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MOTTO 
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"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu pengetahuan 
beberapa drajat" (al-muja'dalah:11) 

 
 
 

"Kehidupan akan selalu menjadi sebuah nilai yang  
berarti jika kita dapat mengisinya"∗

                                                 
∗ Dikutip Dari. Samuel Smiles. 
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ABSTRAKSI 
 

Penelitian berjudul Pemberdayaan Santri Melalui Pengembangan Life Skill 
di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta (studi atas program dan 
metode pencapaian hasil) adalah penelitian tentang program dan metode 
pencapaian hasil pengembangan santri dalam memberdayakan santri untuk bekal 
masa depan. Dimana santri yang ditingkatkan kualitasnya dalam mencapai suatu 
tujuan yang ditentukan, agar mereka setelah selesai dari pesantren bisa langsung 
terjun ke masyarakat. Pemberdayaan adalah sebuah proses atau upaya dalam 
memperoleh pengetahuan dan menggunakan  sumberdaya secara bijaksana dalam 
mengembangkan keahlian yang dimiliki. Pengembangan adalah usaha dalam 
memperkenalkan atau mengkomunikasikan segala sesuatu yang asing kepada 
masyarakat dalam lingkup pesantren, baik berupa ide atau gagasan yang berkaitan 
dengan skill. Life skill adalah upaya membantu santri dalam mengembangkan 
bakat atau keahlian yang mereka miliki, menghilangkan kebiasaan kurang tepat 
serta memecahkan problema yang mereka miliki. Sebagai produsen yang 
dikembangkan untuk menaikkan produktifitas dengan pengetahuan sebagai santri 
yang diberi rasio untuk mengembangkan diri secara utuh. 

Latar belakang diadakannya program life skill adalah adanya persaingan 
global yang sekarang ini santri tidak hanya bisa menguasai ilmu agama saja akan 
tetapi santri juga mampu dalam bidang kecakapan hidup atau keterampilan yang 
sekarang ini sangat dibutuhkan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis 
program dan metode pemberdayaan santri melalui pengembangan life skill untuk 
bekal masa depan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan 
pendekatan diskriptif kualitatif menggambarkan pelaksanaan life skill yang 
dijalankan oleh Departemen Pendidikan dan Keterampilan  di Pondok Pesantren 
Nurul Ummah. Diskriptif kualitatif adalah metode untuk menggambarkan suatu 
peristiwa dengan kata-kata menurut kategori untuk diambil kesimpulan. 

Kegunaan penelitian adalah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang 
pemberdayaan santri melalui pengembangan life skill. Atas program dan metode 
pencapaian hasil. Tempat penelitian  di Pondok Pesantren Nurul Ummah 
Kotagede Yogyakarta. Metod yang digunakan adalah kualitatif jenis penelitian ini 
bersifat diskriptif. Pengambilan data yang dilakukan dengan tehnik wawancara, 
observasi terlibat dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini adalah Pondok Pesantren Nurul Ummah dalam 
mempersiapkan santri yang nantinya mampu bersaing di era globalisasi  ini, 
pondok  juga memberikan kurikulum pokok juga memberikan kurikulum lokal, 
yang dikemas dalam kegiatan keterampilan yang dilaksanakan pada setiap satu 
minggu sekali. Adapun kegiatannya terdiri kajian malam Jum'at, peringatan hari-
hari besar islam, penyaluran minat dan bakat santri seperti : menjahit, manik-
manik atau smok, tataboga serta ekstra di luar jadwal kegiatan  yaitu kaligrafi, 
tilawah, dan lainnya.       

Bagi santri Pondok Pesantren Nurul Ummah yang belum mendapatkan 
kemahiran atau belum begitu menguasai dalam program life skill, Departemen 
pendidikan dan keterampilan pondok akan selalu memberikan program pelatihan 
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kepada yang belum bisa atau kepada siapa saja yang mau mengikuti program life 
skill tersebut. 

Hal yang sangat jelas bahwa hasil yang dicapai dari pelatihan tersebut 
terhadap santri telah membuahkan hasil walaupun hasil tersebut terkadang masih 
dalam lingkup pesantren saja  akan tetapi dengan terbuktinya usaha santri dalam 
mengikuti kegiatan tersebut, Pondok Pesantren Nurul Ummah dalam mengadakan 
program life skill santri sudah bisa langsung menghasilkan kerajinan atau 
keterampilan yang bisa dipasarkan dan ditampilkan ketika ada cara di pondok. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang 

Pada hakekatnya pesantren memiliki akar budaya yang sangat kuat 

dalam kehidupan masyarakat  Indonesia khususnya masyarakat Islam. Karena 

secara historitas pesantren tidak hanya identik dengan makna ke-Islaman, 

terutama dalam kedudukannya sebagai lembaga pendidikan agama sekaligus 

berfungsi sebagai wahana sosialisasi nilai-nilai ajaran agama Islam, yakni 

sebagai lembaga sosial. Seiring dengan perkembangan waktu dinamika 

didalam pesantren disebut sebagai sebuah budaya (subkultural) yang memiliki 

karakteristik sendiri, tetapi juga membuka diri terhadap pengaruh-pengaruh 

dari luar.1

Pendidikan dipandang sebagai aspek yang berperan dalam membentuk 

generasi mendatang. Melalui pendidikan di pesantren diharapkan dapat 

menghasilkan santri yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu 

mengantisipasi masa depan. Oleh karena itu diperlukan pembenahan dan 

perbaikan kualitas pendidikan di pesantren untuk mencapai peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia. 

Antisipasi terhadap fenomena yang dilakukan oleh beberapa pesantren 

besar dengan cara membuka atau mendirikan sekolah-sekolah umum seperti 

SMP dan SMA dan bahkan ada pula yang membuka universitas yang 
                                                 

1 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Esai-Esai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS ,2001), 
hal. 275-276.  

1 



 2

memiliki berbagai fakultas dalam cabang ilmu-ilmu umum. Namun harus 

diakui bahwa tidak semua pesantren mengalami perubahan yang sama, atau 

bahkan masih ada pesantren yang tetap mempertahankan keasliannya, 

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

dikelompokkan pada dua kelompok besar, yakni pesantren salafi dan 

pesantren khalafi. Pengembangan pendidikan dan pengajaran di dunia 

pesantren sebagaimana dikatakan diatas tidaklah semudah mengadakan 

pembaharuan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran di sekolah-

sekolah umum. Karena kyai bukan saja pemimpin pesantren, tetapi juga yang 

mempunyai pesantren. Yang artinya, kemungkinan pembaharuan dan 

pengembangan sistem pendidikan dan pengajaran sangat bergantung pada 

kerelaan sang kyai. Itulah sebabnya sampai saat ini masih ada pesantren yang 

bertahan pada sistem salafi dengan menerapkan sistem pendidikan 

tradisional.2   

Pesantren mempunyai peran yang sangat menentukan tidak hanya bagi 

perkembangan suatu bangsa. Pesantren yang mampu mendukung 

pembangunan adalah pesantren yang mampu mengembangkan potensi 

santrinya, sehingga mampu menghadapi dan memecahkan problem kehidupan 

yang dihadapinya. Pemikiran seperti ini semakin terasa  ketika para alumni 

akan memasuki dunia kerja dan kehidupan masyarakat, sebab santri dituntut 

untuk mampu menerapkan apa yang telah dipelajarinya di pesantren serta 

mampu menghadapi problema kehidupan sehari-hari. 

                                                 
2 Mukti Ali, Meninjau kembali Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Ulama Dalam 

Pesantren, (Jakarta: P3M, 1987), hal. 19-27. 
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Perlunya life skill ditingkatkan di pesantren akhir-akhir ini menjadi 

penting sebagaimana realitas yang terjadi, sehingga di pesantren tidak hanya 

difokuskan pada pendidikan agama saja. Sehingga banyak dijumpai pada 

santri setelah keluar dari pondok, banyak yang belum siap untuk kembali ke 

masyarakat salah satunya tanpa memperoleh life skill sebagai bekal masa 

depannya. Bakat yang ada pada mereka (tanpa mereka sadari) akhirnya 

terkubur dan terkikis oleh karena pesantren tidak mendukung untuk 

mewujudkannya. 

Selama ini sebagaimana kita ketahui di pesantren lebih berorientasi 

pada kepentingan jangka pendek saja, yaitu sebagai tempat tinggal setelah 

selesai mengaji.  Dengan demikian pengajaran di pesantren kehilangan makna 

sosialnya, yaitu sebagai upaya memanusiakan manusia (humanisasi). 

Pesantren harus dapat mengembangkan  potensi santrinya agar dapat 

menghadapi problema yang dihadapi tanpa rasa terkekang, mampu dan senang 

meningkatkan fitrahnya di muka bumi. Pesantren juga diharapkan mampu 

mendorong santrinya memelihara diri sendiri, sekaligus meningkatkan 

hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa serta masyarakat dan 

lingkungannya.3   

Berangkat dari kepedulian tentang pentingnya pemberdayaan bagi 

santri, maka Pondok Pesantren Nurul Ummah sebagai salah satu lembaga 

pendidikan dituntut kontribusinya dalam memajukan dunia pendidikan. 

Namun, untuk menjadi suatu pesantren yang sesuai dengan apa yang dicita-
                                                 

3 Departemen Pendidikan Dan Nasional. Pendidikan Kecakapan Hidup, (Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hal.2. 
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citakan bukanlah hal yang mudah. Dengan nama Pondok Pesantren. Dituntut 

untuk lebih meningkatkan kualitasnya, dimana pesantren dituntut untuk lebih 

mandiri dalam mengelola pendidikannya. Tujuan pendidikan yang selama ini 

terfokus pada pendidikan keagamaan saja harus segera dibenahi dan 

diperhatikan.  

Sehubungan hal tersebut. Pondok Pesantren Nurul Ummah telah 

melakukan perubahan dalam berbagai sektor. Bukan hanya pendidikan 

keagamaan saja tetapi juga pendidikan life skill yang berkaitan dengan 

kecakapan hidup atau keterampilan santri seperti keterampilan menjahit, smok 

(keterampilan yang terbuat dari kain yang dikerutkan seperti sarung bantal 

yang dikursi sudut ada hiasannya), ketrampilan tata boga dan yang lainnya. 

Salah satu inovasinya dalam pengembangan life skill ini: yaitu dilaksanakan 

setiap satu minggu sekali, agar setelah selesai atau keluar dari pondok mereka 

mempunyai keterampilan yang diharapkan bisa menunjang kehidupannya.  

Apabila dicermati lebih jauh maka sesungguhnya program tersebut 

sesuai dengan life skill Yaitu kemampuan dan keberanian untuk menghadapi 

problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, mencari dan 

menemukan solusi untuk menghadapinya. Dimana secara umum 

pengembangan life skill tersebut bertujuan untuk memberdayakan sesuai 

dengan fitrahnya yaitu mengembangkan santri untuk menghadapi peranannya 

dimasa mendatang. Dengan demikian pengembangan life kill yang berorientasi 

pada keterampilan hidup atau kecakapan hidup akan memberikan kesempatan 

kepada setiap santri untuk meningkatkan potensinya, serta memberikan 
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peluang bakat dan minat keterampilan mereka yang dapat dijadikan sebagai 

sumber penghidupannya. 

Selanjutnya untuk mendukung pengembangan life skill tersebut 

Departemen Pendidikan dan Keterampilan yang dibawah lembaga departemen 

Pondok Pesantren Nurul Ummah melibatkan langsung semua santri Nurul 

Ummah khususnya santri putri. 

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pengembangan life skill ini 

memiliki format dan sistem tersendiri dimana pihak pondok pesantren dalam 

hal ini, Pondok Pesantren Nurul Ummah, merupakan salah satu pondok yang 

melaksanakan kegiatan life skill, yang ada di pondok pesantren Nurul Ummah 

Kotagede Yogyakarta ini salah satu alasan peneliti memilih Pondok Pesantren 

Nurul Ummah sebagai tempat penelitian.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana program life skill yang dilakukan terhadap santri di Pondok 

Pesantren Nurul Ummah? 

2. Bagaimana metode pencapaian hasil pengembangan life skill yang 

dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Ummah?   
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui program life skill yang dilakukan oleh Pondok 

Pesantren terhadap santri.  

b.  Untuk mengetahui metode pencapaian hasil life skill yang dilakukan 

oleh pondok pesantren. 

2. Manfaat 

a. Penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

tentang pemberdayaan dan pengembangan life skill di Fakultas 

Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam khususnya 

Konsentrasi Pengembangan Masyarakat. 

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pesantren dan pendidik mengenai program life skill (kecakapan 

hidup).  

c. Bagi penulis diharapkan dapat merefleksikan ilmu yang sudah didapat 

dari akademik dan lapangan untuk dimanfaatkan dalam masyarakat 

nantinya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, karya tulis atau kajian 

yang mencoba meneliti life skill sepengetahuan penulis belum ada namun 

penulis menemukan beberapa karya tulis yang meneliti masalah life skill 

diantaranya: 
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1. Karya tulis saudara, Aida Hikmawati dengan judul Life skill bagi anak 

Panti Sosial Bina Remaja Sleman Yogyakarta, dalam hakekatnya PSBR 

merupakan lembaga sosial dengan peningkatan pendidikan kepada anak 

yang memiliki masalah sosial ekonomi yaitu anak dan remaja putus 

sekolah yang terlantar, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik dalam kehidupannya. 

Selain diatas, penulis juga menemukan tulisan peneliti yang dilakukan 

oleh, Eva Nofita sari dengan judul peranan pendidikan dalam 

mengembangkan kecakapan hidup baik bersifat umum maupun kecakapan 

bersifat khusus. Kecakapan hidup yang dimaksud adalah kemampuan 

siswa dalam menerapkan ilmu yang telah didapat dan mata pelajaran yang 

lain pada umumnya. 

2. Buku yang ditulis oleh Anwar yang berjudul Pendidikan Kecakapan Hidup 

(life skills education)  menjelaskan tentang konsep dasar life skill, terdiri 

dari Pertama Makna ketrampilan belajar, keterampilan belajar di sini 

sebagaimana dikutip oleh Hidayanto disebut sebagai definisi klasik yang 

masih dapat dipertahankan, karena paling relevan dengan keberadaan 

suatu lembaga pendidikan sebagai agen perubahan. Lembaga pendidikan 

sebagai agen perubahan dan tempat perkembangannya aspek intelektual 

tidak dapat dirubah hanya untuk salah satu tujuan belajar saja. Sekolah 

akan kehilangan makna jika menekankan pada salah satunya mengabaikan 

yang lain, karena tujuan awal diadakannya lembaga pendidikan ialah 
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untuk membekali peserta didik dengan berbagai aspek intelektual dan 

emosional yang fundamental sehingga ia cerdas, bermoral dan terampil. 

Tujuan dari keterampilan belajar ialah dimilikinya kemampuan 

memecahkan masalah secara bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka harus terlebih dahulu melalui dua tujuan antara lain: 

mampu mengenali hakikat dirinya, potensi dan bakat-bakat terbaiknya 

serta dapat berusaha sekuat tenaga untuk mengaktualisasikan seluruh 

potensinya, mengekspresikan dan menyatakan dirinya sepenuhnya dengan 

cara menjadi dirinya sendiri.  

Kedua Pendidikan life skill diluar sekolah (di pesantren), 

Pelaksanaan program pembelajaran life skill bertujuan institusional adalah 

untuk mencetak santri yang mukmin muslim taat menjalankan dan 

menegakkan syariat Islam, berpengetahuan luas dan berpikir bebas dan 

mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Ketiga 

Pembelajaran life skill melalui magang, istilah magang diartikan sebagai 

proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai suatu 

ketrampilan tanpa dan atau dengan petunjuk orang yang sudah termpil 

dalam bekerja. Proses belajar terjadi dalam bentuk belajar sambil bekerja.  

Kegiatan belajar melalui magang merupakan bagian dari kegiatan 

belajar umat manusia, yang keberadaannya jauh sebelum pendidikan 

persekolahan lahir dalam kehidupan manusia. Syarat magang adalah orangnya 

terampil, ada orang tidak atau kurang terampil bersedia belajar sambil bekerja, 

waktu dan tempat, perjanjian kedua belah pihak. Keempat Pembelajaran dalam 
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dimensi kewirausahaan, kewirausahaan pada lembaga kursus secara garis 

besar ada dua pola umum penyelenggaraan pendidikan pada lembaga kursus 

yaitu: Pola terintegrasi adalah pembelajaran pendidikan kewirausahaan yang 

diprogramkan dan dilaksanakan secara stimulant dengan pelajaran vokasional. 

Pola terpisah adalah pembelajaran pendidikan kewirausahaan yang 

diprogramkan dan dilaksanakan secara tersendiri dalam satu kesatuan program 

kursus.4

 telah disebutkan diatas bahwa life skill dapat membantu dalam 

berbagai kegiatan, baik yang dilakukan di sekolah maupun diluar sekolah dan 

berbagai macam  pembelajaran.   

Sedangkan yang dikaji oleh penulis adalah pemberdayaan santri 

melalui pengembangan life skill di Pondok Pesantren Nurul Ummah. Disini 

penulis ingin mengetahui bagaimana program dan metode pencapaian hasil 

Melalui Pengembangan Life Skill yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di 

Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta. Dengan tujuan 

memberdayakan santri. 

 

E. Kerangka Teori 

Agar dalam pemecahan suatu kerangka permasalahan diperoleh hasil 

yang obyektif maka penyusun akan mempergunakan beberapa teori yang 

dapat digunakan sebagai pegangan pokok dalam menyelesaikan suatu 

masalah. 

                                                 
4 Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup, (Bandung: CV. ALFABETA, 2006). 
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1. Konsep Pemberdayaan Santri. 

Pemberdayaan menurut Edi Suharto adalah sebuah proses sebagai 

mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi, dalam berbagai 

pengontrol atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta 

lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan 

menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan. Dan 

kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan 

orang lain yang menjadi perhatian.5  

Tema pemberdayaan santri menurut Koesnadi Hardjasoemantri, 

pemberdayaan sebagai upaya sadar dan berencana menggunakan dan 

mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang 

berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.6

Santri adalah sebagai proses dalam pembangunan baik sebagai 

produsen yang dikembangkan untuk menaikkan produktifitas dengan 

pengetahuan sebagai manusia yang diberi rasio untuk mengembangkan 

diri secara utuh.  

Menurut Hary Hikmat Pemberdayaan diartikan sebagai 

pemahaman secara psikologis pengaruh control individu terhadap keadaan 

sosial dan hak-haknya menurut Undang-undang No 9, pemberdayaan juga 

diartikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang 

                                                 
5 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT Refika 

Aditama. 2005), hal. 58. 

6 Koesnadi Hardjasoemantri, Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan, 
(Yogyakarta :Pustaka Pelajar), hal. 61.  
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secara konsekwen melaksanakan keputusan, sehingga mereka dapat lebih 

memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, dan 

pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan 

secara komulatif sehingga akan semakin banyak keterampilan yang 

dimiliki seseorang, maka akan semakin baik kemampuan dalam 

berpartisipasi.7  

Jadi pemberdayaan santri dalam pembahasan ini adalah santri yang 

ditingkatkan kualitasnya dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan, 

agar mereka setelah selesai dari pesantren dan terjun di masyarakat tidak 

merasa kebingungan. 

1) Pelaksanaan Pemberdayaan 

Proses Pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: 

pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses 

memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau 

kemampuan individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat 

dilengkapi pula dengan upaya membangun aset guna mendukung 

pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. 

Kedua, proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi 

individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang 

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog atau musyawarah.8  

                                                 
7 Hary Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Humaniora, 2001),     

hal. 3. 

8 Pranarka, dalam Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: CSIS, 
1996), hal. 56. 
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Upaya pemberdayaan paling tidak harus dilakukan melalui tiga 

cara: 

a) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi santri untuk 

berkembang 

b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh santri dengan 

menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai 

masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang dapat diakses 

oleh santri. 

c) Melindungi dan mencegah adanya persaingan yang tidak 

seimbang. 

Hal yang penting dalam pelaksanaan pemberdayaan 

(empowering) adalah peningkatan kesadaran (conciousness). Dalam 

proses pelaksanaan pemberdayaan perlu menetapkan 3 (tiga) agenda 

penting, yaitu: Pertama, memperkuat fungsi pemberdayaan 

(empowering). Peran ini dipahami sebagai upaya kemampuan, dan 

kemandirian. Kedua, Penghubung (bridging). Di tengah-tengah 

lingkungan pesantren terdapat dua ekosistem yang kuat dan yang 

lemah. Ekosistem kuat diwakili sektor formal, sektor modern dan lain-

lainnya. Dan  Ketiga, Fungsi dialog kebijakan (policy dialogue). 

Dialog kebijakan merupakan satu mata rantai pelayanan pendampingan 

dalam bidang pengembangan kebijakan bagi kepentingan banyak.9

 

                                                 
9 Poulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 1. 
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2) Strategi pemberdayaan 

Strategi pemberdayaan yang berkesinambungan mensyaratkan 

tiga kriteria: Pertama, mengikut sertakan semua anggota dalam setiap 

tahap pembangunan. kriteria ini mengharapkan bahwa setiap anggota 

masyarakat harus mendapat kesempatan kerja dan kesempatan 

berusaha sesuai bidang dan kemampuannya. Kedua, Setiap anggota 

masyarakat harus mendapatkan imbalan yang sesuai dengan 

pengorbanannya. Yang menghasilkan adalah juga yang menikmati dan 

mendapatkan manfaat, sesuai dengan kemampuannya dalam 

menghasilkan. Ketiga, adanya tenggang rasa diantaranya anggota 

masyarakat selalu menjaga keseimbangan antara yang kuat dan yang 

lemah, yang kaya dengan yang miskin. Adanya kontrol sosial dari 

setiap anggota masyarakat terhadap pelaksanaan pemberdayaan.10  

Pemberdayaan untuk konteks sekarang ini telah mengalami 

perkembangan makna, dan memikirkan pemberdayaan dalam konteks 

sosial, yaitu pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, strategi 

pemberdayaan benar-benar diupayakan untuk mendorong proses 

perubahan sosial yang memungkinkan masyarakat bisa berdaya baik 

secara sosial ekonomi, budaya, politik, maupun bidang kehidupan 

lainnya sehingga pemberdayaan ini yang dapat memacu untuk 

pembangunan di Indonesia.11

                                                 
10 Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Offset), hal.21-22.  

11 Ibid, hal. 153.  
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Untuk dapat merealisasikan proses pemberdayaan santri, 

diperlukan tahapan dan tidak mungkin dilakukan secara sekaligus. 

Pemberdayaan itu adalah proses pengembalian keputusan oleh 

masyarakat, dalam hal ini santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah 

terhadap diri mereka sendiri dan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, 

yaitu:12

a. Pribadi, dimana pemberdayaan berkaitan dengan pengembangan 

rasa diri dan kapasitas serta kepercayaan diri, dan menghambat 

pengaruh negative  dari adanya tekanan pihak luar. 

b. Hubungan akrab, dimana pemberdayaan berkaitan dengan 

pengembangan kemampuan untuk bernegosiasi dan mempengaruhi 

sifat hubungan dan keputusan yang tercipta dari hubungan tersebut. 

c. Kolektif, dimana para individu bekerja sama untuk mencapai 

dampak yang lain luas dibanding yang dapat diperoleh jika bekerja 

sendiri.  

Sesuai dengan kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan 

kurikulum berbasis kompetensi, bahwasanya pendidikan diarahkan 

atau ditujukan untuk membentuk jiwa dan kepribadian santri agar lebih 

matang dan mandiri. Oleh karena itu, Pengembangan Life Skill di 

Pondok Pesantren Nurul Ummah juga ditujukan pada kemampuan dan 

pengetahuan serta pengalaman santri dalam hal kecakapan hidup (life 

skill). 

                                                 
12 T. Sumarnugroho, Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: PT. 

Harindita,Cet-2, 1987), hal. 92.  
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2. Pengembangan Life Skill 

Pengembangan menurut Safri Sairin adalah proses 

memperkenalkan atau mengkomunikasikan segala “sesuatu” yang asing 

kepada kelompok masyarakat dalam lingkup pesantren, baik berupa ide 

atau gagasan. Secara teoritis, ada lima unsur penting yang berkaitan 

dengannya, yaitu: Pertama, pembawa ide, Kedua, penerima, Ketiga, 

saluran yang ditempuh, Keempat, jenis yang akan diperkenalkan, Kelima, 

waktu yang akan digunakan.13  

Life skill adalah upaya membantu peserta didik atau santri 

mengembangkan kemampuan berfikir, menghilangkan kebiasaan yang 

kurang tepat, dan mengembangkan potensi diri agar dapat memecahkan 

problema kehidupan secara konstruktif, inovatif dan kreatif sehingga dapat 

menghadapi realitas kehidupan dengan baik secara lahiriyah maupun 

batiniah.14

Pengembangan life skill dalam konteks globalisasi sarat dengan 

kompetensi dimana pemenangnya sangat ditentukan oleh kualitas sumber 

daya manusianya. Bagi bangsa Indonesia. Siap atau tidak siap harus masuk 

didalamnya. Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci 

utama untuk memetik kemenangan dalam persaingan era globalisasi. 

Hanya saja persiapan bangsa Indonesia ke arah itu mungkin masih jauh 

dari harapan. Tetapi masih ada harapan untuk melangkah cerdik kedepan 

                                                 
13 Syari Sairin, Perubahan Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 

hal. 267. 

14 Amin Haedari, Menejemen Pondok Pesantren, (Jakarta : Diva Pustaka, 2004), hal. 163. 
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jika kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah bangsa yang penuh 

semangat dan pantang menyerah untuk dijadikan daya dorong dalam 

upaya memajukan pendidikan dalam arti luas memajukan bangsa dalam 

berbagai sektor kehidupan.  

Sejalan dengan itu Hidayanto menjabarkan empat pilar menjadi: 

pengetahuan, ketrampilan, kemandirian, dan kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dan bekerjasama. Keempat pilar tersebut, merupakan 

pilar-pilar belajar yang harus menjadi basis dari setiap lembaga pendidikan 

baik Pendidikan Formal (PF) maupun Non-Formal (PNF) dan Pendidikan 

Informal (PI) dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang 

bertujuan pada hasil belajar aktual yang diperlukan pada kehidupan 

manusia. Hasil belajar aktual merupakan akumulasi kemampuan kongkrit 

dan abstrak untuk memecahkan persoalan hidup. Oleh karena itu, empat 

pilar belajar tersebut tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, 

melainkan keempatnya merupakan suatu garis kontinum dalam proses 

pencapaiannya, tetapi disisi lain dapat berbentuk hirarki karena 

kemampuan dibawahnya merupakan prasyarat bagi kemampuan yang 

lebih tinggi. Kemampuan tertinggi dan terakhir merupakan akumulasi dari 

kemampuan-kemampuan dibawahnya. Searah dengan empat pilar 

pembelajaran, muncul satu pertanyaan tentang mana yang lebih penting 

antara belajar untuk hidup dan hidup untuk belajar. Pertanyaan ini muncul 

untuk menguji paradigma pembelajaran yang tidak menekankan kepada 

pemerolehan keterampilan, karena disisi lain masih bertahap atau 
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pandangan yang menyatakan bahwa belajar yang menghasilkan 

keterampilan belajar (bukan belajar keterampilan), merupakan kewajiban 

dasar manusia sebagai bagian dalam proses menjadi (yang diharapkan, 

yang utuh, yang sesungguhnya). Berbagai teori secara konsisten juga 

masih menempatkan ketrampilan atau skill to earning a lifing sebagai 

salah satu aspek tujuan belajar. 

Pembelajaran berbasis life skill dilatarbelakangi oleh rasional yang 

cukup kuat, dan dapat dilihat dari tiga dimensi, baik dimensi mikro (skala 

luas), skala menengah, maupun skala makro. Dilihat dari dimensi makro 

adalah upaya pemberian ketrampilan kompleks bagi sumber daya manusia 

Indonesia untuk memasuki persaingan global. Dilihat dari dimensi skala 

menengah adalah upaya pemberian ketrampilan bagi putra-putri daerah 

untuk membangun daerah sejalan dengan otonomi, sebagaimana 

ditegaskan Subandrio dan Hidayanto bahwa pemerintah daerah baik di 

tingkat propinsi maupun yang mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan 

potensi alam daerah masing-masing. Dari sisi mikro, tetapi berjangka 

panjang ialah upaya membekali santri dengan berbagai ketrampilan yang 

berguna untuk mengatasi persoalan kehidupan sehari-hari.   

Slamet PH. Mengatakan bahwa life skill adalah kemampuan, 

kesanggupan dan ketrampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk 

menjalani kehidupan dengan baik. Jadi kecakapan hidup adalah memberi 

bekal dasar dan latihan yang secara benar kepada para santri atau peserta 
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didik agar mereka mampu, sanggup dan terampil dalam kehidupannya 

yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya.15  

Oleh karena itu, pendidikan life skill dipondok pesantren perlu 

diupayakan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga akan 

lebih realistis dan lebih bermakna bagi para santrinya. Mengingat bahwa 

kehidupan adalah perubahan dan perubahan selalu menuntut adanya 

kecakapan untuk menghadapinya. Tujuan dan manfaat Secara umum 

tujuan dari life skill ini, adalah untuk memfungsikan pendidikan yang 

sesungguhnya, yaitu mengembangkan para peserta didik atau santri untuk 

menghadapi peranannya dimasa mendatang. Sedangkan, tujuan khususnya 

antara lain.16 Mengaktualisasikan kemampuan para santri agar dapat 

digunakan secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, 

Mengoptimalkan sumberdaya lingkungan sekitar pesantren, sesuai dengan 

manajemen di pesantren. 

 

F. Metode Penelitian   

Metode penelitian adalah  cara atau jalan yang menyeluruh untuk 

mencari dan mengumpulkan data yang terkait dengan topik penelitian. 

Selanjutnya data tersebut diolah, dianalisis dan dinarasikan sebagaimana 

layaknya laporan penelitian. Metode ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

menggambarkan proses pelaksanaan program keterampilan atau kecakapan 

                                                 
15 Slamet PH, Pendidikan Kecakapan Hidup, (Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan No. 

037, 2002), hal. 545. 

16Tim BJased Education, Pendidikan, hal. 8. 
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hidup (life skill) yang dijalankan oleh departemen pendidikan dan 

ketrampilan di Pondok Pesantren Nurul Ummah. 

1. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah  

sebagai berikut: 

a. Observasi terlibat. Peneliti didalam melakukan pengumpulan data 

melalui pengamatan terlibat. Yakni peneliti tidak sekedar mengamati 

fenomena yang terjadi di lapangan, namun juga terlibat dalam 

mengikuti aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh para santri didalam 

melakukan pengembangan life skill di Pondok Pesantren Nurul 

Ummah. Seperti ketika melakukan kegiatan pembuatan kue wajik 

dan pembuatan keterampilan lainnya, sehingga peneliti mengetahui 

cara membuat ukuran yang dibutuhkan dan bahan-bahan yang 

digunakan,  Observasi  dilakukan mulai bulan 29 Februari-April 

2009. 

b. Wawancara yakni mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dan 

jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat 

perekam, dapat juga melalui catatan-catatan di lapangan.17 

Wawancara dilakukan untuk mencari data-data mengenai: tujuan 

pelaksanaan program pengembangan life skill yang akan 

berpengaruh pada pentingnya nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan 

pesantren. Adapun yang diwawancarai seperti pengurus 

                                                 
17 Ibid, hal. 122. 
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DepDikTram yang diwakili oleh Ibu Robitoh selaku ketua Pondok 

Pesantren Nurul Ummah hal yang ditanyakan berkaitan dengan 

sejarah berdirinya pesantren, tujuan diadakannya keterampilan atau 

keputrian dan kordinator lapangan Ibu Rondasah, Ibu Ami untuk 

memperoleh data tentang Departemen Ketrampilan di Pondok 

Pesantren, susunan pengurus, program-program life skill, 

pelaksanaan kegiatan ketrampilan yang meliputi menjahit, smok, tata 

boga. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung 

maupun yang menghambat jalannya kegiatan, serta hal-hal yang ada 

hubungannya dengan penelitian. Dalam interview penulis 

menggunakan jenis interview bebas terpimpin, yaitu penginterview 

membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, sedangkan 

wawancara dengan santri diwakili oleh Neli, Ani, Mimin.  

c. Dokumentasi adalah laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa tersebut 

dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau menulis 

peristiwa.18  Jadi metode dokumentasi metode mencari data 

mengenai variable yang berupa buku harian pondok seperti buku-

buku catatan evaluasi santri, buku karyanya Armaghfurlah dan 

notulen rapat serta dokumentasi lainnya. Dalam penelitian, 

dokumentasi digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan atau 

informasi tertulis mengenai pemberdayaan santri melalui 

pengembangan life skill, serta data-data yang sifatnya tertulis dalam 
                                                 

18 Winarno Surakhamad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 
hal.180. 
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bentuk diskripsi dan diinterpretasikan untuk menggambarkan hasil 

penelitian. 

Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian diskriptif kualitatif, yang 

mencoba memberikan interpretasi terhadap temuan-temuan lapangan  

terhadap fakta yang sebenarnya.  



BAB IV 

KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis data yang telah 

disampaikan pada bab sebelumnya, akhirnya dapatlah peneliti simpulkan inti 

pokok dari kajian yang telah dilakukan, dan hasil kesimpulan yang peneliti 

peroleh merupakan jawaban dari rumusan masalah. Adapun kesimpulan yang 

dimaksud antara lain: 

1. Adanya program pengembangan life skill yang dilakukan terhadap santri di 

pondok pesantren dalam rangka memperoleh bekal bagi santri setelah 

selesai dari pondok yang mampu bersaing di era global khususnya untuk 

memenuhi tuntutan yang terampil, Dep Dik Tram di Pondok Pesantren 

Nurul Ummah disamping memberikan kurikulum lokal yang di kemas 

dalam berbagai kegiatan ketrampilan. Dengan kurikulum lokal diharapkan 

para santri nantinya mampu dan siap terjun kemasyarakatan dan mampu 

bersaing dengan dunia kerja. 

2. Pengembangan life skill di Pondok Pesantren Nurul Ummah memberikan 

bekal keterampilan yang bermanfaat bagi santri untuk mengembangkan 

kehidupannya sebagai  pribadi sesuai dengan kemampuannya. Dalam 

kegiatan pembelajaran ketrampilan metode yang dipakai meliputi metode 

Tanya jawab, demonstrasi, praktek, sedangkan yang mengajar dari dalam 

atau dari santri yang sudah mahir dalam bidangnya. Pelatihan yang 
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diberikan selama di pondok merupakan dasar dari ilmu ketrampilan itu 

sendiri, sedangkan pengembangan ilmu ketrampilan itu sendiri tergantung 

bagaimana usaha santri atau pengurus dalam mempraktekkan di lapangan 

kerja nantinya dan pengalaman kerja yang akan mereka dapat, karena di 

Pondok Pesantren Nurul Ummah hanya memberikan waktu dan tempat 

pelatihan yang terbatas akan tetapi dengan pelatihan ini santri sudah 

merasa cukup untuk dijadikan sebagai dasar pengetahuan.  

3. Pengembangan life skill sangat berperan penting dalam pengembangan 

sikap dan kemandirian santri di pesantren, ini terbukti bahwa tercapainya 

tujuan dengan baik artinya sebagian dari santri yang telah selesai dan 

mengikuti pelatihan selama di pondok langsung diterima sesuai dengan 

bidang keterampilan mereka dalam waktu atau tempat yang tidak terlalu 

lama. 

 

B. Saran-Saran 

Dengan memperhatikan uraian data mengenai program life skill bagi 

santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah, beberapa saran penulis baik untuk 

pembaca maupun Pondok Pesantren adalah: 

1. Perlu dibuat program dengan baik yang sesuai atau bahkan berkualitas 

tinggi agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien sebagai acuan dalam 

berlangsungnya proses belajar ketrampilan di Pondok Pesantren Nurul 

Ummah. 
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2. Untuk DepDikTram Pondok Pesantren Nurul Ummah hendaknya lebih 

meningkatkan lagi pengelolaannya, sebab DEPDIKTRAM yang dikelola 

dengan baik tentunya dapat menjadi pesantren yang diminati oleh 

masyarakat dan keberadaannya diakui. 

3. Pondok Pesantren Pesantren Nurul Ummah hendaknya menetapkan target 

dari pelaksanaan pengembangan life skill sebagai evaluasi terhadap 

keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan. 

4. Untuk menumbuhkan motivasi santri agar memiliki rasa ingin tahu yang 

lebih tentang life skill, hendaknya pengurus di organisir dengan baik agar 

santri tidak bosan dalam mengikuti kegiatan ketrampilan tersebut. 

5. Menjadi orang yang sukses seutuhnya merupakan cita-cita dan harapan 

yang diinginkan setiap manusia untuk itu dengan berhenti berusaha untuk 

meraih semua yang dicita-citakan, dengan niat dan usaha yang kuat serta 

diiringi dengan kesabaran. 

Hal yang terpenting dengan adanya program pengembangan life skill 

adalah memberikan pelatihan ketrampilan bagi santri agar mereka mampu dan 

bisa menjadi santri yang beriman, berakhlakul karimah dan terampil sehingga 

mereka mampu untuk hidup mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan 

kesejahteraan mereka. 

 
C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Hamba haturkan. 

Sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dalam wujud skripsi. Atas 

pertolongan dan petunjuknya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 
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Skripsi ini jauh dari sempurna, kritik dan saran membangun sangat 

penulis harapkan untuk memberikan inspirasi dan motivasi yang kuat bagi 

penulis untuk melakukan kajian-kajian atau penelitian yang lebih mendalam 

dikemudian hari. 

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih bagi pihak-pihak 

yang telah membantu dalam penulisan ini. Semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

Amin   
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Pedoman Wawancara 

 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Nurul Ummah? 

2. Pengembangan ketrampilan atau kecakapan hidup (life skill) apa saja yang ada 

di PP. Nurul Ummah? 

3. Bagaimana program pengembangan life skill di Pondok Pesantren Nurul 

Ummah? 

4. Mengapa Pondok pesantren Nurul Ummah mengadakan program 

pengembangan life skill.? 

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan program 

ketrampilan life skill ? 

6. Apa harapan pondok terhadap santri setelah selesai? 

7. Bagaimana hasil yang dicapai dari program  pengembangan life skill ? 

8. Bagaimana metode pengembangan life skill di PP. Nurul Ummah?  

9. Dengan adanya program pengembangan life skill program apa saja yang 

dilakukan pihak departemen pendidikan ketrampilan kaitannya dengan 

pemberdayaan? 

10. Mengapa santri berminat kegiatan kecakapan hidup ( life skill ) yang ada di 

Pondok Pesantren Nurul Ummah? 

 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 
1. Melaksanakan Hari Besar Islam ( PHBI ) 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Tempat usaha santri menjahit, sebagai sarana kegiatan dalam meningkatkan 

usaha santri dalam kegiatan ketrampilan menjahit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  Aktifitas dalam pelatihan dan usaha santri menjahit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Aktifitas dalam pelatihan dan usaha santri menjahit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.  Kegiatan memasak atau tataboga dalam membuat kue wajiks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Kegiatan tataboga dalam membuat resoles 



CURICULUM VITAE 
 
 
 

DATA DIRI 
 
Nama                             : Khozinatul Choeriyah 

Tempat/ tgl. Lahir    : Kebumen, 9 September 85 

Jenis Kelamin              :  Perempuan 

Agama                        : Islam 

Alamat                        : Jatisari- Kebumen RT 09 / RW 03 

 

DATA ORANG TUA 
 
Ayah                               :  Latoif 

Ibu                                     : Hafsoh 

Agama                             : Islam 

Alamat                              : Jatisari- Kebumen RT 09 / RW 03 

 

PENDIDIKAN 
 
SD Jatisari 1, Tahun        : 1993 - 1998 

SLTP Salafiyah, tahun     : 1998 - 2001 

MAS Salafiyah, tahun      : 2001 - 2004 

UIN Sunan Kalijaga, tahun : 2004 - 2009 

 


	HALAMAN JUDUL
	PERNYATAAN KEASLIAN
	NOTA DINAS
	HALAMAN PENGESAHAN
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	ABSTRAKSI
	BAB 1  PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teori
	F. Metode Penelitian

	BAB IV KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran
	C. Penutup

	DAFTAR PUSTAKA
	Pedoman Wawancara
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	CURICULUM VITAE



