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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dan salah tafsir dalam

memahami judul skripsi di atas, kiranya perlu diberikan penegasan istilah

yang terdapat di dalamnya, sehingga perbedaan interpretasi tentang judul di

atas dapat dihindari.

1. Pondok Pesantren Ar-Rahmah

Pondok adalah bangunan-bangunan kecil tempat tinggal para

santri. Karena itu pesantren juga sering disebut pondok.l Pesantren adalah

tempat tinggal para santri yang menuntut ilmu agama dengan bermukim di

asrama dan di asrarna tersebut ada seorang pembimbing yang biasa di

sebut ustadz dan ustadzah sebagai figure yang nìengajarkan tata krama

terhadap sesa-a.t

Adapun metode pengajarannya, sebenarnya adalah suatu hal yang

setiap kali dapat berkembang dan dan berubah sesuai dengan penemuan

metode yang lebih efektif dan efisien untuk mengajarkan masing-masing

cabang ilmu pengetahuan. Ar-Rahmah berasal dari kata bahasà Arab, yang

berarti kebaikan (khair) dan kenikmatan (nilønah).3 Yang dimaksud disini

I Nurcholish Madjid, Bitik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta:

Paramadina, 1997), hlm. 21-22.

' Kamarruzaman Bustaman-Ahmad, Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia
(Yogyakarta: Galang Printika, 2000), hlm. 66-67.

3 Ibrahim Anis (dkk.), al-Mu'jam al-Wasit,juz I dan II (Mesir: Dar al-Ma'arif, i396 H/
1972M ), hlm.335.
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adalah nama salah satu Pondok Pesantrell yang terletak di Propinsi

Bengkulu. Tepatnya di bawah kaki Bukit Kaba, di Desa Air Meles Atas

Curup Rejang Lebong Bengkulu. Yang memulai operasional pendidikan

pada tanggal 12 oktober 1990. Pondok Pesantren Ar-Rahmah berperan

penting dalam dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Bumi Pat

Petulai Kabupaten Rejang Lebong.

2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan atau pemberdayaan adalah proses dari serangkaian

kegiatan yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat.a Ekonomi adalah segala usaha manusia dalam memenuhi

kebutuhannya gìrna mencapai kemakmuran hidupnya.s Penelitian ini

difokuskan pada usaha pertanian agribisnis-khususnya pertanian padi dan

kubis yang ditekuni oleh masyarakat sekitar pesantren. Dalam hal ini

adalah penelitian Pondok Pesantren Ar Rahmah dalam aktifitas

pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Air Meles Atas Curup

Bengkulu, mclalui bidang pertanian (agribisnis).

o Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqih Sosial (Yogyakarta: LKis, 1994), hlm.109
t Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus llmiah Populer, (Surabaya:

Arkola,l994), hlm.13 I
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3. Desa Air Meles Atas Curup Bengkulu.

Desa Air Meles Atas terletak di daerah pegunungan sebelah timur

kecamatan Curup. Dilihat dari lokasinya Desa Air Meles Atas beradapada

lokasi yang sangat strategis untik mengelola lahan pertanian (agribisnis).

Dengan penjelasan istilah di atas, maka yang dimaksud judul

skripsi ini ialah penelitian terhadap Pondok Pesantren Ar-Rahmah dalam

pengembangan ekonomi masyararakat di Desa Air Meles Atas Curup

Bengkulu melalui bidang pertanian (agribisnis).

B. Latar Belakang Masalah

Islam disebarluaskan dan diperkenalkan kepada umat manusia melalui

aktivitas dakwah. Namun dakwah yang bertujuan untuk menyeru dan

mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam harus disiarkan terus

menerus, baik melalui perorangan maupun kelompok.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang

mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia.

Lembaga ini membuktikan kekuatan yang nyata dari dalam untuk memelihara

serta mempertahankan agama Islam.

Pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam telah terdapat pada

masa awal penyebaran agamalslam di Jawa, terutama pada abad XV dan XVI

Masehi, diketahui dari adanya deskripsi dalam tradisi kesusasteraan Jawa

tentang adanya pusat-pusat pengajaran agama yang tersebar dipesisir utara
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maupun pedalaman Jawa, dimana para santri singgah untuk mempelajari ilmu

6agama.

Pada umumnya pesantren lahir karena kreasi dan motivasi seorang kyai

sebagai syarat pertama dengan maksud menularkan ilmunya keoada orang

lain. Ketika tanggapan dari mayarakat yang mengirimkan anaknya untuk

rnenjadi santri, kyai telah menemukan syarat pesantren. Kedua Aktivitas

pendidikan membutuhkan sarana yang dapat digunakan sebagai pusat kegiatan

belajar mengajar. Biasanya, sebuah masjid sebagai syarat pokok, Ketiga.

Eksistensi pesantren tampak jelas setelah kyai membulatkan tekad mendirikan

lembaga pendidikan Islam itu. Tempat "suci" ini tidak hanya dimanfaatkan

untuk kegiatan ibadah mahdah belaka, tetapi juga menjadi sentral aktivitas

pendidikan pesantren. Syarat yang keempat dalam sistem pendidikan yang

menj adi rujukan kegiatannya.T

Seiring dengan perkembangan zaman dalam dunia pendidikan,

Pesantren dewasa ini banyak yang memadukan pesantren dan sekolah dengan

beragam.iurusan. Sclain itu pesantren juga telah menjadi pusat pengentbangan

masyarakat dimana serangkaian kegiatan yang lebih mengarah pada

kesej ahteraan masyarakat.

Posisi pesantren yang berada di antara dua dunia yakni pedesaan dan

dunia luar sangat mernungkinkan pesantren berperan sebagai lembaga

perantara ataupun sebagai agen perubahan sosial yang pada akhirnya

6 
S. Soebardi,lslam di Indonesia, Majalah Prisma Ektra, 1978, hlm. 67

7 Khoirudin Bashori, Problem Psikologis Kaunt Sanlri, Risiko Insekuritas Kelekatqn
(Yogyakarta, F'kBA, 2003), hlm. 24.
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diharapkan dapat berperan sebagai dinamisator dan katalisator pengembangan

masyarakat desa, tidak hanya di bidang agama tetapi juga dalam bidang sosial,

ekonomi, politik dan kebudayaan" Adanya arus kontak dan informasi dari luar

serta interaksinya dengan masyarakat pedesaan menjadikan semacam biro

konsultasi bagi masyarakat sekitarnya mengenai berbagai macam persoalan.s

Menurut Azzyumardi Azta pesantren tidak hanya memainkan fungsi-

fungsi tradisionalnya, yakni: transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam,

pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi ulama. Akan tetapi pesantren juga

menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya, seperti dalam

usaha-usaha pcrtanian (agribisnis).e

Dalam lconteks terakhir, terlihat semakin banyak pesantren yang terlibat

dalam aktivitas-aktivitas tersebut, salah satunya adalah Pondok Pesantren Ar-

Rahmah yang terletak di desa Air Meles Atas Curup Bengkulu. Pondok

Pesantren Ar-Rahmah terlibat dalam aktivitas pengembangan ekonomi

masyarakat di sekitamya melalui usaha di bidang pertanian tanaman pangan.

Dari kenyataaî yang ada, maka Pondok Pesantren Ar-Rahmah yang

berdiri ditengah-tengah masyarakat desa Air Meles Atas Curup mempunyai

peranan yang besar, hal ini terbukti dengan adanya berbagai maoam kegiatan

yang dilakukan Pondok Pesantren Ar-Rahmah diantaranya berupa pengelolaan

lahan pertanian dengan bercocok tanam seperti : padi dan kubis.

8 .lrhami Sulaiman, Pesantren Mengembangkan Tekhnologi Tepat Guna Ke Desa dalant

Pergulatan Dunia Pesantren, (ed,) Dawam Raharjo (Jakarta : P3M, 1985), hlm. 245-246
- e Nurcholish Madjid, Bitik-Bitik Pesqntren Sebuah Potret Perjalanan, op. cll., hlm' xxi-

xxii
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Melihat perkembangan sejak awal keberadaan Pondok Pesar'tren Ar-

Rahmah hingga sekarang ini, kiranya dapat di cleskripsikan bagaimana

peranan Pondok Pesantren Ar-Rahmah dalam mengembangkan masyarakat,

terutama dalam pengembangan ekorromi melalui bidang pertanian masyarakat

Air Meles Atas Khususnya, yang banyak berpropesi sebagi petani dan tak lain

karena kondisi lingkungan sekitar pesantren yang masih di bawah standar.

Dari uraian di atas tentang Pondok Pesantren Ar-Rahmah sangat

menarik untuk mengulasnya lebih detail lagi tentang peran Pondok Pesantren

Ar-Rahmah dalam mengembangkan ekonomi masyarakaf di Desa Air Meles

Atas Curup llengkulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia pesantren

seolah-olah hanya boleh diketahui oleh orang-orang pesantren saja (inklusifl),

padahal kenyataannya pesantren itu bersifat terbuka (el<slusifl, dan yang lebih

penting mereka tanggap terhadap dunia luar. Terutama pada proses

peningkatan kesej ahteraan sosial-ekonomi m asyarakat. 
I 0

Hal ini telah dilakukan Pondok Pesantren Ar-Rahmah dalam usianya

masih dibilang muda dibandingkan dengan pesantren lain di Provinsi

Bengkulu.

t0 ZainalArifin Toha, Kenyelenehon Gus Dur: Gugalan Kaum Muda NU dan Tantangan

Kebudøyaan(Yogyakarta: Gama Media, 200l), hlm. 4.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perlu dirumuskan kembali

beberapa masalah yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, rumusan

masalahnya adalah sebagi berikut:

1. Bagaimana peran yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Ar Rahmah

dalam pengembangan ekonomi masyarakat dalam bidang agribisnis

melalui pertanian padi dan kubis di Desa Air Meles Atas Curup

Bengkulu?

2. Apa permasalahan yang dihadapi Pondok Pesantren Ar Rahmah dalam

proses pengemba:rgan ekonomi masyarakat di Desa Air Meles Atas Curup

Bengkulu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai peranan

Pondok Pesantren Ar-Rahmah dalam pengembangan ekonomi

masyarakat Air Meles Atas Curup Bengkulu.

b. Untuk menelaah permasalahan yang di hadapi Pondok Pesantren Ar

Rahmah dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Air Meles

Atas Curup bengkulu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pondok

Pesantren Ar Rahmah dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
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b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi ilmiah bagi

pengembangan ilmu pengembangan masyarakat.

E. Kajian Teori

1. Masyarakat Desa

Pengertian masyarakat desa adalah sejumlah orang yang hidup

bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka

anggap ,u,na.' '

Jika ditinjau dari peradaban dan kebudayaaÍLrrya, masyarakat dapat

dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

a. Masyarakat primitif (suku terasing)

Yang merupakan masyarakat yang paling rendah dimana

peradabannya atau kebudayaannya masih asli belum mendapat

penganuh dari luar.

b. Masyarakat sederhana ( masyarakat pedesaan)

Yang merupakan masyarakat kecil terisolasi dan terbelakang

tingkat perkembangan tekhnik yang rendah dan pembagian ker.ia atau

pembidangan kelas-kelas sosial relatif masih kecil.

c. Masyarakat maju (masyarakat kota)12

Sedangkan pengertian desa dari segi geograh maka Prof.

Drs.R. tsintarto mendefinisikandesa sebagai berikut:

rr Koentjaraningrat, Pengantar llmu Antropologí (Jakarta : Aksara Baru, 1980), hal' 1 16
12 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah 1s/an (Surabaya;Al Ikhlas, 1983), hal

40
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" Desa adalah suatu perwujudan geografi yang di timbulkan

oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, cultural yang

terdapat disitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan

daerah-daerah lain."l3

Jadi, masyarakat desa sebagai masyarakat yang terbelakang, memiliki

ciri-ciri dimana setiap anggota masyarakat menganut agama yang

sama, organisasi keagamaan merupakan salah satu aspek dari

keseluruhan aktifitas yang lain, baik bersifat ekonomis, politik,

kekeluargaan maupun rekreatif. la

Fadmi Sustiwi mendefinisikan masyarakat desa sebagai berikut:

"Masayarakat desa adalah sekelompok manusia yang tinggal di suatu

tempat tertentu dengan system ketetanggaan gotong royong yang kuat

dengan tradisi yang melingkupi serta mempunyai tujuan tertentu.

Mereka berhak mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya

atau pemerintahannya sendiri, dalam ikatan negara kesatuan Republik

Indonesia

Masyarakat desa ini di identikkan dengan masyarakat yang

masih teqaga dan tertanam jiwa sopan dan keramahtamahan antar

sesama maupun kepada orang lain dan mereka juga memupuk jiwa

kebersamaan untuk saling berbagi,

't I. Nyoman Beratha, Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunqn Desa (Jakarta : Galia
Indonesian, 1982), hal. 26

¡a Elizabet K. Nottingham, Agoma dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama
(Jakarta : Rajawali, 1992), hal. 5l
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Adapun pendekatan yang diambil dalam penelitian ini mengacu

pada pendekatan sosiologi menurut Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo

bahwa masyarakat desa di Indonesia itu memang dapat kita pandang juga

sebagai suatu bentuk masyarakat yang ekonomis terbelakang dan hanya

harus dikembangkan dengan berbagai-b agai cara.ta

Adapun ciri-ciri masyarakat desa yang mereka tonjolkan adalah :

1. Sistem Tolong Menolong

Aktivitas tolong menolong dalam masyarakat desa tampak

dalam kehidupan masyarakat, misalnya aktivitas kehidupan disekitar

rumah tangga, dalam melaksanakan dan mempersiapkan acara-acara

pesta, kematian, kecelakaan dan lain sebagainya mereka melakukan itu

semua dengan bahu membahu dalam membantu orang yang

membutuhkan pertolongan.

2. Sistem Gotong Royong

Di samping sikaf yang saling tolong menolong ada aktivitas

lain yang menjadi cirri khas masyarakat desa yaitu system gotong

royong yang merupakan kebersamaan masyarakat dalam menjalankan

aktivitas sosial misalnya dalam bentuk kerja bakti kampung,

perbaikan jalan dan lain sebagainya yang dikerjakan secara bersama-

sama. Jiwa atau semangat goiong royong itu dapat kita artikan sebagai

peranan terhadap sesama warga masyarakat.ls

'o Sa¡ogyo dan Pudjiwati Sajogyo, Sosiologi Pedesqan (Yogyakarta: Gadjah Mada
Universify Press, 2002), hal.26

rs op.cit., hal.29
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Dari uraian di atas bahwa masyarakat desa terlihat jelas adanya

sebuah rasa kebersamaan antara satu dengan yang lainnya.

2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Dewasa ini dapat dikatakan bahwa sektor pertanian menduduki

posisi strategis. Posisi yang strategis ini dikaitkan dengan fungsinya untuk

mencapai beberapa tujuan sekaligus yaitu:

a. Mencapai swasembada pangan

b. Memperluas devisa yang berasal dari komoditi non migas

c. Memperluas kesempatzur kerja didaerah pedesaan

d. Menaikkan pendapatan petani merupakan lapisan terbesar

masyarakat kita yang berarti menaikkan taraf hidup dan sekaligus

meningkatkan daya beli masyarakat dan ini jika berhasir akan

meniadi pendorong perkembangan inclustri. l6

Pengembangan ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi

yang berbasis pada kekuatan rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan tercantum

dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945 sila keempat pancasila

menyatakan dasar kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam peffnusyawaratan perwakil an

sistem perekonomian juga ditandai dengan adanya lembaga yang

merupalan sebuah perkumpulan dalam meningkatkan kesejahteraan

'u M.Dawam Rahardjo, Perekonomian Inclonesia Pertumbuhan dan Krisis, (Jakarta:
L P3 ES, I 9 87 ),hai..202-203
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ekonomi rakyat.lT Perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan

rakyat itu berdasarkan atas demokrasi ekonomi termasuk bumi dan air dan

kekayaan alam adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.

sedangkan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan

oleh masyarakat yang dengan cara swadaya mengelola sumber d,aya apa

saja yang dapat dikuasainya setempat dan ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan dasarnya dan keluar gany a.

3. Pengembangan ekonomi melalui Pesantren

Pesantren secara implisit hanya merespon modernisasi pendidikan

Islam dan perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat yang mencakup

empat aspek fundamental, yakni: pertama, pembaharuan subtansi

pendidikan pesantren dengan memasukkan subyek-sutryek umum

vocational. Kedua, pembaharuan metodologi seperti system klasikal,

penjenjangan. Ketiga, pemebaharuan organisatoris, seperti kepemimpinan

pesantren, diversifikasi lembaga pendididkan. keempat, pembaharuan

fungsi,dari semula hanya fungsi kependidikan dikembangkan sehingga

mencakup fungsi sosial ekonomi masyarakat.'t Duri situlah pesantren

dinilai sangat berperan penting dalam menumbuhkan partisipasi sosial

secara lebih luas di tengah laju kehidupan yang bergerak dinamis.

't Gregory Grossman, sistem-sisrem Ekonomi,(Jakarta: Bumi Aksara.,l9g4),hal.l9
18 Nurcholish Madjid, Bitik-Bitik Pondok Pesantren Sebuah Potret Perja'lanan, op,cit.,

hlm. 90-98.
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Pemikiran awal dari kepedulian Pondok Pesantren untuk mnangani

problematika sosial secara langsung ini, mengacu pada realitas sosial itu

sendiri bahwa dakwah secara kelembagaan yang dilakukan pesantren

melalui fungsi-fungsi kulturalnya yang lebih penting juga adalah

dakwahnya secara aktual (bil-hal) dengan terlibat langsung menangani

masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomis.

Dakwah bil-hal ini, ternyata mendapat respon yang cukup positif

karena nilai-nilai islam yang bersangkut paut dengan masalah kaum lemah

dan etos kerja, dapat diterjemahkan dalam bentuknya yang lebih nyata.

Pada gilirannya, pesantren menjadi lembaga swadaya masyarakat Islam

yang tidak hanya menzurgani 
l'masalah-masalah 

teoritis keilmuan saja,

namun secara emansipatorik terjun, membebaskan kaum tertindas dan

kaum miskin.le

Terkait dengan program pemberdayaan masyarakat, pesantren

melakukan berbagai bentuk aktifitas, diantaranya usaha-uasaha di bidang

agribisnis.20

Pesantren dengan masyarakat di sekitarnya mempunyai hubungan

yang sangat erat, karena pesantren mempunyai hubungan yang sangat erat

dengan adanya kedekatan hubungan ini memudahkan pesantren untuk

mengintrodusir tekhnologi pertanian melalui pola pengembangan

agribisnis.

re M. Yttsuf Hasyim, Peranqn dan potensi Pondok Pesantren dalam Pembangunan (
Jakafta:P3M, I 988),hlm.9 I

2o A. qodri Aziry, Repubtika,14 Mei 2004.
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Adapun lahan yang tersedia di pesantren dan sekitarnya pada

umumnya masiir cukup luas, sehingga sumberdaya lahan sangat

mndukung dalam pengembangan agribisnis dengan cara bercoccok tanam

seperti :padi dan kubis.

Salah satu cara pesantren dalam mengembangkan ekonomi

masyarakat adalah melalui pengembangan usaha-usaha di bidang pertanian

(agribisnis) dengan cara rnengelola lahan pertartian yang ada di sekitar

pesantren secara barsama-sama dengan masyarakat cli sekitar pesantren.

F. Metodologi penelitian

Guna memudahkan mencapai suatu tujuan dalam penelitian ini, maka

perlu dijelaskan tentang arti metode atau cara penelitian yang akan rlilql¿rrl¿ân

Metode penelitian adalah serangkaian langkah-langkah yang akan dilalui

secara sistematis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu.2l

Dalam hal ini sasarannya adalah aktivitas Pondok Pesantren Ar-Rahmah Air

Meles Atas Curup Bengkulu dalam mengembangkan ekonomi masyarakat

sekitarnya mel alui bidang pertanian (agribi snis).

1. Fokus Penilitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Pondok Pesantren Ar Rahmah

dalam pengembangan ekonomi masyarakat Air Meles Atas Curup

Bengkulu melalui pertanian agribisnis yang di fokuskan pada :

a. Pertanian padi

t' Sut.isno Hadi, Metode Research (Ypgyakarla: Universitas Gajah Mada, 1980), hlm. 8
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b. Pertanian kubis

c. Hambatan yang dihadapi Pondok Pesa¡tren fu Rahmah daram

Menjadikan bidang Pertanian sebagai media pengambangan ekonomi \
masyarakat sekitar.

2. Informan (Sumber Data)

untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung dalam

penulisan ini cliperlukan subjek penelitian, yaitu sumber dimana kita biasa

mendapatkan keterangan, baik berupa orang atau apa saja yang menjadi

sumber data penelitian. Adapun yang menjadi subjek (sumber) penelitian,

yaitu:

a. Pimpinan (kyai) dan pengasuh Pondok pesantren Ar-Rahmah.

b. Tokoh masyarakat lingkungan Pondok pesantren.

c. Para Santri dan Wali Santri.

d. Masyarakat Air Meles Atas Curup Bengkulu.

Sedangkan yang menjadi sample penelitian adalah masyarakat Air

Meles Atas curup Bengkulu yang berada di sekitar lingkungan poncJok

Pesantren Ar-Rahmah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa

mereka adalah pihak yang menerima dan merasakan langsung hasil dari

aktivitas pengembangan ekonomi tersebut.
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3. Metode Pengumpulan f)ata

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang lebih objektil

kongkrit dan refresentatif, maka digunakan metode-metode pengumpulan

data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi dapat diartikan sebagi pengamatan dan pencatatan

dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.22

Adapun tekhnik atau cara yang akan ditempuh dalam pcnelitian ini

adalah awalnya peneliti mengamati pelaksanaan pengelolaan pertanian

yang ada di Pondok Pesantren Ar-Rahmah dan membuat catatan-

catatan pada masalah yang akan diamati. Metode ini bermanfàat untuk

mengetahui situasi dan observasi yang ada.

b. Metode Interview

Interview atau wawancara dapat dipandang sebagai metode

pengumpulan data dengan cara lanyajawab sepihak yang dikerjakan

dengan sisiematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian.23 Untuk

menjaga agar interview ini terarah kepada tujuan, maka dalan-r

memperoleh data diperlukan interview bebas terpimpin, dalam arti

pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap.

Interview ditujukan kepada pimpinan pesantren, pengurus yayasan,

tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Metode ini juga

digunakan untuk dapat mengetahui upaya-upaya atau aktivitas Pondok

22 Koentjaraningrat, Metocle-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1991),

t' Sutrisno lladi, Metocle Research, op. cit,hlm. 136.

hlm.44
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Pesantren Ar-Rahmah selama ini dalam proses pengembangan

ekonomi masyarakat melalui bidang pertanian (agribisnis).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah dokumen,

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebag ainya.2a

Metode ini sengaja digunakan untuk memperoleh data atau informasi

tentang program kerja dari pihak pengelola pesantren, bidang

pengembangan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya, serta untuk

mengungkapkan data-data yang telah ditentukan dalam interview

untuk menghindari kemungkinan ketidak sesuaian informasi.

d. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kwalitatif, maka tekhnik

analisa yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang

menghasikan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat di amati.2s Untuk menggambarkan secara

tepat sifat atau keadaan, gejala individu atau kelompok tertentu. .ladi

untuk menganalisis data dipergunakan analisa data deskriptif kualitatif,

yaitu data-data yang berhasil dikumpulkan, diklarifikasikan,

dideskripsikan, dan ciiinterpretasikan dalam bentuk kata-kata. Artinya

langkah-langkah analisa data dalam penelitian ini adalah: data-data

2a Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar (Jakarta: Bina Aksara,

1989), hlm.9l.
" Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kwalitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994),

hlm 3.
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yang berhasil dikr.rrnpulkan diklarifikasikan, kemudian data

dideskripsikan: yaitu peneliti menjabarkan hasil observasi, interview,

dan dokumentasi dengan bahasa dan redaksi dalam bentuk tulisan.

Selanjutnya peneliti menginterprestasikan data-data yang telah

terkumpul sesuai dengan bahasa peneliti berdasarkan data yang

penulis peroleh dari fokus yang diteliti

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arahan yang tepat dan memfokuskan obyek

penelitian, maka penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan

sebagai berikut:

Pada bagian awal merupakan bab pertama berupa pendahuluan yang

berisi: Penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian teori dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua dibahas seputar gambaran umum Pondok Pesantren Ar-

Rahmah Air Meles Atas Curup Bengkulu, yang meliputi Setting Geografis

Pondok Pesantren Ar-Rahmah, Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya,

Struktur organisasi, Sistem Pendidikan, Pengajaran dan Kurikulum

Pendidikan dan asrama di Lingkungan Pesantren.

Bab ketiga dibahas seputar aktivitas Pondok Pesantran Ar-Rahmah

dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, yang meliputi Gambaran

mum kehidupan masyarakat Air Meles Atas Curup Bengkulu, Peranan
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Pondok Pesantren Ar-Rahmah dalam pengembangan ekonomi masyarakat,

dan Permasalahan yang dihadapi Pondok Pesantren Ar Rahmah dalam

mengambangkan ekonomi masyarakat.

Pada bagian akhir adalah bab keempat berupa bab penutup yang berisi

kesimpulan dan saran yang akan dikemas sesingkat dan sepadat mungkin, tapi

menyeluruh.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan pada bab-

bab terdahulu mengenai " Pondok Pesantren Ar Rahmah dan

Pengembangan Bkonomi Masyarakat Desa Air Meles Atas Curup " yang

penulis teliti, yang mana Pondok Pesantren Ar Rahmah adalah sebuah

lembaga dakwah yang berupaya menggerakkan atau mengembangkan

ekonomi masyarakat desa khususnya desa Air Meles Atas Curup terutama

pengembangan ekonomi melalui bidang pertanian (agribisnis) dalam bercocok

tanam melalui padi dan kubis yang merupakan penghasilan utama yang ada di

desa Air Meles Atas Curup dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,

adil dan makmur. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adapun peran Pondok Pesantren Ar Rahmah dalant mengembangkan

ekonomi masyarakat dalam bidang pertanian agribisnis adalah menjalin

kerjasama dengan masyarakat melalui beberapa kegiatan yaitu. bagi petani

petani yang kurang mampu dapat menggarap lahan di area milik pesantren

dengan sistim bagi hasil dengan pihak pesantren sehingga masyarakat

merasa terbantu secara ekonomi dengan adanya pesantren. Disamping itu

juga Pondok pesantren Ar Rahmah dipandang memiliki potensi besar

dibidang pertanian yaitu dalam mengembangkan pertanian dan ketahanan
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pangan bagi masyarakal. Dalam pola pengembangan masyarakat dalam

menggunakan pendekatan dari bawah, mampu menelusuri apa kebutuhan

dasar mereka dengan bertemu para tokoh masyarakat dan mencari tahi apa

kesulitan dan kendala yang dihadapi.

2. Proses pengembangan ekonomi masyarakat desa Air Meles Atas yang

dilakukan Pondok Pesantren Ar Rahmah agar roda perekonomian tetap

berjalan melalui bidang :

a. Permasalahan dana

Dalam masalah dana Pondok pesantren Ar Rahmah mempunyai lembaga

koperasi yang disebut denga Koperasi Pondok Pesantren La Tansa

(Kopontren), jadi masyarakat merasa sedikit terbantu dengan adanya

Kopontren La Tansa ini sebab masyarakat diperbolehkan ikut serta dalam

keanggotaannya dan bagi masyarakat yang sudah menjadi anggota mereka

dapat melakukan akses simpan pinjam dan Kredit Usaha'fani.

b. Permasalan pemasaran

Jaringan pemasaran yang dilakukan oleh Masyarakat Air Meles Atas

adalah dengan cara memasarkan hasil lahan pertanian mereka ke pasar dan

sebagian dari mereka menyalurkan hasil lahan pertanian rnereka ke

Pondok Pesantren Ar Rahmah yang disalurkan melalui dapur umum

Pondok Pesantren Ar Rahmah dan melalui Kopontren La Tansa,
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B. Saran-Saran

1. Untuk Pondok Pesantren Ar Rahmah lebih meningkatkan hubungan

ukhuah Islamiyah antar elemen-elemen masyarakat di desa Air Meles Atas

Curup dan lebih diharapkan terciptanya suasana yang kondusif sehingga

proses transformasi nilai-nilai islam kepada masyarakat lebih efektif dan

dapat mencetak kader ummat yang berguna bagi nusa bangsa dan agama.

Disanping itu dalam rangka mengembangkan mengembangkan ekonomi

masyarakat maka harus didukung oleh petani-petani yang lebih terampil

sehingga perlunya sumber daya manusia dan perlu ditingkatkan melalui

pendidikan atau pelatihan mengenai bidang pertanian (agribisnis) guna

meningkatkan kualitas dan modal kerja yang lebih baik dan saling

menguntungkan.

2. Masyarakat desa Air Meles Atas yang telah menjadi anggota di

Kopontren La Tansa perlu ditingkatkan jadi anggota dari luar tidak hanya

dari petani yang menggarap lahan di Ponclok Pesantren Ar Rahmah. Akan

tetapi diharapkan bagi petani yang diluar Pondok Pesantren Ar Rahmah

jugu.

C. Penutup

Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada

Allah Swt Dzat yang maha segalanya atas segala hidayah dan inayahnya yang

telah memberi restu dan ridhonya pada diri penulis sehingga penulis mampu
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menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Pondok Pesantren Ar Rahmah dan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Air Meles Atas Curup". Perlu

diketahui dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam

penyelesaian skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari bobot materi, isi

kandungannyamaupun susunan kalimatnya. Oleh karena itu penulis sangat

berharap kritik dan saran dari pembaca yang budiman sebagai kritisi demi

kesempurnaan skripsi ini, sehingga skripsi ini akan lebih baik dan bermanfaat

bagi semua pihak dan untuk masa yang akan datang.

Akhirnya dipenghujung tulisan ini penulis mengucapkan ucapan banyak

terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam

penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan mereka senantiasa mendapat

ridho dari Allah SWT amin.
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