstual (contextual teaching 

and learning). Sedang evaluasinya hendaknya menerapkan penilaian menyeluruh 

terhadap semua kompetensi santri (authentic assessment).
41
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8. Pengembangan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren 

Sistem adalah suatu keseluruhan yang bulat yang secara sendiri-sendiri 

(independent) atau bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang 

diinginkan berdasarkan kebutuhan.  

Sistem dapat diartikan sebagai satuan berbagai komponen yang memiliki 

hubungan fungsuinal yang saling menentukan tercapainya tujuan. Sistem pendidikan 

pondok pesantren artinya satuan-satuan pendidikan yang ada di pondok pesantren 

yang semuanya saling berhubungan dengan kelancara pendidikan Islam sehingga 

tujuannya dapat dicapai dengan efektif dan efesien. 

Pengembangan pendidikan pondok pesantren diorientasikan kepada 

pengembangan kemajuan kurikulum pondok pesantren dan profesionalitas para ustaz 

di pondok pesantren sehingga pelaksanaan kurikulum dengan kompetensi dan 

profesionalitas para ustad atau pendidik saling mendukung. Orientasi ini sebagai 

bagian pengembangan sistem pendidikan di pondok pesantren yang di dasarkan pada 

prinsip mencari ilmu hukumnya wajib dan berlaku seumur hidup karena Allah tidak 

terbatas dan Maha Luas. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Khaf ayat 109 

sebagai berikut : 

                          

  

Artinya : Katakanlah (Muhammad) Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) 

kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis 

(ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan 

sebanyak itu (pula)". 
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Pengembangan-pengembangan pendidikan pondok pesantren adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan lembaga pendidikan dan semua akomodasi, fasilitas, serana 

dan prasarananya; 

2. Perubahan kurikulum, yaitu perpaduan antara ilmu agama islam dan semua 

alatnya, serta ilmu pengetahuan umum, yang semua dipandang sebagai ilmu 

Barat; 

3. Pengembangan metode pembelajaran. Kini jarang digunakan metode 

bandungan (weton) maupun sorogan. Metode pembelajaran di pondok 

pesantren sama dengan di sekolah umum; 

4. Pengembanganng kompetensi, profesionalitas dan sertifikasi pendidik atau 

guru di pondok pesantren. Sekarang, tidak sedikit ustad yang mengajar di 

pondok pesantren yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

5. Pengembangan literature pondok pesantren, yaitu pengembangan kepustakaan 

yang berasal dari Timur Tenggah seperti kitab kuning dan berbahasa Arab dan 

yang berasal dari Barat yang berbahasa Inggris; 

6. Pengembangan jenis pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, 

hingga perguruan tinggi, kini banyak dikelola pondok pesantren. 

7. Pengembangan jurusan, yaitu pengembangan bidang kajian atau program 

kajian studi yang diminati oleh santri yakni jurusan ilmu Agama Islam 
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(syariat), jurusan ilmu pengetahuan sosial, jurusan ilmu pengetahuan alam, 

jurusan matematika, biologi, dan jurusan bahasa.
42

 

 

B.  Pemberdayaan Santri 

 

1. Pengertian Pemberdayaan 

 

Kata pemberdayaan berasal dari kata “empowering”  (power) yang berarti energi, 

potensi, kemampuan, spirit, dan stamina. Empowering juga mengandung makna 

“more power” yaitu lebih berdaya dari sebelumnya dengan batasan sesuai wewenang 

dan bertanggung jawab dalam kemampuan individual yang dimilikinya. 

Istilah pemberdayaan (empower) menurut Merriam Webster (1996) mengandung 

dua arti. Pengertian pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian 

kedua berarti to give ability to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai 

memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepihak 

lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi 

kemampuan atau keberdayaan.Pemberdayaan merupakan aktivitas yang disengaja 

untuk mencapai suatu tujuan.
43

 

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (kemampuan) dengan cara 

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimilikinya dan berusaha mengembangkannya. Pemberdayaan pada hakikatnya 

merupakan kegiatan untuk memberdayakan manusia melalui perubahan dan 
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pengembangan manusia itu sendiri yang berupa kemampuan (competency), 

kepercayaan (confidence), wewenang (authority), dan tanggung jawab 

(responsibility), dalam rangka pelaksanaan kegiaatan-kegiatan (activities) organisasi 

untuk meningkatkan kinerja (performance). 

Pemberdayaan juga disebut sebagai sifat yang dimiliki oleh tim yang berkerja 

tinggi. Segala potensi yang dimiliki anggota tim mendapat pengakuan dan 

penghargaan. Jika orang diberdayakan, maka ia akan merasa dihargai. Penghargaan 

merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam pemberdayaan, setiap tim 

memiliki peluang untuk bererkembang dan juga berprestasi.
44

 Pemberdayaan akan 

melahirkan kemandirian, baik kemandirian berfikir, bersikaf, bertindak, tindakan 

yang bertujuan pada pencapaian  harapan hidup yang lebih baik.Dalam pandangan 

Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan 

paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan/perubahan. 

Ini sesuai dengan  sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al- Qosshas ayat 77 

sebagai berikut ; 

           

              

 

Artinya : Dan berusahalah mencari pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri diakhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 

lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan lah 
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kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(Q.S Al- Qosshas ayat 77). 

 

Didalam Al-Qur‟an Surah Al Ankabut ayat 69 juga mengandung aspek yang 

penuh optimisme bagi ikhtiar (usaha)  sebagai berikut : 

                

 

Artinya : Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- 

benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan 

Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik 

(Q.S Al Ankabut  : 69). 

 

Pemberdayaan adalah suatu cara baik individu, organisasi atau masyarakat 

diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas hidupnya. Secara umum, 

pemberdayaan kerap dihayati sebagai suatu rencana perubahan menyeluruh dalam 

besaran nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan sistematis dengan 

pertimbangan faktor–faktor yang diperlukan diberikan prioritas utama. Tujuan 

pembangunan ini adalah meningkatkan tarap hidup manusia secara sosiokultural, 

politik, ekonomi, serta lingkungan alam kearah yang lebih baik.
45

. 

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan 

(power) kepada pihak yang lemah(powerless) dan mengurangi kekuasaan 

(disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerfull) sehingga terjadi 

keseimbangan (Djohani 2003) begitu pula menurut Rappaport (1984), pemberdayaan 

adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar 

mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya 
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Pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan 

kekuasaan (power). Istilah kekuasaan identik dengan kemampuan individu untuk 

membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan 

tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau 

kelompok atau organisasi terlepas dari kebutuhan, potensi atau keinginan orang lain.  

Pemberdayaan bukan sekedar memberikan kewenangan 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. Pemberdayaan tidak  

sekedar memberikan kewenangan 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.
46

 

Menurut parsons (1994), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh 

keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi 

kehidupannya dan kehidupan yang lain yang menjadi perhatiannya. Selanjutnya 

menurut Ife (1995) pemberdayaan adalah menyiapkan hal berupa sumber daya, 

kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri 

dalammenentukan masa depan serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan 

dalam komunitas santri  itu sendiri. 
47

 

                                                           
46

M. Anwas, Op.Cit, h.  48. 
47

Ginanjar Kartasamita, Pengembangan Untuk Rakyat, (Jakarta : PTPustaka Cresindo), h. 

144. 



 

42 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang sehingga memiliki kekuatan 

atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki 

kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat.Pada 

hakikatnya pemberdayaan adalah bagaimana membuat individu atau masyarakat 

mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu 

disini mengandung makna : berdaya, faham, termotivasi, memiliki kesempatan, 

melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu berkerjasama, tahu sebagai 

alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari 

dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif. 

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, 

bimbingan ataupun pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu untuk 

manpu mandiri. Upaya tersebut merupakan tahapan dari sebuah proses pemberdayaan 

dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama, menuju perilaku yang lebih 

baik, dalam meningkatkan hidup dan kesejahteraannya. Pemberdayaan merupakan 

alat atau sarana untuk menumbuhkembangkan potensi personel dalam organisasi, 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
48

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah 

suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi sekelompok orang guna 

meningkatkan kemampuan mereka sehingga dapat turut berpartisipasi sesuai dengan 

potensi dan daya yang mereka miliki. 
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2. Konsep Pemberdayaan 

Pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan 

kekuasaan (power). Istilah kekuasaan identik dengan kemampuan individu untuk 

membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan 

tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau 

kelompok atau organisasi terlepas dari kebutuhan, potensi atau keinginan orang lain. 

Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau 

keinginan dirinya. 

Pemberdayaan tidak  sekedar memberikan kewenangan 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. 

Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat: 

mendorong kemampuan, kemampuan, pelatihan-pelatihan, dan juga keterampilan 

yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, menciptakan berbagai kesempatan kerja, 

menghidupkan kembali kearifan-kearifan likal sebagai modal sosial, serta mengubah 

mind set untuk berdaya dan mandiri. 

 

3. Strategi Pemberdayaan  

Strategi pemberdayaan ini merupakan suatu strategi untuk memperbaiki sumber 

daya manusia (SDM) dengan bertanggung jawab dan kewenangan terhadap mereka 

yang nantinya diharapkan dapat memungkinkan untuk mencapai kinerja yang lebih 

tinggi atas situasi yang selalu berubah. 
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Strategi yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya 

manusia (SDM) bersifat : 

1. Pengembangan bidang pengetahuan yang dimiliki; 

2. Pengembangan keterampilan dan bakat yang ada; dan 

3. Bersifat memperbaharui keahlian. Dengan strategi ini, maka kegiatan 

pemberdayaan lebih bersifat individual yang menuntut kekuatan yang ada 

pada diri manusia untuk melakukan aktivitas. 

 

4. Tahapan Pemberdayaan 

Ada tiga tahapan untuk melakukan pemberdayaan, yaitu : 

1. Menyadarkan,yaitu setiap pegawai atau individu diberi 

pemahaman/pengertian bahwa yang bersangkutan mempunyai hak yang 

sama dalam melakukan perubahan organisasi; 

2. Memampukan (capacity building), yaitu yang bersangkutan diberi daya atau 

kemampuan agar dapat diberikan “kekuasaan”. Pemberian kemampuan 

umumnya dilakukan dengan pelatihan atau workshop; dan 

3. Memberikan daya (empowerment), yaitu yang bersangkutan diberikan daya 

kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuaidengan kecakapan yang dimiliki 

dengan merujuk pada assessment atau kebutuhan.
49
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5. Pelaksanaan Pemberdayaan 

     Dalam pemberdayaan perlu memberikan prioritas kebutuhan pelatihan yang 

memang diperlukan. Kegiatan pelatihan merupakan aspek yang angat penting guna 

meningkatkan kemampuan mereka menuju peningkatan kualitas hidupnya. 

     Proses pelatihan hakikatnya adalah proses belajar. Dalam proses  belajar,  terdapat 

sub sistem pembelajaran yang saling terkait untuk mencapai pembelajaran tersebut. 

Menurut Bernarding dan Russel (1993) menjelaskan ada tiga aktivitas dalam program 

pelatihan yaitu: pertama,penilaian kebutuhan pelatihan (need assessment) , kedua, 

pengembanagn program pelatihan (development), ketiga, evaluasi program pelatihan 

(evaluation).
50

 

 

6. Pengertian Santri 

     Santri berasal dari bahasa India yakni shastri, artinya orang-orang yang 

mengetahui kitab-kitab suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab-kitab suci 

Hindu. Kata santri juga berasal dari kata “shastra” yang berarti buku suci tentang 

ilmu pengetahuan. Menurut Geertz, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Imran, kata 

santri berasal dari bahasa Sansekerta, yakni shastri artinya ilmuwan Hindi yang 

pandai menulis, yang telah diadaptasi menjadi kata santri yang dapat digambarkan 

dalam makna yang sempit maupun makna yang luas. 

      Menutut buku Babad Cirebon berasal dari kata “chantrik” yang berarti orang 

yang sedang belajar kepada seorang guru. Kemudian kata tersebut diserap dalam 
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bahasa Jawa menjadi “santri”.
51

 Santri adalah seseorang yang mengikuti seorang guru 

kemanapun pergi atau menetap dengan tujuan dapat belajar darinya suatu ilmu 

pengetahuan dan biasanya tinggal di pondok pesantren.Dalam arti yang sempit, santri 

adalah seorang pelajar sekolah agama yang bermukim di suatu tempat yang disebut 

pondok pesantren. 

     Adapun dalam arti luas dan lebih umum, kata santri mengacu pada identitas 

seseorang sebagai bagian dari varian komunitas penduduk Jawa yang menganut Islam 

secara konsekuen, yang sembahyang dan pergi kemasjid jika hari jum‟at dan 

sebagainya. 

Apabila direnungkan dengan seksama, istilah santri yang diambil dari kata-kata 

yang berasal dari India dapat diterima secara rasional karena penyebaran agama Islam 

pertama kali dilakukan oleh Gujarat dari India. Bahasa India benar-benar telah 

diadopsi dan digunakan untuk sebutan umat Islam yang taat kepada ajaran Islam, 

misalnya yang melaksanakan shalat lima waktu, berjamaah shalat jum‟at, dan 

melakukan puasa pada bulan Ramadhan. 

Santri berarti seseorang yang mengikuti seorang guru kemanapun pergi atau 

menetap dengan tujuan dapat belajar darinya suatu ilmu pengetahuan.Ilmu 

pengetahuan yang harus dipelajari dan direnungi agar kehidupan manusia tidak 

tersesat. Tidak salah jika Allah SWT menurunkan  wahyu Al-Qur‟an yang pertama 

kepada Rasulullah Saw. 
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 Al-Qur‟an telah melakukan proses penting dalam pendidikan manusia sejak 

diturunkannya surat Al-Alaq yang isinya perintah untuk membaca, terutama 

membaca diri manusia yang diciptakan Allah SWT , membaca alam jagat raya 

sebagai tanda-tanda kekuasaanya, dan membaca bahwa Allah SWT sebagai sumber 

ilmu pengetahuan. Ayat-ayat tersebut mengajak seluruh manusia untuk meraih ilmu 

pengetahuan melalui membaca.
52

  Ayat yang dimaksud adalah surah Al-„Alaq ayat 1-

5 sebagai berikut : 

                       

         

 

Artinya: 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
 

 

a. Kategori Santri 

Santri adalah istilah peserta didik yang belajar di pondok pesantren. Istilah santri  

hanya ada di pondok pesantren. Menurut Zamakkhsyari Dhofer ( 1982: 51-52), ada 

dua kategori santri yang belajar di pondok pesantren, yaitu : 

1. Santri Mukim 

Santri mukim maksudnya santri yang menetap dan tinggal di pondok pesantren 

bersama kyai, secara aktif menuntut ilmu dari kyai tersebut. Biasanya santri yang 
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telah lama mukim dan dianggap telah memiliki kecakapan ilmu agama selama di 

pondok pesantren diangkat menjadi ustad yang dapat mewakili kyai 

dalammengajarkan agama. Santri mukim adalah santri yang menuntut ilmu sambil 

tinggal diasrama yag disediakan oleh pengelola pondok pesantren.
53

 

Santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pondok pesantren.Santri 

mukim yang paling lama tinggal (santri senior) dipondok pesantren tersebut biasanya 

merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang tanggungjawab mengurusi 

kepentingan pondok pesantren sehari-hari.Santri senior juga memikul tanggung 

jawab mengajar santri-santri yunior tentang kitab-kitab dasar dan menengah. Dalam 

sebuah pondok posantren yang besar, biasanya terdapat santri yang merupakan putra-

putra kyai besar dari pondok pesanren yang lain yang juga belajar disana. Mereka 

biasanya memperoleh perlakuan yang istimewa dari kyai. Santri-santri inilah yang 

nantinya akan menggantikan ayahnya dalam mengasuh pondok pesantren asalnya. 

Ada dua motif seorang santri menetap sebagai santri menetap sebagai santri 

mukim: pertama, Motif menurut ilmu yaitu santri itu datang dengan maksud 

menuntut ilmu dari kyainya.  

Kedua, Motif menjunjung tinggi akhlak, artinya seorang santri belajar secara 

tidak langsung agar santri tersebut setelah dipondok pesantren  akan memiliki akhlak 

yang terpuji sesuai dengan akhlak kyainya. 

 

 

 

                                                           
53

Hasan Basri, Beni Ahmad Saebani ,Ilmu Pendidikan Islam (jilid 11), ( Bandung : Pustaka 

Setia,  2010), h. 234. 



 

49 

2. Santri kalong 

Santri kalong yaitu peserta didik yang umumnya berasal dari sekitar pondok 

pesantren. Ia mengikuti aktifitas dan kegiatan di pondok pesantren, akan tetapi ia 

tidak tinggal atau menetap bersama kyai di pondok pesantren., melainkan pulang ke 

rumah masing-masing.
54

 

Santri kalong ialah santri-santri yang berasal dari daerah berasal dari daerah-

daerah sekitar pondok pesantren yang biasanya mereka tidak menetap dipondok 

pesantren mereka pulang kerumah masing-masing setiap selesai mengikuti suatu 

pembelajaran dipondok pensantren. 

Santri kalong merupakan siswa yang berasal dari desa-desa sekitar pondok 

pesantren.Mereka bolak-balik (nglajo) dari rumahnya sendiri, bolak-balik (nglaju) 

dari rumah.
55

 

Para santri kalong ini berangkat ke pondok pesantren ketika ada tugas belajar dan 

aktifitas di pondok pesantren.Apabila pondok pesantren memiliki lebih banyak santri 

mukin dari pada santri kalong, maka pondok pesantren itu adalah pondok pesantren 

besar.Sebaliknya pondok pesantren kecil memiliki lebih banyak santri kalong dari 

pada santri mukim. 

 

C. Kemandirian Santri 

1. Pengertian Kemandirian 

 

Kemandirian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiadiartikan dengan hal atau 

keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak tergantung kepada orang 
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lain.Kemandirian adalah sikap (perilaku) dan mental yang memungkinkan seseorang 

untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat, berusaha melakukan segala sesuatu 

dengan jujur dan benar atas dorongan dirinya sendiri. Kemandirian juga diartikan 

sebagai kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri dengan sendirinya yang 

ditandai dengan keberanian mengambil inisiatif, mencoba mengatasi masalah tanpa 

meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju 

kesempurnaan.
56

 

Dengan kata lain, kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk 

berusaha berdiri sendiri yang ditandai dengan keberanian mengambil inisiatif, 

mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan 

mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Allah berfirman dalam Al-Qur‟an 

sutat Al-Ra‟d ayat 11 yang berbunyi: 

 …..       

 

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, (Q.S Al-Ra’d : 11) 

.   

Di dalam sebuah hadist Rasulullah saw. bersabda, “ sesungguhnya seseorang dari 

kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul diatas pundaknya itu lebih baik dari 

pada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau tidak. ( HR. Al-Bukhori, 

Muslim, Al-Tirmizi dan Al-Nisa‟i). 
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Kemandirian adalah sikap (perilaku) dan mental yang memungkinkan seseorang 

untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat, berusaha melakukan segala sesuatu 

dengan jujur dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur diri 

sendiri,sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapinya, serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang 

telah diambilnya melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. 

Menurut Erikson yang dikutip oleh Desmista menyatakan bahwa kemandirian 

adalah usaha untuk melepaskan diridari orang tua dengan maksud menemukan 

dirinya melalui proses pencarian identitas yang merupakan perkembangan kearah 

individualis yang mantab dan berdiri sendiri.
57

 

Kemandirian merupakan unsur yang terpenting dari moralitas yang bersumber 

pada masyarakat.Kemandirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor, yaitu 

disiplin dan komitmen terhadap kelompok. Oleh sebab itu, individu yang mandiri 

adalah individu yang berani mengambil keputusan berdasarkan pemahaman akan 

segala konsekuwensi dari tindakannya. Kemandirian ini diperoleh dari proses 

realisasi kedirian dan proses menuju kesempurnaan. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan sikap yang 

memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan 

sendiri, memiliki kemampuan mengatur diri sendiri, mampu menyelasaikan masalah-
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masalah tanpa meminta bantuan kepada orang lain, dan dapat bertanggung jawab 

terhadap segala keputusan yang diambil melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. 

Ciri-ciri seseorang dikatakan mandiri adalah yang memiliki semua kemampuan di 

bawah ini : 

1.  Memiliki kemampuan untuk selalu berusaha berinisiatif dalam segala hal. 

2. Memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang dipertanggung-jawabkan 

padanya. 

3. Memperoleh kepuasan dari kegiatannya (yang dikerjakannya). 

4. Memiliki kemampuan mengatasi rintangan yang dihadapinya dalam mencapai 

kesuksesan. 

5. Memiliki kemampuan untuk selalu bertindak jujur dan benar sesuai hak dan 

kewajibannya. 

6. Memiliki kemampuan berpikir secara kritis, kreatif dan inovatif terhadap 

sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi manfaat atau 

keuntungannya, maupun segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya. 

7. Tidak merasa rendah diri jika harus berbeda pendapat dengan orang lain, 

berani mengemukakan pendapatnya walaupun berbeda, dan mampu menerima 

pendapat yang lebih benar. 

 

2. Kemandirian Dalam Syariat Islam 

Kemandirian dalam syariat Islam adalah kemauan untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri dengan bekerja keras agar terhindar dari sikap meminta-minta. Dalam ajaran 
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islam, meminta-minta adalah pekerjaan yang hina harus dijauhi, kecuali dalam 

keadaan yang sangat terpaksa. Islam tidak melarang umat muslim menerima 

pemberian dari orang lain, akan tetapi menjadi pemberi jauh lebih baik dan mulia.  

     Di dalam Al-Qur‟an surat Al-Iail ayat 18-21 membahas tentang tangan diatas lebih 

baik dari pada tangan di bawah (saling memberi) sebagai berikut: 

                

   

Artinya : (18). yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya, 

(19) Padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya 

yang harus dibalasnya,(20) tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena 

mencari keridhaan Tuhannya yang Maha tinggi, (21) dan kelak Dia benar-

benar mendapat kepuasan.(Q.S Al-Iail ayat 18-21). 

 

Pola hidup yang tidak mandiri, selain menjadi beban juga akan menjatuhkan 

wibawa seseorang dimata orang lain. Islam selalu menganjurkan umatnya untuk 

mandiri, sehingga setiap upaya kearah kemandirian mendapatkan porsi penting dalam 

ajaran Islam. Rosulullah memberikan sugesti kepada umatnya,“Seorang yang 

berusaha mencari kebutuhan pokok dan tidak meminta-minta pada orang lain. Allah 

tidak akan mengazabnya pada hari kiamat. Sekiranya kalian mengetahui apa yang 

ketahui, maka seseorang tidak akan pernah meminta-minta kepada orang lain sedang 

ia memiliki makanan untuk seharinya. Dan seorang hamba yang berusaha dengan 

tangannya sendiri sangat disukai Allah .Sungguh Allah sangat benci seseorang yang 

tidak mempunyai penghasilan dunia akhirat”. 
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Didalam hadist lain, diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw, pernah pergi kepasar 

dan membawa beberapa keranjang barang melihat beliau membawa barang yang 

banyak, para sahabat berinisiatif membawakannya. Namun, beliau segera 

menolaknya. Beliau bersabda “kamilah pemilik barang ini, dan kamilah yang paling 

berhak membawanya” 

Inilah contoh dari kemandirian Rasulullah Saw yang patut kita teladani.Hadist 

tersebut merupakan anjuran bagi umat Muslim agar hidup mandiri. Jika kita 

menelusuri jejak hidup Rasulullah, kita akan menemukan betapa beliau adalah 

seseorang yang sangat mandiri. Beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan 

sebagaimana dikerjakan orang kebanyakan.Beliau sering menambal sendiri jubahnya, 

menjahit sepatunya dan melakukan pekerjaan rumah tangga.Bagi beliau, pekerjaan 

rumah tangga tidak mengurangi sedikitpun kewibawaan dan kemulyaannya sebagai 

utusan Allah. 

 

D. Metode Daurah Kebudayaan 

1. Pengertian Metode Daurah Kebudayaan 

Kata daurah berasal dari bahasa Arab, yang bermakna perputaran, siklus,tahapan, 

lingkaran. Dalam tata bahasa Arab, daurah jabatan katanya adalah „masdar‟ (kata 

benda) dari kata dara, yaduru, dauratan.Kata daurah telah diserap kedalam bahasa 

Indonesia, seperti kata daur. Penggunaan kata daur dalam bahasa Indonesia dalam 

kalimat „daur ulang‟ (diputar kembali, diolah kembali).  
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Secara harfiah, daurah megandung kuntinuitas pelaksanaan suatu program hasil 

dari suatu perencanaan yang matang, kemudian dilaksanakan secara berkala, serta 

ditindaklanjuti hasil dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan pola dan bentuk 

yang sama, sehingga melahirkan tujuan program yang diharapkan. 

Sedangkan kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta „buddhayah‟ (budi 

dan daya).Kata budi mengandung makna perasaan yang timbul dari pikiran dengan 

aktivitas badaniah, kemudian menimbulkan tindak tanduk (perilaku) untuk memenuhi 

keinginannya, yang ditunjukan untuk kepentingan masyarakat. Proses ini berkembang 

secara terus menerus dan turun menurun, dari satu generasi kegenerasi yang lain, 

dengan mengandung fungsi jiwa yang tinggi. Sedangkan kata daya adalah kekuatan 

daya adalah kekuatan yang tertanam dalam diri manusia untuk mencapai maksud dan 

tujuan didalam memenuhi keinginannya. 

Secara harfiah (istilah) „kebudayaan‟ adalah perwujudan dari otoaktivitas jiwa, 

yaitu; cipta (kognitif), rasa (afektif), dan karsa (psikomotor) untuk dapat mencapai 

karya (perkembangan hidup).  Kebudayaan mempunyai arti lingkup operasionalnya 

antara lain dalam bidang ; lapangan sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan 

(sains), teknologi informasi , kesenian (estetika), dan filsafat agama. Dengan adanya 

kebudayaan, manusia dapat mengatur diri, bagaimana harus bertindak, berbuat,  

menentukan sikap, sehingga dapat diterima dalam lingkungan sosial.
58

 

Melihat makna kata daurah dan kebudayaan diatas, maka istilah daurah 

kebudayaan adalah suatu bentuk kegiatanmelalui pelatihan yang dilakukan dalam satu 
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kelompok (masyarakat, pesantren, atau organisasisi) untuk membangun serta dapat 

mengembangkan rasa dan cipta dalam dirinya sesuai norma dan kaidah yang berlaku. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tahapan-tahapan yang 

disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan. 

Program daurah kebudayaan adalah bagian dari proyek sosial-keagamaan yang 

berorientasi pada pemberdayaan khususnya di lingkungan masyarakat pondok 

pesantren.Implementasi dari metode daurah kebudayaan adalah pengembangan 

sumber daya manusia (SDM).Sumber daya manusia (SDM) merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh organisasi, agar pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability) dan 

keterampilan (skill) mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka 

lakukan.Maka diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam 

melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik, sesuai dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi yang digunakan oleh organisasi.
59

 

Sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi internal dan 

sisi eksternal.
60

 Dari sisi internal sumber daya manusia dapat diartikan sebagai upaya 

mewujudkan situasi, kondisi, sarana prasarana, sistem, dan lain sebagainya yang 

memungkinkan seluruh potensi yang terdapat dalam diri manusia dapat diberdayakan 

sesuai dengan cita-cita dan keinginan manusia itu sendiri.  
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Potensi yang ada dalam diri manusia itu meliputi potensi fisik, intelektual, 

emosional, spiritual, dan sosial dan ada pula yang menyebutnya sebagai dimensi 

kefitrahan, keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. 

Sumber daya manusia (SDM) dapat pula diartikan sebagai upaya membangun 

seluruh kecerdasan yang dimiliki manusia, yaitu kecerdasan  intelektual, kecerdasan 

emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial dan lain sebagai nya. Pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) dari segi eksternal adalah upaya memberikan ilmu 

pengetahuan, wawasan, keterampilan, pengalaman, nilai-nilai dan 

sebagainya.Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dapat diartikan sebagai 

pembantu manusia untuk memberdayakan berbagai potensinya, atau memanusiakan 

manusia.Sumber daya manusia (SDM) di pondok pesantren adalah santri.Salah satu 

bentuk program daurah kebudayaan adalah pelatihan kewirusahaan. 

      Wirausaha yang asal katanya adalah terjemahan dari entrepreneur. Istilah 

wirausaha ini berasal dari kata entrepreneur (bahasa Prancis) yang diterjemahkan 

dalam bahasa Inggris dengan arti between taker atau go-between. Wirausaha adalah 

orang yang melihat peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk 

memanfaatkan peluang tersebut. Pengertian wirausaha disini menekankan kepada 

setiap orang yang memulai suatu bisnis yang baru.
61

 

Wirausaha bukan ilmu ajaib yang dapat mendatangkan uang dalam sekejap. 

Namun tak bisa disangkal bahwa wirausaha memiliki peran yang sangat vital bagi 
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kemajuan setiap insan.
62

 wirausaha (entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani 

mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani 

mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa rasa 

takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kegiatan wirausaha dapat 

dilakukan seorang diri atau berkelompok. Seorang wirausahawan dalam pikirannya 

selalu berusaha mencari, memanfaakan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat 

memberikan keuntungan. 

Peter f. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sementara itu, Zimmerer mengartikan 

kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam 

memecahkan persoalan dan menemukan untuk memperbaiki kehidupan (usaha).  

Kebanyakan  wirausaha mempunyai tujuan-tujuan dan pengharapan tertentu. 

Semakin jelas tujuannya, maka semakin besar kemungkinan akan tercapai. Menjadi 

seorang wirausaha lebih besar pada sebuah pekerjaan/karir.
63

 

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan 

suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan 

memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus menerus untuk menemukan 

sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya. 

     Sifat atau  karakter yang harus dimiliki oleh seorang seorang wirausaha atau 

entrepreneur yang sesuai dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut : 
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1. Sifat takwa, tawakal, zikir, dan syukur firman Allah menyatakan: 

                    

    

Artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan 

kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka 

mereka Itulah orang-orang yang merugi (Q.S. Al-Muanafiqun : 9). 

 

2. Jujur 

Dalam suatu hadist dinyatakan : kejujuran itu akan membawa membawa 

ketenangan dan ketidakjujuran akan menimbulkan keragu-raguan ( HR. Tirmidzi). 

Jujur dalam segala kegiatan bisnis, menimbang, mengukur, membagi, 

berjanji,membayar hutang, jujur dalam berhubungan dengan orang lain, maka akan 

membuat ketenangan lahir dan batin. Jujur disebut dalam Al-Qur‟an surat al-ahzab 

ayat 70 sebagai berikut : 

           

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

Katakanlah Perkataan yang benar, ( Q.S Al-Ahzab ayat 70). 

 

3. Niat suci dan ibadah 

Bagi seorang muslim melakukan bisnis adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. 

Demikian pula hasil yang diperoleh dalam sebuah dalam bisnis akan dipergunakan 

kembali di jalan Allah. Peranan niat yang iklas sangat penting. 

4. Berzakat dan berinfaq 

Mengeluarkan zakat dan infaq merupakan budaya Muslim yang bergerak dalam 

bidang bisnis. Harta yang diperoleh dalam bisang bisnis laba yang diperoleh harus 
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disisihkan sebagian untuk membantu anggota masyarakat yang membutuhkan. Dalam 

sebuah hadist Qudsi Allah berfirman yang artinya : berinfaqlah kamu niscaya Allah 

akan memberi belanja kepadamu (Muttafaq‟Alaih). 

Seperti dalam Al- Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 43 Allah SWT berfirman : 

          

Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 

yang ruku, (Q.S. Al-Baqarah ayat 43). 

 

5. Silaturahmi 

Orang bisnis seringkali melakukan silaturahmi dengan patner bisnisnya ataupun 

dengan langganannya. Hal ini tentu jelas sesuai dengan ajaram Islam bahwa kita 

harus selalu mempererat silaturahmi. Manfaat silaturahmi ini disamping memppererat 

persaudaraan juga sering kali membuka peluang-peluang bisnis yang baru. Hadist 

Nabi menyatakan : Siapa yang ingin murah rezekinya dan panjang umurnya, maka 

hendaklah ia mempererat hubungan silaturahmi (H.R. Muslim).
64

  

 

2. Metode Daurah Kebudayaan Dalam Perspektif Islam 

Dalam perspektif Islam metode daurah kebudayaan merupakan bentuk pelatihan 

diri atau biasa disebut dengan riyadhah. Hal ini dimaksudkan untuk membangun 

kekuatan mental spiritual yang dilandasi oleh nilai- nilai Al-Qur‟an dan sunnah. Hal 

ini bertujuan agar pola pikir terhindar dari sifat dogmatis, kerusakann fanatik, picik, 

menutup diri, sehingga beralih pada pola fikir yang terbuka (moderat). Hal tersebut 

disebutkan pula di dalam Al-Qur‟an surat Muhammad ayat sebagai berikut ; 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan 

janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu,(Q.S. Muhammad:33). 

 

Metode daurah kebudayaan ini merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan 

secara sistematik, mulai dari tingkat pribadi (akhlak, kepemimpinan), kelompok 

(menciptakan kerja sama), dan masyarakat (membangun karya sosial) yang bertujuan 

untuk membangun peradaban di masyarakat yang tak lepas dari kaidah Al-Qur‟an dan 

Sunnah. Demikian bahwa penanaman nilai dalam diri manusia menurut al-qur‟an dan 

sunnah adalah sebuah proses pelatihan diri dalam mengendalikan dan mengalahkan 

hawa nafsu, bujukan setan, dan karakter buruk lainnya.
65
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan yang berusaha memahami fenomena apa yang dialami oleh 

subjek penelitian  dengan suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam 

terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.
66

 

Fenomena tersebut biasanya berupa pemimpin madrasah, sekelompok siswa, suatu 

program, suatu proses, suatu penerapan kebijakan atau suatu konsep.Penelitian ini 

difokuskan pada pemberdayaan santi menuju kemandirian dengan metode daurah 

kebudayaan di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab.Pringsewu. 

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Metode kualitatif 

disebut juga metode naturalistik karena karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

alamiah (natural setting).
67

 

Pemilihan atas metode ini disebabkan oleh daya ekdplonatari kualitatif mampu 

berada pada level makna dari peristiwa, dan bukan berhenti pada angka-angka, sebab 

level tersebut berupaya diungkapkan dari berbagai fenomena yang muncul dari data-

data yang dikumpulkan untuk selanjutnya diimprementasikan. Data yang 
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diungkapkan bukan merupakan angka-angka tetapi merupakan kata-kata, kalimat-

kalimat dan dokumen. 

Berdasarkan tingkat ekplanasinya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

deskriptif.Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih 

jelas tentang situasi-situasi sosial.
68

Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. 

Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan 

perhatiannya kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat 

penelitian dilakukan. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman dan penafsiran 

secara mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan. 

 

B. Setting Penelitian 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian berjudul “ Pemberdayaan Santri 

Menuju Kemandirian Dengan Metode Daurah Kebudayaan dilaksanakan di pondok 

pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research)di pondok 

pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab.Pringsewu. Dengan subjek penelitian santri 

di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu. 

 

C.  Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian lapangan (field research) ini yang menjadikan subjeknya adalah 

santridi pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab.Pringsewu. 
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Sedangkan objek penelitian adalah pemberdayaan santri menuju kemandirian 

dengan dengan metode daurah kebudayaan di pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk Kab.Pringsewu. 

 

D. Sumber Data 

Dalam suatu penelitian selalu melibatkan sejumlah subjek yang diteliti. Subjek 

yang dijadikan sumber pada data penelitian ini adalah : 

1. Pengasuh pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

Yaitu untuk mengetahui informasi tentang sejarah berdirinya pondok pesantren, 

proses berdirinya pondok pesantren, apa yang melatarbelakangi berdirinya pondok 

pesantren pesantren, sistem pembelajaran di pondok pesantren, metode yang 

dipergunakan dalam pembelajaran, sarana dan prasarana dan lain sebagainya di 

pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

2. Ustad pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

Yaitu untuk mengetahui informasi bagaimana kegiatan pembelajaran, kondisi 

santri,  pelatihan kewirausahaan, faktor pendukung dan faktor penghambat  pelatihan 

kewirausahaan dan lain sebagainya pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewu. 

3. Santri pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

Yaitu untuk mengetahui informasi tentang situasi dan kondisi dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan metode daurah kebudayaan melalui pelatihan kewirausahaan 

yang penulis amati selama kegiatan penelitian berlangsung. 
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4. Wali santri pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

Yaitu untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada anaknya sebelum dan 

setelah belajar di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab.Pringsewu. 

 

E. Metode Pengumpul Data 

Metode pengumpul data merupakan bagian yang penting dari penelitian itu 

sendiri. Metode pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. Metode observasi 

    Observasi adalah cara menghimpun bahan keterangan atau data yang dilakukan 

dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang dijadikan sasaran. Metode observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.
69

 Adapun 

jenis observasi berdasarkan peranan yang dimainkan yaitu dikelompokan menjadi dua 

bentuk berikut ini : 

1. Observasi partisipan, yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan alamiah, 

tempat dilakukannya observasi. Disebut observasi partisipan apabila observasi 

(orang yang melakukan observasi) turut ambil bagian atau berada dalam 

keadaan objek yang diobservasi (disebut observer). 

2. Observasi Non partisipan, yaitu dalam observasi ini peranan tingkah laku 

peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang 

diamati kurang dituntut. 
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Dalam penelitian ini digunakan jenis observasi partisipan dimana peneliti menjadi 

bagian dari keadaan alamiah.Peneliti  turut ambil bagian atau berada dalam keadaan 

objek. Metode observasi digunakan untuk mengamati prosespemberdayaan santri 

menuju kemandirian dengan metode daurah kebudayaan melaluli pelatihan 

kewirausahaan di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu. 

b. Metode interview (wawancara) 

     Interview adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan dengan telinganya sendiri.
70

 

     Interview adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka 

antara pihak penanya ( interviewer) dengan pihak yang ditanya (interviewee). Metode 

wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang 

digali dari sumber data melalui percakapan  atau tanya jawab secara langsung 

terhadap seseorang yang kita butuhkan informasinya. 

     Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa metode interview merupakan salah 

satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi antara 

dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan. Dilihat dari sifat atau teknik 

pelaksanaannya, maka wawancara dapat dibagi menjadi tiga macam: 

1. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok 

masalah yang diteliti 
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2. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana interview 

tidak sengaja mengarahkan Tanya jawab pada pokok-pokok dari fokus 

penelitian dari interview 

3. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara hanya 

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam prosès 

wawancara berlangsung mengikuti situasi.
71

 

 

Dalam menggunakan metode interview, penulis menggunakan jenis interview 

bebas terpimpin. Artinya responden diberi kebebasan untuk mengungkapkan 

pendapat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. 

Dalam pelaksanaanya penulis menginterview pengasuh pondok, ustadz, santri, dan 

wali santri untuk menggali informasi tentang pemberdayaan santri menuju 

kemandirian dengan metode daurah kebudayaan di pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk Kab.Pringsewu. 

c.  Metode Dokumentasi 

Metode pengumpulan data ini juga popular dengan penelitian dokumentasi 

(documentation research), yakni sebuah penelitian yang mencari data melalui arsip 

dan dokumentasi, majalah, jurnal, suratkabar, buku dan benda-benda tulis yang 

relevan.
72

 Sedangkan Sugiyono berpendapat bahwa “dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.
73
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Dengan data-data ini peneliti mendapatkan data-data tentang sejarah berdirinya, 

motto, visi misi, jumlah santri, keadaanguru/ustadz, pengurus, sarana dan prasarana 

pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu dan lain sebagainya. 

 

F. Uji Keabsahan Data 

 

1. Triangulasi 

 

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data  itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. Triangulasi data dilakukan untuk menjamin diperolehnya 

standar kepercayaan.  Pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang. Pemeriksaan 

ulang bisa dilakukan sebelum/sesudah data dianalisis. 

Denzin (1978) membedakan trianggulasi menjadi empat macam sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
74

 

     Trianggulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan jalan membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, membandingkan apa yang 

dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

     Triangulasi metode berarti pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian beberapa tehnik pengumpul data dan pengecekan derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama.      
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     Triangulasi penyidik berarti memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk 

pengecekan kembali derajat kepercayaan data.Pemanfatan pengamat lainnya 

membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpul data. 

Triangulasi teori menurut Lincoln dan Guba (1981:307) berdasarkan anggapan bahwa 

fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau 

lebih. 

     Dalam dalam penelitian ini digunakan trianggulasi sumber dan triangulasi metode  

dalam pemeriksaan keabsahan data dengan menanyakan hal yang sama melalui 

sumber yang berbeda-beda dan menggunakan tehnik pengumpul data seperti seperti 

observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi dalam pemeriksaan keabsahan data 

dalam penelitian. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah hal yang sangat penting dilakukan setelah pengumpulan data, 

dengan begitu peneliti akan mendapatkan gambarankonkrit mengenai obyek dan hasil 

studi. Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dalam 

analisa data yang ada akan Nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan 

masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.
75

 

Analisis data mengartikan hasilobservasi, wawancara yang diperoleh dan 

dokumentasi yang dikumpulkandalam penelitian.Analisis interaktif sebagaimana 

yang dikemukakanMiles dan Huberman menjadi acuan peneliti yakni reduksi data 
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(data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan 

atauverifikasi (conclution drawing/verification).
76

 

 

a. Reduksi data 

Kegiatan reduksi data yaitu data mentah yang telah dikumpulkan dari hasil studi 

dokumentasi, observasi, dan angket diklasifikasikan kemudian diringkas agar mudah 

dipahami.Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan 

mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan di verifikasikan.Temuan data dari 

pengamatan dan wawancara yang kompleks, campur aduk, dan tidak runtut dilakukan 

dengan mereduksidata, yakni memilah, memilih dan mengelompokkan data 

yangdianggap relevan untuk disajikan. 

b. Penyajian Data 

Display data (penyajian data) adalah penyusunan informasi dengan baik dan 

benar sehingga mmmemungkinkan dibuatnya kesimpulan-kesimpulan dan tindakan-

tindakan lebih lanjut. Dengan sajian data tersebut membantu untuk memahami 

sesuatu yang sedang terjadi dan kemudian untuk membuat suatu analisi lebih lanjut 

atau tundakan lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan tersebut. 

Oleh karena iti dengan permasalahan yang diteliti, data akan disajikan dalam bentuk 

tabel, matrik, grafik dan bagan. Dengan penyajian seperti itu, diharapkan informasi 

yang tertata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat dan mudah dipahami 

untuk menarik kesimpulan. 
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c. Verifikasi dan menarik kesimpulan 

Verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan kegiatan ketiga dari kegiatan 

analisis data.Kegiatan ini terutama dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap 

hasil penelitian, menjelaskan pola urutan dan mencari hubungan diantara dimensi-

dimensi yang diuraikan.Jadi walaupun data telah disajikan dalam bahasa yang mudah 

dipahami, hal itu tidak berarti analisis data telah berakhir melainkan masih harus 

ditarik kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan dituangkan dalam bentuk pertanyaan 

singkat sebagai temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan supaya 

mudah dipahami maknanya. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Penelitian 

 

1. Sejarah SingkatPondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab.Pringsewu. 

 

Sejarah pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu pada 

awalnya didirikan sebuah pengajian untuk masyarakat mempelajari Al-Qur‟an 

dengan ibadah yang lain. Pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewu didirikan pada Tahun 1990 oleh KH. Wasilan (Alm) yang dikelola oleh 

yayasan Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu. Bertempat di Kelurahan 

Pajaresuk, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.Suatu tempat dimana 

masyarakat yang heterogen dengan stratifikasi kehidupan mereka yang berbeda-beda 

memantulkan sinar keyakinan, dan antusiasme kehidupan mereka yang berbeda-beda 

pula terhadap agama.  

Potret kondisi seperti itulah yang menyebabkan munculnya yayasan pondok 

pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk kab. Pringsewu sebagai figur pondok pesantren 

yang diharapkan mampu menjadi atap peneduh, pemotong kebathilan, tempat 

menimba ilmu dan mengisi jiwa serta tempat untuk mencetak kader-kader umat yang 

siap terjun kemasyarakat. 
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Santri pertama di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

bernama Umi Malikah yang mempelajari Al-Qur‟an serta cabang-cabang ilmu 

lainya.Kemuadian Pada tahun 1994, dibangunlah asrama putra dengansantri pertama 

bernama Iskandar. Santri putra dan santri putri Pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk kab. Pringsewu menjadi satu dalam hal mengaji dibawah asuhan langsung 

bapak K.H. Wasilan (alm). 

 Selanjutnya pengesahan pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk kab. 

Pringsewu untuk pondok putra diasuh oleh bapak H.M. Tamrin Mahera sementara  

pondok putri diasuh oleh H.M Tahrir Wasilan. Jiwa Pondok pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk kab. Pringsewu adalah keikhlasan, kesederhanaan, 

kemandirian dan kebersamaan. 

 

2. Visi dan Misi 

a. Visi  

Mempersiapkan generasi Islam yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, 

serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kualitas iman dan takwa terhadap Allah SWT 

2) Mengusahakan kemandirian dan keterampilan bagi warga belajar/santri 

sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman 

3) Menciptakan warga belajar/santri yang berakhlakulkarimah dan berilmu 

amaliah 
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3. Sarana dan Prasana 

Pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu berdiri diatas lahan 

K.H Wasilan (alm) telah dimanfaatkan untuk keperluan sarana dan prasarana 

pembelajaran dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 2 

Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren  

Al-Muawwanah Pajaresuk  

Kab. Pringsewu 

NO Sarana dan Prasarana Keterangan/Jumlah 

1 Kelas 6 

2 Asrama putra  8 kamar 

3 Asrama putri 9 kamar 

4 Perkantoran  2 

5 Masjid 1 

6 Majlis ta‟lim 2 

7 Ruang Komputer 1 

8 Ruang kesehatan 1 

9 Tempat usaha/warung 2 

10 Kantin  2 

11 

 

 

 

 

Perlengkapan 

Papan Tulis (White Board)                     

Mesin tik                                               

Computer 

Lemari administrasi 

 

4 

2 

3 

2 

12 Alat kesenian rebana 2 stel 
Sumber : Dokumentasi Sarana dan Prasarana pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk, Kab. 

Pringsewu  2016/2017. 

 

4. Susunan Kepengurusn Pondok Pesantren 

a) Pendiri     :  K.H. Wasilan (alm) 

b) Pengasuh pondok putra    : H. M. Tamrin Mahera 

c) Pengasuh pondok putri   : H. M. Tahrir Wasilan 

d) Ketua pengurus asrama putra         : Muhamad Faisal 

Bagian kesehatan    : Solehan Cahayandi 
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Bagian ketakwaan    : Agus Setiawan 

Bagian keamanan    : Rizki Darmawan 

Bagian kebersihan    : Rifki Abdillah 

e) Ketua pengurus asrama putri          : Khoirotul Hikmah 

Bagian kesehatan   : Asih Rosanti 

Bagian ketakwaan   : Nurkholifah  

Bagian keamanan   : Marlina 

Bagian kebersihan   : Tri Rahayu 

 

5. Keadaan santri dan Ustadz/Guru Pondok Pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk kab. Pringsewu. 

a. Keadaan santri pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk kab. 

Pringsewu tahun 2016/2017 

Santri yang mengikuti pembelajaran di pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk kab. Pringsewu yaitu berjumlah 64 santri.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 3 

Jumlah Santri Pondok Pesantren Al-Muawwanah  

Pajaresuk Kab. Pringsewu 

NO Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 27 37 64 
Sumber : Dokumentasi data santri pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk, Kab. Pringsewu 

2016/2017. 
 
  



 

76 

b. Keadaan Ustadz/guru pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk kab. 

Pringsewu 

 Jumlah ustadz/guru pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewuberjumlah  9 orang. Dengan jumlah ustadz tersebut, kegiatan pembelajaran 

sudah dapat dilaksanakan secara aktif. Berikut jumlah ustadz di pondok pesantren  

Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu dapat di lihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4 

Ustadz Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

NO Nama Ustadz Keterangan 

1 H. M. Tamrin Mahera Pimpinan pondok putra 

2 H. M. Tahrir Wasilan  Pimpinan pondok putrid 

3 H. Abdul Halim  Ustadz 

4 H. Auladi Rosyad Ustadz 

5 Ustadz Imam Ustadz 

6 Ustadz Jalaludin Ustadz 

7 Ustadz Ahbab Ustadz 

8 Ustadz As‟ad Syafe‟i Ustadz 

9 Ustadz Reza Ustadz 
Sumber : Dokumentasi pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk, Kab. Pringsewu 20016/2017 

 

6. Kegiatan Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

Kegiatan pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu terdiri 

dari berbagai macam kegiatan, diantaranya adalah : 

a. Kegiatan rutin setiap hari. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jadwal 

yang telah di tentukan dan dalam waktu-waktu tertentu 

b. Kegiatan setiap minggu. Kegiatan ini dilakukan pada hari jumat sehat 

(untuk berolah raga, menyehatkan jasmani santri) dan hari minggu bersih 

(untuk membersihkan pondok guna membebaskan lingkungan terjauh dari 

berbagai penyakit). 
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c. Kegiatan setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan dua minggu sekali atau satu 

bulan sekali seperti khataman Al-Qur‟an. 

 

B. Pemberdayaan Santri di Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewu 

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga elit keagamaan mempunyai 

peranan yang cukup penting dalam melakukan perubahan melalui pemberdayan. 

Peran-peran pondok pesantren dalam mengembangkan sumber daya manusia di 

pondok pesantren khusus nya santri merupakan alat untuk memacu perkembangan 

intelektualitas santri dan merupakan media yang efektif dalam proses pemberdayaan, 

dengan tujuan menciptakan tatanan santri yang berkualitas, baik dalam kehidupan 

religiusitasnya maupun dalam kehidupan bermasyarakan secara umum. Sehingga 

kelak para santri dapat bertanggung jawab dengan kehidupan pribadinya serta 

kehidupan masyarakat. 

Dalam ranah tertentu santri cenderung memiliki keunggulandalam penguasaan 

ilmu-ilmu Islam dankepribadian Islam, tetapi lemah dalam skill.Seharusnya  antara  

ketiga  hal  tersebutmerupakan tiga sisi yang tidak terpisahkan.Bersamaan dengan itu, 

di kalangan pondok pesantren terdapat keinginan untuk memadukan penguasaan 

ilmu-ilmu duniawi denganilmu-ilmu  Islam,  setidaknya  memadukankemampuan 

ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu yang lain.  

Keberhasilan pondok pesantren mewujudkansantri yang memiliki keterpaduan 

ilmu-ilmuIslam serta kepribadian Islam dan keterampilanduniawi akan memberikan 
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sumbangan yangsangat besar untuk dapat mengakhiri dikotomi keilmuan. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pemberdayaan terhadap santri agar  santri berkompeten  

dalam  ilmu-ilmu  Islamsekaligus memiliki kemampuan ilmu-ilmuduniawi. 

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya (kemampuan) dengan 

cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesandaran akan potensi yang 

dimiliki santri serta berupaya membangkitkannya. Pemberdayaan adalah suatu proses 

yang dilakukan untuk mempengaruhi sekelompok orang guna meningkatkan 

kemampuan mereka sehingga dapat turut berpartisipasi sesuai dengan potensi atau 

daya yang mereka miliki. 

Pemberdayaan santri di pondok pesantren Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab. Pringsewu merupakan upaya untuk mendorong, memotovasi, serta 

meningkatkan kemampuan dan potensi santridengan memberikan pelatihan-pelatihan 

kepada para santri  sehingga out put dari pondok pesantren dapat mengikuti 

pengembangan zaman. 

Proses pelatihan pada hakikatnya adalah proses belajar. Pelatihan adalah suatu 

cara meningkatkan kemampuan untuk  memperoleh keterampilan tertentu baik 

memampuan kognitif  maupun psikomotor. Di dalam pelatihan santri diberikan 

bimbingan dan santri dibebaskan memilih pelatihan sesuai bakat minat yang ada 

dalam diri santri sesuai dengan bakat minat para santri. 

Menurut penuturan KH Tamrin Mahera selaku pengasuh Pondok pesantren 

Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab.Pringsewu, terdapat beberapa pelatihan 
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diataranya adalah pelatihan kepemimpinan, pelatihan keahlian dan pelatihan 

kewirausahaan yang semuanya yang dapat diikuti oleh para santri.
77

 

Pemberdayaan santri melalui pelatihan kepemimpinan di pengasuh Pondok 

pesantren Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab.Pringgrisewu yaitu meliputi 

pelatihan pramuka, muhadoroh dan juga Organisasi pelajar Pondok 

pesantren.Pelatihan keahlian meliputi pelatihan komputer, bahasa Arab dan bahasa 

Inggrisdan  pelatihan kewirausahaan meliputi pelatihan usaha di toko sembako 

Pondok pesantren Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringgrisewu 

 

C. Kemandirian Santri di Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewu 

Tujuan pendidikan pondok pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan 

kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, 

bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada  

orang lain (mandiri).Selain menjalankan tugas utamanya, sebagai kegiatan 

pendidikan Islam yang bertujuan mencetak kader  regenerasi ulama pondok pesantren 

telah menjadi pusat kegiatan pendidikan yang konsisten dan relatif berhasil 

menanamkan semangat kemandirian terhadap para santrinyaagar  tidak 

menggantungkan diri (hidupnya) kepada orang lain. 

Kemandirian dapat didefininisikan sebagai salah satu faktor psikologis yang 

penting bagi para santri yang menggambarkan bentuk sikap dimana seorang santri 

                                                           
77

K.H  Tamrin Mahera, Pengasuh Pondok Putra  Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab. Pringsewu, Minggu19-03-2017. 
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mampu untuk memahami diri dan kemampuannya, menemukan sendiri  apa  yang  

dilakukan,  menentukan  dalam  memilih kemungkinan-kemungkinan dari hasil 

perbuatannya dan akan memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya oleh 

dirinya. 

Kemandirian santri adalah kemampuan santri untuk mengontrol tingkah lakunya 

dan menyelesaikan masalah secara bebas, bertanggungjawab percaya diri dan penuh 

inisiatif serta memperkecil ketergantungannya pada orang lain. Kemandirian santri 

dilihat dari kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah secara bebas dan 

tanggung jawab di Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab.Pringsewu ?ini 

menjadi tolok ukur kedewasaan santridalam menghadapi masalah untuk sebagai bekal 

mereka hidup di masyarakat kelak. 

Menurut Ustadz As‟ad Syafe‟i kemandirian santri dilihatdari kemampuan dalam 

bertingkah laku yaitu  jika dilihat dari kemampuan mereka dalam tingkah laku 

mereka keseharian mereka itu baik. Bagaimana mereka berbicara dengan saya, 

dengan ustadz ustadzah mereka, dengan masyarakat. Santri di Pondok Pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kab.Pringsewusudah baik dalam tingkah lakunya.
78

 

Selain itu hal tersebut kemandirian dapat memperkecil ketergantungan mereka 

terhadap orang lain. Kemampuan santri untuk bisa tampil percaya diri dalamberbagai 

kegiatan pondok pesantren serta penuh inisiattif untuk bisa mengeluarkan ide-ide 

yang akan berpengaruh positif bagi pondok pesantrenselalu membiasakansantri untuk 
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81 

mengatur keperluan mereka sendiri,baik keperluan sekolah, keperluan diri 

pribadi,mereka selalu saya biasakan untuk agar bisamenyelesaikan permasalahan 

mereka sendiri.  

Bentuk- bentuk kemandirian santri di pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk Kab. Pringsewu adalah membiasakan diri dalam mengelola keuangannya 

sendiri, mengelolawaktu yang efektif untuk mereka sendiri,membiasakan diri mereka 

untuk menyelesaikanmasalah mereka secara mandiri, bahkan dalamkegiatan-kegiatan 

untuk kepentingan merekasendiri, seperti mencuci pakaian, alat makan,menyetrika, 

membersihkan kamar tidur merekasendiri di tanamkan pada mereka (santri). 

 

D. Implementasi Metode Daurah Kebudayaan di Pondok Pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu. 

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk mempelajari, 

memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan 

menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dengan bentuk khas sebagai 

tempat dimana proses pengembangan keilmuan, moral, keterampilan para santri 

menjadi tujuannya.Dalam menyikapi pandangan ini, telah banyak pondok pesantren 

yang memberikan bekal keterampilan terhadap santri-santrinya dengan ilmu 

keIslaman serta memberikan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat 

aplikatif dan siap kerja. 
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Pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu tidak hanya 

berkonsentrasi ilmu keagamaan dalam ranah kognitif saja, namun secara lebih jauh 

telah mengajarkan bagaimana  santri  belajar menghadapi hidup dimasa depan yang 

penuh dengan tantangan.Sehingga nantinya para santri tidak hanya dapat beribadah 

dengan baik kepada Allah SWT,namunmereka memiliki kemampuandan 

keterampilan serta pemahaman berwirausaha sebagai salah satubekal dalam mengais 

rezeki setelah menamatkan pendidikannya di pondok pesantren  dalam rangka 

menciptakan lapanganpekerjaan sendiri sehingga  dapat hidup mandiriyang pada 

akhirnya akan mensejahterakanlingkungan masyarakat disekitarnya sebagai solusi 

dalam menyelesaikanpermasalahan ekonomi masyarakat terutama dalam 

mengatasimasalah pengangguran yang selama ini menjadi polemik dalammasyarakat. 

Pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab.Pringsewu menambahkan 

metode yang tepat dalam pembelajarannya yaitu metode daurah kebudayaan.Metode 

daurah kebudayaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk membangun 

personal, agar memiliki kekuatan mental dan spiritual, berpikir terbuka (moderat), 

serta dapat mengembangkan rasa dan cipta dalam dirinya, sesuai norma dan kaidah 

yang berlaku.  Bentuk kegiatan yang dilakukan pondok pesantren dalam melakukan 

pemberdayaan santri menuju kemandirian dengan metode daurah kebudayaan ini 

adalah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada para santri  melalui unit usaha 

yang dikelola oleh pondok pesantren bersama para santri.  

Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu media dalam  memperkenalkan  

dunia  usaha  para santri untuk berwirausaha. Sebagailembaga pendidikan yang sudah 
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mengakar di masyarkat,keberadaan pondok pesantren memiliki arti penting 

dalammenyelesaikan problematika perekonomian masyarakatterutama dalam masalah 

pengangguran. 

Pelatihan kewirausahaan ditujukan untuk membentuk kemandirian santri, 

sehingga ketika keluar dari pondok pesantren nenti, mereka mendapatkan bekal untuk 

dapat hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Hadirnya pelatihan 

kewirausahaan di dunia pondok pesantrendiharapkan dapat membangun minat para 

santri untukmenjadi  wirausahaan  sukses, membentuk kemandirian santri sehingga  

setelah  selesai manamatkanpendidikannya di pondok pesantren dapat mendapatkan 

bekal untuk hidup mandiri tanpa bergabtung kepada orang lain yang  pada akhirnya 

diharapkan dapat membukalapangan kerja baru yang akan mensejahterakan hidupnya 

dan lingkungan masyarakat disekitarnya dan sebagai solusi dalam mengurangi tingkat  

pengangguran khususnya bagi para alumni pondok pesantren. 

Kemandirian santri tidak hanya dilihat dari santri dapat mencuci pakaian, alat 

makan,menyetrika, membersihkan kamar tidur merekasendiri, Akan tetapi juga 

kemandirian financial. Seperti usaha santri dengan memberi les privat mengaji dan 

mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan sebagai bentuk dari metode daurah 

kebudayaan di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu. Hal ini 

lebih menunjukan tingkat kedewasaan  santri. Yang menandakan sudah tidak berfikir 

manjaatau kanak-kanak lagi karena sudah tidak menjagakan/berpangku tanganpada 

orangtuanya. 
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Berikut pelatihan kewirausahaan di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab. Pringsewu bagi pengembangan kemandirian santri ialah sebagai berikut; 

1. Selalu menjaga nilai-nilai agama. Seorang entrepreneur muslim harus selalu 

menjaga dan menerapka nilai-nilai akhlaqul karimah dalam berbisnis, seperti: 

selalu ramah, jujur, amanah, husnudzan.  

2. Senang memberi manfaat pada orang lain. Seorang muslim yang berhasil 

bisnisnya, makin kaya dan makin banyak mitra usahanya, akan merasa sangat 

senang karena makin banyak orang yang ikut menikmati keberhasilannya. 

Dan inilah bisnis yang profesional menurut Islam. 

3. Selalu bersikap adil dalam berbisnis. Adil itu bukan sama rata, tetapi adil 

adalah memberikan haknya secara proporsional bersikap adil berarti juga 

selalu berusaha member kepuasan kepada semua orang, tidak ada yang 

dizalimi atau dirugikan. Keuntungan bukan hanya untuk kita, tetapi juga 

untuk orang lain. Pebisnis muslim, bukan hanya memikirkan kepuasan 

pribadi, tetapi juga kepuasan mitra bisnisnya atau langganannya. 

4.  Selalu inovatif dan kreatif dalam berbisnis. Seiring dengan perkembangan 

zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, maka seorang 

entrepreneur muslim harus inovatif dan kreatif, selalu berorientasi ke depan. 

Kecerdikan dalam melihat trend masyarakat, dan kecepatan menangkap 

peluang adalah solusi untuk memelihara kelangsungan usahannya. 

5. Selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Hampir pasti bahwa 

orang yang sukses dalam berbisnis adalah mereka yang pandai memanfaatkan 
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waktu dengan baik. Kesempatan dan peluang bisnis sering tidak terulang, 

karena itu waktu yang tersedia jangan sampai disia-siakan. Sering orang 

menyesal dan merugi karena kurang cermat memanfaatkan kesempatan 

6.  Menjalin kerjasama dengan pihak lain. Sebagai makhluk sosial manusia perlu 

menggalang kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Kerjasama 

merupakan penggabungan banyak kekuatan sehingga pekerjaan berat menjadi 

lebih ringan dan sulit menjadi lebih mudah. Hendaknya pengusaha muslim 

berfikir bagaimana agar keuntungan dapat dimiliki secara bersama. Semakin 

banyak yang memperoleh keuntungan akan semakin baik.  

Sesuai dengan penuturan KH Tamrin Mahera selaku pengasuh pondok pesantren  

Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu bahwasanya tujuan pelatihan 

kewirausahaan di pondok pesantren yaitu agar santri bisa mandiri dan memiliki 

bekalhidup terutama keterampilan, karena keterampilan lebih bnyak manfaatnyadan 

akan lebih banyak di butuhkan oleh alumni santri dalam membentuk kemandirian 

yang nantinya akan mensejahterakan hidupnya sendiri maupun masyarakat.
79

 

Dalam hal ini, pondok pesantren menyediakan fasilitas berupa unit usaha yaitu 

toko sembako yang dikelola pondok pesantren dan para santri sebagai sarana untuk 

pelatihan kewirausahaan. Diantara beberapa hasil yang didapatkan dari program 

pelatihan kewirausahaan ini adalah hasil atau laba (keuntungan) yang dijalankan para 
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santri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari santri, dan biaya proses belajar 

mengajar di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk kab. Pringsewu. 

Menurut Ustad Jalaluddin pelatihan kewirausahaan di pondok pesantren  Al-

Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu dilakukan hanya pada hari libur sekolah 

yaknipada hari minggu yang diikuti oleh 16 santri.
80

 

Berikut  penulis menjabarkan secara rinci kegiatan pelatihan kewirausahaan di 

pondok pesantren  Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu dengan metode daurah 

kebudayaan melalui pelatihan kewirausahaan sebagai berikut : 

Tabel 6 

Observasi Minggu Pertama 

No Nama Santri Hari 

Tanggal 

Jenis  

Usaha 

Ustadz 

Pendamping 

Hasil  

Penjualan  

1 Ahmad 

Zulfikri 

Dimas Afandi 

Imam Asgari 

M. Kholik 

rifqi Abdillah 

Solihin 

Priyadi  

Rizki D 

 

 

 

Minggu 19-03-17 

 

 

 

Toko 

sembako 

 

 

 

Ustad 

Jalaluddin 

 

 

 

Rp.452. 000 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
Sumber : Kegiatan pelatihan kewirausahaan di pondok pesantren  Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab.Pringsewu dengan metode daurah kebudayaan melalui pelatihan kewirausahaan Minggu 19-03-

2017. 

Tabel 7 

Observasi Minggu Ke Dua 

No Nama 

Santri 

Hari 

Tanggal 

Jenis  

Usaha 

Ustadz 

Pendamping 

Hasil  

Penjualan  

1 Ahmad 

Sidiq 

Asep H. 

Faisal N.S 

 

 

 

 Minggu26-03-17 

 

 

 

Toko 

 

 

 

Ustadz 

 

 

 

Rp.3750.000 

2 

3 

4 
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5 M. Afrizal 

Nanang  

Nasrudin 

Rizal-al F 

sembako Jalaluddin 

6 

7 

Sumber : kegiatan pelatihan kewirausahaan di pondok pesantren  Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewu dengan metode daurah kebudayaan melalui pelatihan kewirausahaan Minggu 26-

03-2017. 

 

    Berdasarkan tabel diatas, jelas bahwa pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab. Pringsewu menggunakan dengan metode daurah kebudayaan menuju 

kemandirian melalui pelatihan kewirausahaan sebagai metode pembelajaran di 

pondok pesantren. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasakan hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan santri menuju kemandirian dengan metode daurah kebudayaan melalui 

pelatihan kewirausahaan di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewu dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan santri di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewumerupakan upaya untuk mendorong, memotovasi, serta 

meningkatkan kemampuan dan potensi santridengan memberikan pelatihan-

pelatihan kepada para santri  sehingga out put dari pondok pesantren dapat 

mengikuti pengembangan zaman. Di Pondok pesantren Pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu, terdapat beberapa pelatihan 

diataranya adalah pelatihan kepemimpinan, pelatihan keahlian dan pelatihan 

kewirausahaan yang semuanya yang dapat diikuti oleh para santri. 

2. Kemandirian santri adalah kemampuan santri untuk mengontrol tingkah 

lakunya dan menyelesaikan masalah secara bebas, bertanggungjawab percaya 

diri dan penuh inisiatif serta memperkecil ketergantungannya pada orang lain. 

Kemandirian santri dilihat dari kemampuan mereka dalam menyelesaikan 

masalah secara bebas dan tanggung jawab di Pondok Pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu ini menjadi tolok ukur kedewasaan 
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santri dalam menghadapi masalah untuk sebagai bekal mereka hidup di 

masyarakat kelak. Santri di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewudituntut untuk membiasakan diri dalam mengelola keuangannya 

sendiri, mengelolawaktu yang efektif untuk mereka sendiri, membiasakan diri 

mereka untuk menyelesaikan masalah mereka secara mandiri, bahkan dalam 

kegiatan-kegiatan untuk kepentingan mereka sendiri, seperti mencuci pakaian, 

alat makan, menyetrika, membersihkan kamar tidur mereka sendiri di 

tanamkan pada mereka (santri). 

3. Implementasi metode daurah kebudayaan menuju kemandirian di pondok 

pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu adalah dengan  

menambahkan metode yang tepat dalam pembelajarannya yaitu metode 

daurah kebudayaan. Metode daurah kebudayaan adalah suatu bentuk kegiatan 

yang dilakukan untuk membangun personal, agar memiliki kekuatan mental 

dan spiritual, berpikir terbuka (moderat), serta dapat mengembangkan rasa 

dan cipta dalam dirinya, sesuai norma dan kaidah yang berlaku.  Bentuk 

kegiatan yang dilakukan pondok pesantren dalam melakukan pemberdayaan 

santri menuju kemandirian dengan metode daurah kebudayaan ini adalah 

memberikan pelatihan kewirausahaan kepada para santri  melalui unit usaha 

yang dikelola oleh pondok pesantren bersama para santri. Kemandirian santri 

tidak hanya dilihat dari santri dapat mencuci pakaian, alat makan, menyetrika, 

membersihkan kamar tidur mereka sendiri, Akan tetapi juga kemandirian 

financial. Seperti usaha santri dengan memberi les privat mengaji dan 



 

90 

mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan sebagai bentuk dari metode 

daurah kebudayaan di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewu. Hal ini lebih menunjukan tingkat kedewasaan  santri.Yang 

menandakan sudah tidak berfikir manja atau kanak-kanak lagi karena sudah 

tidak menjagakan/berpangku tangan pada orang tuanya.  

 

B. Saran 

1. Bagi pondok pesantren  

a. Penerapan pemberdayaan santri menuju kemandirian dengan metode 

daurah kebudayaan melalui pelatihan  kewirausahaan hendaknya agar 

selalu dijaga agar tetap berjalan terus menerus serta apa yang menjadi 

tujuan dari diadakannya kegiatan dapat dicapai secara maksimal. 

b. Seluruh ustad pendamping atau tenaga pengajar di pondok pesantren 

hendaknya terus merusaha menumbuhkan motivasi para santri agar 

dapat belajar dan berlatih lebih giat lagi baik untuk sekolah/kuliyah serta 

pengetahuan dan keterampilan berwirausaha sebagai bekal masa depan 

kelak. 

c. Pondok pesantren agar menambah unit usaha agar seimbang dengan 

jumlah santri yang mengikuti pelatihan kewirausahaan. 
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C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT.yang telah memberikan hidayahnya, karunianya, 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis sudah semaksimal 

mungkin dalam menyusun skripsi ini. Namun demikian penulis menyadari bahwa 

masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun penyusunan skripsi ini. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu terbuka dan sangat penulis 

harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, 

maupun pembaca pada umumnya. Selanjutnya tidak lupa penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.Semoga 

bantuan yang kalian berikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Amin. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

a. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab. Pringsewu? 

b. Apa visi dan misi berdirinya Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab. Pringsewu? 

c. Berapa biaya yang harus di keluarkan santri dalam mengikuti proses 

pendidikan di Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu? 

d. Apakah biaya tersebut dirasa cukup memberatkan orang tua santrijika benar, 

apakah ada kebijakan yang memudahkan orang tua santri dalam hal 

pembiayaan? 

e. Program apasaja yang ada di Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab. Pringsewu? 

f. Apa yang melatarbelakangi adanya program-program tersebut? 

 

2. Santri Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

a. Kapan saudara masuk di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewu? 

b. Apa yang membuat saudara tertarik untuk masuk pondok pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu? 

c. Apa ada peran orang tua dalam masuknya saudara di pondok pesantren Al-

MuawwanahP ajaresuk Kab. Pringsewu? 
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d. Bagaimana perasaan saudara selama menuntut ilmu di pondok pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu? 

e. Apa kelebihan dan kekurangan pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab. Pringsewu menurut saudara? 

f. Apaada program yang saudara ikuti di pondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk Kab. Pringsewu? 

g.  Jika ada jelaskan program apakah yang anda ikuti? 

h. Menurut pendapat saudara adakah manfaat dari program yang anda ikuti? 

 

3. Ustad pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

a. Berapa lama sudah mengajar di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kab. Pringsewu? 

b. Untuk tercapai tujuan pendidikan bagaimana caranya menyampaikan materi 

agar santri benar-benar faham? 

c. Adakah metode yang digunakan dalam pembelajaran di pondok pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu? 

d. Apakah saja kendala dalam menyampaikan materi terhadap para santri di 

pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu? 

 

4. Wali Santri Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 

a. Apa alasan ibu/bapak memasukan anaknya kepondok pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu? 
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b. Apa harapan ibu memasukan anaknya kepondok pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk Kab. Pringsewu? 

c. Bagaimana perubahan pada anak sebelum masuk pondok pesantren hingga 

saat ini masih belajar di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. 

Pringsewu? 

d. Apakah pada kenyataannya saat ini anak ibu sudah sesuai dengan apa yang 

Ibu harapkan ketika memasukan anak ibu di pondok pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu? 
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Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Dengan Metode Daurah Kebudayaan di Pondok 

Pesantren  

Al-Muawwanah Pajaresuk Kab. Pringsewu 
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