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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pondok Pesantren merupakan lembaga yang memiliki fugsi utama sebagai 

tempat belajar ilmu agama Islam secara intensif, pelestarian tradisi Islam dan 

pencetak lahirnya para ulama di Indonesia (Abdul, 2010). Selain itu, juga 

membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi masyarakat (Ali dan Neni, 

2019). Pernyataan-pernyataan tersebut sangat relevan dengan tujuan 

pembangunan pondok pesantren yaitu mencetak generasi yang mendukung 

terbentuknya masyarakat agamis, bermoral, dan tangguh dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada (Zulhimma, 2013). Dengan demikian, pondok pesantren 

menjadi wadah yang strategis dalam tiga hal yaitu keagamaan, pendidikan, dan 

sosial kemasyarakatan (Kementerian Agama, 2018). Pernyataan tersebut diperkuat 

dengan pendapat Kementerian Koperasi dan UKM dalam Walfajri (2018) yaitu 

pondok pesantren dapat mencapai kemandirian melalui pemberdayaan ekonomi 

umat. 

Negara Indonesia memiliki sekitar 28.194 pondok pesantren (Kementerian 

Agama, 2018). Mayoritas pondok pesantren tersebut berada di Pulau jawa yaitu 

sebesar 82.74% (Kementerian Agama, 2018). Melihat hal tersebut, pemerintah 

sangat mendukung eksistensi pondok pesantren di masyarakat yaitu melalui 

pengesahan UU No.18 tahun 2019 tentang pondok pesantren. Apabila pondok 

pesantren dapat mengembangkan potensinya, maka tidak menutup kemungkinan 

negara Indonesia akan menjadi negara yang madani, sejahtera, adil, mandiri dan 

beradab.  

Peraturan perundang-undangan mengenai pesantren tersebut secara tidak 

langsung memberikan amanah kepada pondok pesantren untuk memberdayakan 

ekonomi masyarakat. Pemberdayaan memiliki arti perbaikan kualitas hidup atau 

kesejahteraan yang dapat meliputi: perbaikan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, 

kemerdekaan, keamanan, tidak takut dan mendapatkan kebebasan hak asasi 

manusia (Mardikanto dan Poerwoko, 2013:28). Pemberdayaan ekonomi tersebut 
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dapat melalui keterlibatan atau partisipasi di dalam suatu lembaga (Mardikanto 

dan Poerwoko, 2013:28). Oleh karena itu, saat ini terdapat kurang lebih 134 

pesantren memiliki unit usaha yang didukung oleh pemerintah terutama di bidang 

makanan dan minuman, fashion, tourism, agricultural (Gubernur Bank Indonesia 

dalam Qolbi (2018)). Tidak hanya itu, unit usaha yang dimiliki pesantren telah 

membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. 

Pondok pesantren yang telah melibatkan masyarakat diantaranya sebagai 

berikut: Ponpes Sidogiri, ponpes Sunan Drajat, ponpes Darullughah Wadda’wah, 

Al-Mawaddah, ponpes Nurul „Amal, ponpes Al-Yasini dan sebagainya. Akan 

tetapi, hal tersebut belum optimal. Masih banyak pondok pesantren yang belum 

melakukan fungsinya dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat 

karena fokus terhadap fungsi pendidikan dan dakwah. Padahal, dengan 

pemberdayaan ekonomi merupakan sarana untuk berdakwah dan melakukan 

pendidikan. Apabila jika mendayagunakan potensi lokal yang ada, pondok 

pesantren akan mampu membantu mewujudkan maqashid syari‟ah di masyarakat 

(Ali dan Neni, 2019; Rahmatika, 2019). Adanya pemberdayaan oleh pondok 

pesantren pasti akan memberikan dampak positif lebih karena orientasinya tidak 

hanya di dunia tetapi juga di akhirat.  

Pesantren Darullughah Wadda’wah merupakan salah satu lembaga yang 

melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usahanya yang 

sampai saat ini terus berkembang terutama di bidang makanan, ritel, hotel dan 

tourism. Pengelolaan di bidang tersebut dilakukan secara profesional. Selain itu 

dilakukan dengan menjadikan Al- Qur‟an dan hadits sebagai pedoman, seperti 

penerapan pada Surat Al-Baqarah ayat 233 berikut: 

{322} …  …  قل باِْلَمْعُرْوفِ َّنْسَوتُهُ َوكِ َّنهُ ْزقُ َوَعلاَْلَمولُوِدلَهٌْورِ 

…wa 'alal-maulụdi lahụ rizquhunna wa kiswatuhunna bil-ma'rụf… 

Arti: “…dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 

cara yang patut…”.  

 

Selain itu, pesantren selalu mendukung ekonomi Islam dengan cara 

menanamkan nilai-nilai Islam kepada karyawan dalam bekerja, penamaan unit 
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usaha selalu diikuti nama pondok pesantren yaitu DALWA,  penjualan produk 

halal dan tidak makhruh di sekitar pesantren, bekerja sama dengan KIHI (Korea 

Institute of Halal Industry) dan YPHI (Yayasan Produk Halal Indonesia) untuk 

menjadi Pusat Kajian Halal (Soeharto, 2019).  

Belum ada yang melakukan penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di pusat bisnis pesantren Darullughah Wadda’wah atau yang biasa 

dikenal dengan DALWA. Padahal pengetahuan tersebut penting untuk diketahui 

dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pesantren yang masih fokus di bidang 

pendidikan dan agama saja atau yang mulai melakukan pemberdayaan melalui 

unit usaha pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk 

diketahui. Penelitian ini akan menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat 

dari segi latar belakang dan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian 

atau hasilnya. Keempat dimensi tersebut dapat diketahui dengan mengacu pada 

teori Stufflebeam yaitu model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) 

yang bersifat sumatif. Model evaluasi tersebut telah banyak digunakan dalam 

dunia pendidikan namun belum banyak digunakan dalam bidang ekonomi. 

Padahal jika dikembangkan, akan menghasilkan temuan yang sangat bermanfaat. 

Hal tersebut seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Muslim (2014) yaitu  

merumuskan konstruksi model pemberdayaan ideal untuk tiga masjid yang 

mengambil pada konsep CIPP. Begitu pula dengan Rahmatika (2019) yang 

menelaah model pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren Sunan Drajat 

melalui acuan context, input, process, dan product. Model evaluasi sumatif CIPP 

digunakan acuan pada penelitian ini karena menguraikan dan menggambarkan 

hasil yang sistematis, mudah dipahami, jelas, dan tranferabilitas. Dengan 

demikian, diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap banyak pihak seperti 

pondok pesantren lain, bahan pertimbangan untuk kebijakan pemerintah, referensi 

bagi civitas akademik, serta masyarakat umum yaitu sebagai bahan untuk 

mendukung dan mendakwahkan ekonomi Islam melalui pondok pesantren.  

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Kesenjangan penelitian ini karena adanya kelemahan penelitian terdahulu 

yang belum membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat di pondok pesantren 
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Darullughah Wadda’wah, disebabkan pesantren tersebut lebih memprioritaskan 

pendidikan dari pada bidang ekonomi. Sehingga penelitian sebelumnya hanya 

meneliti mengenai pendidikan dan sejarah pesantren saja. Penelitian ini akan 

membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat di pusat bisnis pesantren 

Darullughah Wadda’wah (DALWA) secara komprehensif melalui model CIPP. 

Pada model tersebut, akan diketahui latar belakang, perencanaan, pelaksanaan dan 

hasil pemberdayaan yang secara berturut-turut terdapat dalam komponen context, 

input, process, product. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pemberdayaan ekonomi 

masyarakat oleh pondok pesantren DALWA, Kabupaten Pasuruan mengacu pada 

model evaluasi sumatif CIPP (Context, Input, Process, Product). 

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan model pemberdayaan oleh pondok 

pesantren DALWA kepada masyarakat sekitar melalui model CIPP. Dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, pesantren DALWA berperan sebagai 

penyedia lapangan pekerjaan, penanaman nilai-nilai Islam, dan membentuk 

kepribadian yang baik terutama kepada para pemuda yang bekerja disana. Adapun 

dampak adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan di pondok 

pesantren DALWA adalah positif, baik bagi pemberdaya maupun yang 

diberdayakan.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini tersusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, kesenjangan 

penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori pendukung penulisan 

skripsi, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka 

berpikir.  
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BAB 3  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang uraian pendekatan penelitian, jenis 

penelitian dan sumber data, prosedur pengumpulan data 

dan teknik analisis data. 

BAB 4  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti akan menguraikan gambaran umum objek dan 

subjek penelitian, serta hasil dan pembahasan penelitian.  

BAB 5  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan hasil 

penelitian dan saran yang akan bermanfaat untuk 

pembaca baik di kalangan akademis maupun non 

akademis.  
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