
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pondok pesantren bukanlah hal yang sulit untuk ditemui di Indonesia, karena Indonesia 

sendiri mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam, jadi tidak heran jika Pondok 

pesantren di Indonesia terbilang cukup banyak. Pondok pesantren sendiri adalah tempat 

pendidikan yang dimana lebih menekan pada nilai-nilai agama serta menyalurkan dan 

menyebarkan ilmu agama.(Fadli, 2016) 

Selain menjadi lembaga pendidikan, Pondok pesantren juga berperan sebagai lembaga 

sosial. Karena Pondok pesantren sendiri juga mampu membentuk karakter-karakter manusia 

yang mampu berperan dalam masyarakat dan memiliki peran dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat. (Halim, 2005). Gambaran dari Pondok pesantren sendiri sudah 

mulai berubah, dimulai dari kualitas pendidikan yang ada di Pondok pesantren sendiri bukan 

hanya diajarkan tentang agama saja, tetapi juga mulai diajarkan ilmu aritmatika, sains dan 

bahasa. Bahasa yang digunakan tidak hanya bahasa Arab saja tetapi juga mulai bahasa 

Inggris dan bahasa asing lainnya. 

Jika Pondok pesantren mengalami kemajuan, bukan hanya Pondok pesantrennya saja 

mendapatkan keuntungan tetapi juga masyarkat sekitar juga bisa mengambil manfaat dari 

kemajuan Pondok pesantren tersebut.  Beberapa Pondok pesantren memberikan pelatihan 

berupa keterampilan dalam berwirausaha jadi Pondok pesantren sendiri tidak hanya 

memberikan manfaat tentang agama saja tetapi juga bisa memberikan manfaat tentang 

kewirausahaan. Sehingga masyarakat bisa berkompetisi dalam ekonomi.(Fadli, 2016)  
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Pada Pondokxpesantren Ulul AlbabxCabang Sangkanhurip KabupatenxxBandung, 

dimana terjadi pemberdayaan ekonomi berupa Penerapan Modal Usaha KreatifxIslam 

(KUKIS) dalam pemberdayaan  perempuan berbasis Pondokxpesantren.  Penerapan model 

seperti itu mendapatkan  keberhasil karena telah terjadi peningkatan penghasilan serta 

pemahaman warga belajar. Peningkatanx penghasilan rata-rata sebesar 18% yaitux 

Rp.255.000xxper warga belajar selama 1 xbulan memulai usahaxmenunjukkanx adanya 

keberhasilan penerapan model xKukisxmeskipun belum optimal.xPemahaman warga belajar 

juga mengalami peningkatan rata-rataxsebesar x33%.x(Kartika, 2017) 

Pemberdayaan ekonomi pesantren itu memanfaat apa yang ada dan mengajak 

masyarakat pesantren untuk bekerjasama dalam mengelola usaha sehingga ketika 

mendapatkan keuntungan bukan hanya pemilik pesantren tetapi masyarakat pesantren pun 

bisa mendapatkan keuntungan. Untuk para santri sendiri itu adalah pelajaran yang dapat 

diambil dan dimanfaatkan ketika sudah lulus dan mencoba untuk menjalankan usaha sendiri 

tetapi tidak luput dari kebiasaan mereka dalam  melakukan kebiasaan-kebiasaan sesuai ajaran 

Islam. Bisa menjadi pengusaha yang sukses dan taat dalam beribadah itulah salah satu yang 

diharapakan oleh  Pondok pesantren sendiri.   

A. Rumusan Masalah  

Apakah pemberdayaan Ekonomi terjadi di Pondok pesantren Al Iman Putri di 

Ponorogo ?. 

B. Tujuan Masalah  

Mengetahui pemberdayaan Ekonomi Pondok pesantren Al Iman Putri di 

Ponorogo. 
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C. Manfaat Penelitianx 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini sebagaixberikutx : 

1. Manfaatx Akademis 

Sebagai bahan pembelajaran bagi para pelajar dan mahasiswa maupun pengajar untuk 

mengetahui  untuk mengetahui Pemberdayaan Ekonomi pada Pondok Pesatren Al-Iman 

Putri Babadan Ponorogo.  

2. Manfaat Praktis 

a) Agar Pondok Pesantren yang lain bisa mengerti Pemberdayaan Ekonomi yang 

terjadi di Pondok Pesantren Al-Iman Putri Badan Ponorogo. 

b) Diharapakan dari hasil penelitian xini mampu menjadi xdan /atau memberikanx 

masukkan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memajukan danx 

mengembangkanx pemberdayaan sistem Ekonomi.   
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