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ABSTRAK 

MOH IRFAN AFFANDI: Strategi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong 

Dalam Meningkatkan Kegiatan Ibadah Harian Santri. 

Kata Kunci: Strategi, Pondok Pesantren, Ibadah, Santri. 

Ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan ummat Islam, seorang 

muslim yang taat tentulah ingin menjalankan ibadah yang diperintah Allah, tapi 

kenyataannya banyak ditemukan sebagian orang muslim tidak menjalankan 

ibadah dengan baik. Sama seperti yang ada dilingkungan Pondok Pesantren 

Zainul Hasan Genggong yang merupakan lembaga pendidikan Islam. Tentunya 

sistem pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren tersebut adalah 

pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama khususnya dalam berperilaku ibadah. 

Karna Pondok pesantren akan dianggap berhasil oleh masyarakat ketika Pondok 

pesantren berhasil memberikan pemahaman ilmu agama dan diamalkan setiap hari 

dalam bentuk perilaku ibadah. Untuk mencapai itu semua tentu saja Pondok 

pesantren Zainul Hasan Genggong memerlukan sebuah manajemen strategi agar 

dapat menyusun, menerapakan dan mengevaluasi keputusan dan tindakan yang 

dapat digunakan untuk memformulasikan serta mengimplementasikan strategi 

agar dapat mencapai tujuan. 

Fokus Penelitian: 1. Bagaimana strategi pondok pesantren Zainul Hasan 

Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian santri? 2. Apa faktor 

pendukung dan penghambat strategi pondok pesantren Zainul Hasan Genggong 

dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian santri? 

Tujuan Penelitian: Untuk memahami strategi yang dilakukan oleh Pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong dalam meningkatkan ibadah santri dan untuk 

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi Pondok Pesantren 

Zainul hasan Genggong dalam meningkatkan ibadah  santri. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

penelitian lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi dan keabsahan data menggunakan 

trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik. Analisis data menggunakan model 

Miles dan Humberman. 

Hasil Penelitian: Strategi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Dalam 

Meningkatkan Perilaku Ibadah Santri: 1. implikasi pengasuh dalam membentuk 

ibadah haeian santri 2. Strategi membentuk kebiasaan shalat berjamaah di masjid 

dan dilembaga sekolah. 3.Strategi penjadwalan kegiatan shalat dan pengajian 

kitab kuning.  

4. Strategi pengembangan kedisiplinan santri 5. Pengurus dan asatid memberikan 

teladan yang baik (Strategi pembelajaran berbasis motivasi). Adapun faktor 

pendukung dan penghambat strategi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren 

Zainul Hasan Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian santri. 

Faktor pendukung: 1. Kesinambungan antara strategi terhadap misi dan tujuan. 

2.adanya peran orang tua terhadap perkembangan anaknya. 3.  Kesadaran diri 

sendiri. 4. Sarana dan prasarana yang mendukung. Adapun faktor penghambatnya 

ialah: 1. Beberapa santri yang kurang disiplin. 2. Faktor lingkungan (eksternar & 

internal) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Berbicara mengenai pondok pesantren pasti kita tidak akan pernah bisa 

lepas dari jalannya penentuan arah tujuan organisasi, selain menentukan 

tujuan arah keberlangsungan organisasi, pengembangan garis haluan 

organisasi harus memiliki perencanaan yang matang guna mencapai sebuah 

sasaran yang telah disusun sebelumnya, hal ini juga harus berdampingan 

dengan pengalokasian sumber dayanya untuk bisa menjalankan kebijakan-

kebijakan yang tepat demi menggapai tujuan organisai. Pondok pesantren 

merupukan Lembaga yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam 

menumbuhkan wawasan dan ilmu pengetahuan santri-santrinya, itu sebabnya 

pondok pesantren sangat memerlukan strategi untuk mencapai sejumlah 

sasarannya. Pondok pesantren dapat dikatakan inklusif dikarenakan memiliki 

system Pendidikan yang berpaduan antara Pendidikan traditional dan 

moderen. Artinya dapat kita simpulkan didalam system Pendidikan yang di 

gunakan oleh pondok pesantren ada metode pengajaran konservatif berupa 

pengajian kitab kuning yang tata caranya menggunakan sorongan, bandongan, 

dan wetonan namun secara regular system Pendidikan sekolah juga 

ditingkatkan selain itu system Pendidikan keterampilan justru banyak 

diaplikasikan di beberapa pondok pesantren, sehingga Pendidikan yang ada 

didalam pondok pesantren menjadi pembeda dengan system Pendidikan yang 

ada diluar pondok pesantren. Lebih dari itu, Pendidikan yang ada di pondok 
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pesantren kian memiliki pasang surutnya tersendiri, berbeda dengan system 

Pendidikan yang sudah ada pada hari ini, jauh di masa lalu pondok pesantren 

memiliki lahan garapan yaitu masyarakat sekitar, dikarenakan pada masa 

penyebaran agam islam dulu masyarakat belajar di surau yang didirikan oleh 

tokoh-tokoh agama. Hal tersebut dilakukan untuk membangun moral yang 

rusak ditengah-tengah masyarakat yang masih buta tentang ilmu 

pengetahuan.
1
 

Pondok pesantren sudah cukup lama berhubungan dengan masyarakat 

ditengah-tengah hiruk pikunya kearifan local yang telah menjadi tradisi dan 

budaya, maka tidak heran pondok pesantren memiliki kapabilitas yang banyak 

dalam menghadapi berbagai model dan potongan masyarakat dalam rentang 

waktu yang cukup lama. Sulthon Masyhudi mengutip pendapat Azyumardi 

Azra, mengatakan bahwa ada tiga fungsi pondok pesantren, yaitu : 

1 Sebagai transmisi dan transfer ilmu – ilmu agama Islam; 

2 Pemeliharaan tradisi Islam; dan  

3 Reproduksi ulama. 

Kewajiban pondok pesantren menjadi semakin sulit ketika berhadapan 

dengan realitas pada hari ini, dimana perkembangan zaman yang terjadi pada 

masa-masa ini berdampak pada budaya yang sudah banyak bergeser dan 

melenceng dari nilai-nilai ajaran agama islam. Selai itu pondok pesantren 

harus menjaga corong pergerakan moral. Sementara di sisi yang lain, tugas 

pondok pesantren sudah semestinya menjadi katalisator bagi perkembangan 

                                                           
1
 Retina Sri Sedjati, Manajemen Strategis (Yogyakarta: Budi Utama 2019), 18. 
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ekonomi dan bergeraknya arus politik ditengah-tengah masyarakat (yang 

etis), pondok pesantren mempunyai amanah dalam memperbaiki social-

budaya yang sudah rusak akibat gempuran ombak modernisasi, dan 

perubahan social yang tidak dapat terbendung.
2
  

Fenomena ini menjadikan sebuah tantangan bagi pondok pesantren, 

mengingat pusat penyebaran islam terstruktur dan terarah hanya ada dipondok 

pesantren. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena kegiatan 

pengkaderan dan transfer ilmu agama terstruktur rapi di pondok pesantren. 

Dari membentuk calon-calon guru agama, guru ngaji ataupun ulama yang 

dapat meneruskan perjuangan agama islam yang telah dibawa oleh Rasulullah 

Saw. Biasanya, setelah tamat atau selesai jenjang pendidikannya dari 

pesantren, seorang santri akan kembali ke kampung halamannya masing-

masing, dan menyebarkan ilmu yang diperolehnya dari pesantren.
3
 Maka dari 

itu pondok pesantren harus mampu mencetak santri yang istiqamah dalam 

melaksanakan ibadahnya sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Q.S Al-

Baqarah 43 : 

                      

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-

orang yang rukuk. 

 

Ibadah dapat dimaknai sebagai suatu hal yang sangat penting di dalam 

kehidupan sehari-hari. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. 

                                                           
2
 Kompri, Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 

6. 
3
 Ading Kusdiana, Sejarah Pesantren Jejak, Penyebaran, dan Jaringannya di Wilayah Priangan 

1800-1945, (Bandung: PT. Humaniora Utama Expres, 2014), 2. 
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Ibadah pada dasarnya merupakan sikap patuh semata-mata memuliakan Dzat 

yang disembah.
4
 Oleh sebab itu ibadah akan menjadi acuan utama bagi 

masyarakat dalam memberikan penilaian baik buruknya santri ataupun alumni 

pesantren, dengan demikian pondok pesantren harus mampu menjaga 

kepercayaan masyarakat dengan mereproduksi santri ataupun alumni yang 

memiliki ketajaman intelektual dan wawasan agama yang luas, Sebagai 

penopang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut maka diciptakan semacam motode aktivitas yang mempunya 

sifat dan karakteristik tersendiri sebagai tolak ukur pembeda bagi orang yang 

ada dipondok dan yang tikak dipondok pesantren, dimulai dengan jadwal 

kegiatan kediniyahan maupun ekstrakurikuler. Pertama-tama, kegiatan 

pesantren dilaksanakan pada pembagian periode berdasarkan waktu 

sembahyang wajib yang lima (shlat rawatib). Selain itu kegiatan pokok 

pesantren dipusatkan pada pemberian pengajian kitab kuning (al-qutub Al-

muqarrarah) pada setiap habis menjalankan shalat wajib, dan semua kegiatan 

lain harus tunduk dan disesuaikan dengan pembagian waktu shalat dan 

pengajian kitab-kitab kuning dari kyainya.
5
  

Agar bisa mencapai semua tujuan yang sudah direncanakan pondok 

pesantren sangat memerlukan sebuah system atau strategi yang baik dan tepat 

sasaran, strategi dapat dikatakan sebagai suatu keputusan atau tindakan yang 

disesuaikan untuk mendapatkan reaksi dari situasi lingkungan tertentu yang 

dianggap penting, dimana keputusan dan tindakan penyesuaian tersebut 

                                                           
4
 Amin Syukur, Pengantar Studi Islam, (Semarang: CV. Bima Sakti, 2003), 80. 

5
 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren (Yogyakarta: Lkis 2001), 4. 
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dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang sudah sesuai dengan 

kebutuhannya. Strategi juga dikatan demikian dikarenakan jelas apa yang 

sedang dan akan dilaksanakan organisasi untuk menggapai maksud yang ingin 

dicapai.
6
  

Strategi merupakan langkah-langkah atau metode untuk mencapai  

tujuan di sebuah organisasi maupun perusahaan yang memiliki rentang waktu 

yang panjang, rencana merupakan tindakan lanjutan secara prerogratif dalam 

pendistribusian sumber daya. Ada juga yang mengatakan strategi adalah cara 

yang digunakan untuk mencapai kualitas bersaing. Kemudian ada juga yang 

mendefenisikan strategi lebih khusus, yaitu strategi merupakan kemampuan 

pokok sebagai sesuatu hal yang amat penting. Defisi tersebut menjadikan 

strategi sebagai tindakan yang bersifat incremental (terus berkembang) dan 

senantiasa berkembang terus-menerus, juga dilaksanakan berdasarkan 

pandangan tentang sesuatu yang telah diharapkan oleh para konsumen dimasa 

mendatang. Dengan demikian, strategi selalu dilaksakan dari apa yang dapat 

terjadi dan bukan dimulai dari apa yang telah terjadi.
 7 

Strategi yang dilakukan pondok pesantren sama-sama saling berkaitan 

dengan teori-teori yang telah diuraikan di atas. Seperti proses kegiatan yang 

meliputi Planing, Organizing, Actuating, and controling yang dilakukan 

disebuah lembaga pendidikan dan pengembangan ajaran Islam kebanyakan, 

proses tersebut terdiri dari bagian-bagian dalam rangka untuk mencapai target 

yang telah ditetapkan. Strategi pondok pesantren menggambarkan suatu cara 

                                                           
6
 Sesra Budio, “Strategi Manajemen di Sekolah”, Jurnal Menata 2 No. 2 (Desember 2019), 58. 

7
 Budio, 59. 
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yang digunakan oleh pondok pesantren dalam rangka menyusun program 

pembelajaran dan transfer ilmu-ilmu agama. Pondok pesantren Zainul hasan 

genggong Kec. Padjarakan Kab. Proboliggo salah satunya yang memiliki 

tujuan untuk menjadikan santri-santrinya sebagai muslim yang melaksankan 

dan mengamalkan ibadahnya secara istiqomah, hal ini dicerminkan 

sebagaimana fungsi dan tujuan berdirinya pondok pesantren di Nusantara ini 

jauh sebelum masa kolnialisasi di Indonesia berdiri pondok pesantren telah 

memiliki cita-cita yang luhur. Maka dari itu untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

yang diinginkan tentu saja perlu ada penyusunan strategi melalui 3 proses 

yaitu: 

1. Penetapan strategi, yang bertujuan dalam mengembakan misi dan tujuan 

jangka panjang, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar serta 

melihat kekuatan yang ada di organisasi maupun lembaga, pengembangan 

alternatif-alternatif strategi dan penentuan strategi yang sesuai untuk di  

adopsi. 

2. Pengimplementasian strategi, berfungsi untuk menentukan objek 

oprasional tahunan, kebijakan organisasi atau lembaga, memotivasi 

pengelola atau santri dalam melaksan kegiatan pengalokasian sumber daya 

agar strategi dapat dijalankan. 

3. Controlling atau pengevaluasian strategi, yaitu segala bentuk usaha 

memonitor dari hasil pembuatan dan pengaplikasian strategi yang telah 
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dihasilkan, termasuk mengukur kinerja pelaksana kegiatan serta 

mengambil langkah perbaikan jika dibutuhkan.
8
  

Berlandaskan latar belakang di atas peneliti sangat ingin untuk 

melakukan penelitian lebih mendalam terkait strategi yang dilakukan oleh 

pondok pesantren Zainul Hasan Genggong yang menjadi objek yang akan 

diteliti maka peneliti mrumuskan judul: “STRATEGI PONDOK 

PESANTREN ZAINUL HASAN GENGGONG DALAM 

MENINGKATKAN IBADAH SANTRI”. 

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian menjadi garis besar penelitian, yang mana penelitian 

menjadi akan makin terarah karena memilik titik episentrum untuk 

ditemukannya sebuah permasalahan yang akan dicarikan sebuah solusi yang 

relevan. Berpijak pada latar belakang fokus penelitian ini yakni: 

1 Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pondok pesantren Zainul 

Hasan Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian santri? 

2 Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi pondok pesantren 

Zainul Hasan Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian 

santri? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti ingin menyampaikan 

hasil yang akan didapat sesudah melaksanakan kegiatan penelitian dilapangan 

                                                           
8
 Ahmad, Manajemen Strategis (Makasar: Media Pustaka 2020), 6. 
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yaitu dengan mendapatkan data yang valid dan relevan. Berdasarkan focus 

penelitian, tujuan dari penelitian kali ini antara lain: 

1. Untuk memahami strategi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Zainul 

Hasan Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian santri.  

2. Untuk memahami faktor pendukung dan penghambat strategi pondok 

pesantren Zainul hasan Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah  

harian santri.. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun keuntungan yang ada didalam penelitian ini akan menjadi 

sesuatu hal yang cukup bernilai. Oleh sebab itu, peniliti harus memberikan 

nilai tambah kemanfaatn bagi dirinya yang melakukan penelitian dan 

masyarakat yang akan membaca tulisan peniliti yang disajikan dalam bentuk 

skripsi ini, juga menjadi hazanah keilmuan tentang penelitian yang dilakukan. 

Faedah dari penelitian harus bersifat nyata. Dari penjelasan yang telah 

dijabarkan maka tersusunlah faedah penelitian yang disusun sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini memiliki harapan besar dapat memperluas ilmu 

pengetahuan dan pandangan mendalam tentang strategi yang dilakukan 

pondok pesantren Zainul Hasan Genggong dalam meningkatkan 

kegiatan ibadah harian santri. 

b. Hasil dari penelitian ini memiliki harapan besar bisa memberikan 

keuntungan bagi semua pihak dan dapat menambah ilmu pengetahuan. 

khususnya tentang strategi di Pndok Pesantren Zainul Hasan 
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Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian santri dan 

dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis dengan 

penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

1) Sebagai bahan penyelesaian skripsi di Universitas Islam Negeri 

(UIN) KH. Achmad Siddiq Jember dan sekaligus menjadi bahan 

kajian dalam mengembangkan pengetahuan tentang pengelolaan 

pondok pesantren meningkatkatkan perilaku ibadah santri. 

2) Maksud dan tujuan dari penelitian ini secara tidak langsung dapat 

memberikan manfaat utamanya dalam mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman yang di dalaminya serta menambah 

pengalaman menulis sebagai modal utama untuk melakukan 

penelitian dimasa yang akan datang. 

b. Bagi Universitas Islam Negri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember  

Penelitian ini memiliki tujuan sebegai referensi bagi 

perpustakaan untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang memiliki 

kaitan dengan strategi yang di lakukan Pondok Pesantren Zainul Hasan 

Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian santri. 

c. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan dan sumber 

information yang aktual bagi masyarakat sehingga dapat dijadikan 
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sebagai acuan dalam memahami strategi dalam sebuah lembaga 

pondok pesantren dalam meningkakan ibadah santri 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah menjelaskan mengenai pengistilahan utama sebagai 

ukuran pemahaman bagi peneliti dalam merumuskan judul penelitian yang 

telah dirumuskan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan 

tafsir yang berbeda dengan maksud yang diingin oleh peneliti. 

1.  Strategi 

Strategi adalah sebuah ide pokok atau gagasan yang direncanakan 

secara bersekala untuk mencapai sebuah tujuan, selain itu strategi 

memiliki peran dalam pelaksanaan yang telah direncanakan seblumnya 

dan berfungsi sebagai pengevaluasian dari gagasan awal yang telah di 

bangun dan pengawasan terhadap kinerja organisasi maupun perusahaan. 

Strategi juga sebuah kegiatan yang saling berkaitan dan terstruktur 

dalam mendayagunakan kemampaun kerja mencakup pengetahuan, sikap 

kerja dan keterampilan untuk mendapatkan keunggalan dalam bersaing. 

Inti dari strategi adalah cara untuk mempertahankan diri untuk tetap hidup 

di dunia yang semakin hari semakin kompetitif. 

Dari teori strategi yang sudah dijelaskan diatas memiliki maksud 

dalam pengertiannya strategi merupakan perencanaan sebuah instansi 

dalam mengelola, mengontrol dan mengevaluasi segala jenis kebijakan 

yang sudah dan akan dilakukan 
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2. Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong 

Pondok pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidik 

masyarakat dalam memberikan paham nilai-nilai keislaman dan tentunya 

pondok pesantren memiliki sebuah tujuan menjadikan santri-santrinya 

menjadi insan yang taat kepada agama, dalam hal ini pondok pesantren 

adalah kiblat bagi masyarkat dalam memandang ketaatan ibadah kepada 

Allah Swt. Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kec. Padjarakan 

Kab. Probolinggo adalah salah satu Pendidikan dari sekian banyak 

pondok pesantren yang eksis dan tersebar ditanah air dalam memberikan 

contoh dan tauladan kepada masyarakat. Namun pondok pesantren Zainul 

Hasan Genggong memiliki metode khusus dalam memberikan teladan-

teladan yang baik yaitu melalui sopan-santun terhadap sesamanya, ajeg 

(istiqomah) dalam ibadahnya, memberikan nasehat kepada siapapun jika 

salah, takwa kepada tuhannya dengan menjalankan ibadah wajib maupun 

sunnahnya, dan mencari ridha-Allah dengan meniatkan segala sesuatu 

atas nama tuhannya dengan ikhlas. Hal inilah kemudian dimanifestasikan 

sebagai Satlogi Santri, yang sampai saat ini dijadikan sebagai ide ideal 

secara filosofis yang harus dicapai oleh setiap santri Pesantren Zainul 

Hasan Genggong. 

Jadi yang dimaksud pada judul penelitian tentang “Strategi Pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah 

harian santri adalah suatu usaha lembaga yang memiliki tujuan untuk 
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meningkatkan perilaku ibadah santri seperti shalat dan penajian kitab 

dengan sistem pengelolaan yang telah direncanakan sebelumnya. 

3. Ibadah  

Ibadah adalah sebuah perbuatan, perilaku yang dilakukan untuk 

mendapatkan pahala dari Allah Swt, ada juga yang berbicara ibadah 

merupakan cara berkomunikasi manusia dengan tuhannya, secara 

kompleks ibadah memiliki fungsi sebagai instrument yang manusia wajib 

gunakan untuk menyembah sang penciptanya . 

Ibadah juga merupakan tindakan yang tunduk, tidak sombong, 

berserah diri dan merendahkan diri kepada Allah Swt sebgai tuhan yang 

menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dalam ibadah ada dua 

kategori yaitu ibadah khassah yang meliputi kegiatan shalat, zakat, puasa 

dan semacamnya yang bersifat batiniyah, dan ibadah khassah yang dalam 

tindakan dan perilakunya sehari-hari meliputi berbagi rezeki, bekerja, 

liburan, mencari ilmu dll. Adapun kegiatan ibadah harian santri yang 

dimaksud oleh peneliti adalah kegiatan ubudiyah berupa shalat dan 

pengajian kitab kuning. 

Dalam hal ini fungsi dari ibadah yang diterapkan didalam pondok 

pesantren Zainul Hasan Genggong mengacu pada kegiatan harian santri 

antara lain kegiatan shalat dan pengajian kitab kuning. 

4. Santri  

Santri adalah murid atau anak didik yang datang dari jauh dan 

bermukim/menetap disebuah tempat khusus untuk belajar ilmu agama 
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dibawah asuhan seorang kyai. Selain belajar ilmu agama santri juga akan 

hidup dilingkungan yang memaksanya untuk bisa hidup sederhana, 

mandiri dan tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Seorang santri setelah 

menetap di pondok pesantren mereka akan terikat dengan peraturan yang 

ada di pesantren tersebut dan harus mentaati semua peraturan yang ada.  

Santri juga harus mampu meneladani akhlak para kyai dan para 

ulama’ sebagai implementasi dari hasil Pendidikan yang selama ini 

mereka tempuh. Karna seorang santri adalah orang yang belajar agama 

dia harus mampu menyelesaikan problem-problem kelak ketika nanti 

terjun langsung di tengah-tengah masyarakat dalam urusan keagamaan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Metode atau cara yang digunakan di dalam skripsi ini untuk membahas 

perbabnya adalah: 

BAB I, Pendahuluan 

Bab satu merupakan pendahuluan dan latar belakang masalah, dan 

setelah pendahuluan ada fokus penelitian, tujuan dari peneltian, manfaat 

penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. 

BAB II, Kajian Pustaka  

 merupakan bab yang membahasa kajian kepustakaan, yang terdiri dari 

Penelitian terdahulu, dan Kajian teori. Dalam kajian teori tersebut penelitian 

ini membahas tentang kajian teoritis yang terkait dengan judul peneliian. 
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BAB III, Metodologi Penelitian 

 bab yang membahas tentang method penelitian, yang dalam 

kerangkanya terdidi dari beberapa baian yaitu: pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, serta membahas keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.   

BAB IV, Penyajian data 

 menjelaskan tentang penyajian data dan analysis yang didalam 

peneltiannya memberikan hasil dari gambaran obyek penelitian, sajian data 

dan analisis, serta membahasa temuan-temuan dari hasil penelitian. 

BAB V 

 Di bab inilah peneliti menjelaskan tentang penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. Fungsi bab ini adalah sebagai suatu gambaran dari hasil 

penelitian berupa kesimpulan. Sedangkan saran-saran dapat membantu 

memberikan masukan bersifat konstruktif yang terkait dengan penelitian. 

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-

lampiran yang berisi matriks penelitian, hasil dokumentasi, pernyataan 

keaslian, surat izin penelitian, surat keterangan telah selesai penelitian, dan 

biodata peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Kajian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini dapat memberikan sumbangsih ide dan 

inspirasi. Maka dari itu peneliti mengutip beberapa skripsi yang telah 

terverifikas dan dipublikasikan, skripsi tersebut memiliki keterkaiatan dengan 

judul penellitian kali ini antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Roslan pada tahun 2017 mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Alaludin Makasar yang berjudul “Manajemen 

Dakwah Dalam Meningkatkan Kualitas Jamaah Mesjid Raya Nurul Iman 

Di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone”. Fokus penelitian ini adalah 

Bagaimana Peran Manajemen Dakwah dalam Memakmurkan Mesjid 

Raya Nurul Iman Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone? Bagaimana 

Upaya Pengurus Mesjid Raya Nurul Iman dalam Meningkatkan Kualitas 

Jamaah Mesjid di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone? Bagaimana 

faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Kualitas 

Jamaah? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Potret 

Manajemen Dakwah bagi Jamaah Mesjid Raya Nurul Iman di Kecamatan 

Lamuru Kabupaten Bone dan Untuk mengetahui Peningkatan Kualitas 

Jamaah Mesjid Raya Nurul Iman di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis 

penelitian field research. Hasil penelitian ini adalah mengetahui peran 

manajemen dakwah dalam memakmurkan Mesjid Raya Nurul Iman 
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Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, untuk mengetahui upaya pengurus 

Mesjid Raya Nurul Iman dalam Meningkatkan Kualitas Jamaah Mesjid di 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, untuk mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kualitas jamaah.
9
  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Pasaribu pada tahun 2018 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul 

“Strategi Penerapan Manajemen Di Pondok Pesantren Dalam 

Membentuk Da‟i (Study Kasus Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba 

Baru, Mandailing Natal)”. Fokus penelitiannya adalah penulis 

memfokuskan penelitiannya pada perencanaan Pondok Pesantren 

Musthafawiyah dalam membentuk Da’i. Tujuan penelitiannya adalah 

Untuk mengetahui strategi perencanaan Pondok Pesantren Musthafawiyah 

dalam membentuk Da’i, Untuk mengetahui strategi pelaksanaan Pondok 

Pesantren Musthafawiyah dalam membentuk Da’i, Untuk mengetahui 

strategi pengorganisasian Pondok Pesantren Musthafawiyah dalam 

membentuk Da’i, Untuk mengetahui strategi evaluasi Pondok Pesantren 

Musthafawiyah dalam membentuk Da’i.
10

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadifatul Aeni pada tahun 2020 mahasiwa 

Institu Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul “Manajemen Pondok 

Pesantren Dalam Meningkatkan Keterampilan Berdakwah Santri Darul 

Amanah Sukorejo Kenda 2020”. Fokus penelitiannya adalah Untuk 

                                                           
9
 Roslan, “Manajemen Dakwah Dalam Meningkatkan Kualitas Jamaah Mesjid Raya Nurul Iman 

Di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone” (Skripsi, UIN Alaludin Makasar, 2017). 
10

 Ardiansyah Pasaribu, “Strategi Penerapan Manajemen Di Pondok Pesantren Dalam Membentuk 

Da’i” (Study Kasus Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal 2018), 

(Skripsi, UIN Sumatera Utara). 
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Mengetahui bagaimana penerapan manajemen Pondok Pesantren Darul 

Amanah Sukorejo Kendal 2020 dan Mengetahui bagaimana peningkatan 

dalam keterampilan berdakwah santri Pondok PesantrenDarul Amanah 

Sukorejo Kendal 2020. Hasil penelitian ini adalah Memberikan kontribusi 

pemikiran bagi Program Studi Manajemen Dakwah tentangkeilmuan 

manajemen Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal dalam 

meningkatkan keterampilan berdakwah santri tahun 2020 mengenai 

manajemen dalam meningkatkan keterampilan santri dan program 

kegiatan.
11

 

Ketiga penelitian di atas akan dicari persamaan dan perbedan dengan 

penelitian sekarang yang akan disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1  

Persamaan dan Pebedaan Penelitian Sebelumnya  

dengan Penelitian Sekarang 

 

 

No 

Penulis, Tahun, dan 

judul Skripsi 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1 Roslan, 2017, 

“Manajemen Dakwah 

Dalam Meningkatkan 

Kualitas Jamaah 

Mesjid Raya Nurul 

Iman Di Kecamatan 

Lamuru Kabupaten 

Bone”. 

a. Sama-sama 

meneliti tentang 

strategi 

b. Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif deskrptif 

dengan jenis field 

research. 

Perbedaanya  terletak  

pada fokus penelitian 

2 Ardiansyah Pasaribu, 

2018, 

“Strategi Penerapan 

Manajemen Di Pondok 

Pesantren Dalam 

Membentuk Da‟i 

a. Sama-sama 

meneliti tentang 

Manajemen di 

pondok 

pesantren 

b. Sama-sama 

Perbedaanya 

terletak pada fokus 

penelitiannya 

                                                           
11

 Nadifatul Aeni, “Manajemen Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Keterampilan Berdakwah 

Santri Darul Amanah Sukorejo Kenda 2020”  (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020). 
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(Study Kasus Pondok 

Pesantren 

Musthafawiyah Purba 

Baru, Mandailing 

Natal)”. 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

deskrptif dengan 

jenis field 

research.  

3 Nadifatul Aeni, 2020 

“Manajemen Pondok 

Pesantren Dalam 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Berdakwah Santri 

Darul Amanah 

Sukorejo Kenda”. 

kesamaannya 

terletetak 

padapenelitian yang 

dilakukakan yaitu 

sama-sama meneliti 

tentang manajemen 

di pondok pesantren 

perbedaan telihat di 

focus penelitiannya 

 

B. Kajian Teori 

1 Strategi 

a. Pengertian strategi 

Strategi menurut sejarahnya dibuat dan digunakan pertamakali 

oleh bangsa Yunani; dengan target untuk mencari keunggulan dan 

kemenangan dalam kondisi peperangan. Penggunaan dan pelaksanaan 

stategi digunakan untuk memantau dan mencari kekuatan musuh agar 

informasi yang diperoleh dapat dipergunakan dalam mengetahui 

rincian maupun kekuatan musuh. Strategi yang dimaksud adalah 

menggunakan sumberdaya yang sudah tersedia secara effected dan 

memiliki tujuan mencapai kemenanga dalam peperangan, bersamaan 

denga perubahan zaman dan ilmu pengetahuan, pemakaian strategi 

sudah dipergunakan pada beberapa organisasi maupun perusahaan, 

strategi juga sudah lumrah di implementasikan dibidang bisnis bahkan 

strategi telah berdampingan dengan system atau metode Pendidikan 
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yang ada di Indonesia, yang pada penerapannya dirumuskan 

berdasarkan bentuk kerangka kerja yang sudah dipertimbangkan 

terlebih dahulu dari berbagai factor yang mempengaruhinya.
12

 

Memahami strategi seringkali terasa tidak gampang, dikarenakan 

setiap referensi penyampaiyannyan secara definisi banyak yang tidak 

memiliki kesamaan dan sampai hari ini masih belum ada pengertian 

tentang strategi yang baku. Dari beberapa ahli sudah ada yang 

menyinggung pengertian dari strategi selain itu mereka juga berusaha 

mencoba memberikan perbedaan antara strategi dan taktik, yaitu 

strategi didefinisikan sebagai usaha untuk mencapai target jangka 

panjang, sedangkan taktik adalah cara untuk mencapai tujuan jangka 

pendek.
13

  

Secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” 

yang berasal dari “strategis” yang bermakna militer dan “ag” berarti 

memimpin. Strategi memiliki konotasi yang dapat dimaknai sebagai 

generalship atau suatu perencanaan yang dilakukan oleh jendral dalam 

merancang sebuah perencanaan untuk penaklukkan dan memenangkan 

perangan. Sedangkan menurut Nanang Fatah memberikan definisi 

strategi sebagai langkah-langkah yang sitematis dan dinamis dalam 

mengaplikasikan perencanaan secara inklusif (makro) dan memili 

jangka panjang untuk pencapaian tujuan.
14

 

                                                           
12

 Jim Hoy Yam, Manajemen Strategi Konsep & Implementasi Edisi 2 (CV. Nas Media Pustaka 

Makasar November 2020), 2. 
13

 Ahmad, Manajemen Strategis (CV. Nas Media Pustaka, Makasar, Juli 2020), 1-2. 
14

Ahmad, 2 
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Secara terminologi strategi merupakan ilmu tentang penggunaan 

pertarungan didalam sebuah perang dan bertujuan mendapat 

kemenangan. Dalam pengetahuan umum, strategi merupakan langkah-

langkah untuk mendapatkan keuntungan dan mencapai tujuan.
15

 

b. Manfaat dan tujuan strategi 

Strategi diperlukan oleh organisasi maupun perusahaan, agar 

tujuan yang ditentukan organisasi dapat tercapai. Pada konteks ini, 

strategi mempunyai beberapa manfaat sebagaimana berikut.
16

  

1) Mampu menaikkan performa organisasi atau perusahaan melalui 

serangkaian perbaikan-perbaikan strategi.  

2) Dapat memutuskan arah organisasi agar dapat mencapai maksud 

utama yang telah dirumuskan.  

3) Mampu menciptkan sebuah keputusan terbaik bagi perusahaan dan 

organisasi. 

4) Dapat mengantisipasi ancaman terhadap masa depan perusahaan 

atupun organisasi. 

5) Memberi arah baru bagi jalannya organisasi maupun perusahaan 

dalam mencapai tujuan. 

c. Macam-macam strategi 

Strategi secara umum dikategorikan ada dua macam yaitu: 

1) Srtategi pengembangan (expansion strategi), merupakan awal dari 

tahap memplaning organisasi atau sebuah instansi untuk 

                                                           
15

 Safriadi, Teori dan Aplikasi Pendidikan Kewarganegaraan et. al. (Aceh, Yayasan Penerbit 

Muhammad Zaini), 63. 
16

 Mukhlis Catio, Manajemen Strategi, et. al. (Indigo Media, Tangerang 2021), 7-8. 
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pelaksanaan kegiatan`maupun pengawasan kepada kegiatan yang 

dilaksanakan, strategi ini juga memiliki fungsi sebai perekrutan 

calon siswa, dan segala bentuk pengadministrian didalam 

organisasi.
17

 

2) Strategi stabilitas yaitu strategi yang digunakan sebuah instansi 

dalam melayani masyarakat berbentuk jasa atau product, strategi 

ini juga dapat dikatakan sebagai ukurun bagi instansi yang 

mengaplikasikannya.
18

  

2 Pondok pesantren  

a. Pengertian pondok pesantren 

Pondok pesantren merupakan Lembaga Pendidikan dan 

penyebaran nilai-nilai ajaran Islam, identitas pesantren ada dan 

dibuktikan pada awal perkembangannya. Setelah banyak perubahan di 

masyarakat, sebagai dampak pengaruh pergerakan budaya sosial, 

pengertian di atas sudah tidak cukup lagi dalam menggambarkan 

definisi pondok pesantren, meskipun pada dasarnya masih tetap pada 

fungsi yang orisinal, yang atinya Pendidikan yang ada masih tetap 

dalam ruang lingkup penyebaran ajaran islam meski di tengah-tengah 

masyrakat terjadi perubahan yang cukup deras secara social budaya. 

Dalam perjalanannya pondok pesantren berdampak positif kepada 

kebudayaan dan perilaku masyarakat. Tradisi pondok pesantren yang 

                                                           
17

 Etika Shabariah, Manajemen Strategis (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2016), 114. 
18

 Shabariah, 117. 
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mengajarkan ilmu agama dan perilaku positif menjadikan pelajaran 

nilai kehidupan ditengah-tengah masyarakat masyarakat dinamis.
19

 

Pondok Pesantren adalah dua kata yang mengandung satu 

makna. Orang Jawa menyebutnya "pondok" atau "pesantren". Itu juga 

sering disebut sebagai sekolah asrama. Kata gubuk mungkin berasal 

dari arti asrama siswa, yang disebut gubuk atau tempat tinggal yang 

terbuat dari bambu. Kata pondok berasal dari bahasa Arab “funduq”, 

yang berarti asrama besar untuk persinggahan.
20

 

Secara terminologis, pesantren berasal dari kata santri yang 

memiliki awalan pe- dan akhiran -an, sehingga menjadi santri-an yang 

berarti kata “shastri” yang berarti santri. Meskipun C.C. Berg percaya 

bahwa kata pesantren berasal dari bahasa shastri, memiliki arti sebagai 

seseorang yang memahami kitab suci agama Hindu. Kata shastri 

berasal dari kata shastra yang berarti kitab suci, kitab suci agama, atau 

kitab tentang ilmu pengetahuan.
21

 

Dari pengertian tersebut, pesantren merupakan dua kata yang 

identik (dengan makna yang sama), yaitu santri atau asrama tempat 

santri/santri mengaji. Sementara itu, dari segi terminologi, berikut 

pendapat para ahli tentang pesantren.
22

 

Pondok pesantren merupakan Lembaga Pendidikan dan 

penyebaran nilai-nilai ajaran Islam, identitas pesantren ada dan 
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 Ibid, Hlm 60-61 
20

 Ahmad Fauzi, Etos Bisnis Kaum Santri, (PT. Lontar Digital Asia, 2020), 60. 
21

 Fauzi, 60. 
22
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dibuktikan pada awal perkembangannya. Setelah banyak perubahan di 

masyarakat, sebagai dampak pengaruh pergerakan budaya sosial, 

pengertian di atas sudah tidak cukup lagi dalam menggambarkan 

definisi pondok pesantren, meskipun pada dasarnya masih tetap pada 

fungsi yang orisinal, yang atinya Pendidikan yang ada masih tetap 

dalam ruang lingkup penyebaran ajaran islam meski di tengah-tengah 

masyrakat terjadi perubahan yang cukup deras secara social budaya. 

Dalam perjalanannya pondok pesantren berdampak positif kepada 

kebudayaan dan perilaku masyarakat. Tradisi pondok pesantren yang 

mengajarkan ilmu agama dan perilaku positif menjadikan pelajaran 

nilai kehidupan ditengah-tengah masyarakat masyarakat dinamis.
23

 

b. Sejarah pondok pesantren 

Secara sosiohistiris, pesantren dapat dibilang Lembaga Pendidikan 

islam terlama jauh sebelum bangsa ini merdeka. Diperkirakan sejak 

abad ke-13 sampai 17 M, pondok pesantren mulai dikenal di bumi 

Nusantara dan di Pulau Jawa, dimulai dan dibawa oleh Walisanga. 

Sebab itu ada anggapan bahwa model pondok pesantren di Pulau Jawa 

sudah mualai ada dan berkembang sejak masa Walisanga memulai 

dakwahnya. Sebab itu tidak heran bila ada yang mengatakan pondok 

pesantren pertama yang didirikan adalah pondok pesantren yang di 
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dirikan oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau disebut dengan Sunan 

Gresik.
24

 

Akan tetapi ada pendapat lain berdasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan oleh Departemen Agama pada 1984-1985, didapatkan 

sebuah ketengan bahwasanya pesantren tertua berada pada 1062 di 

Pamekasan madura, dengan nama pesantren Jan Tampes II. Namun 

pendapat diatas masih diragukan, karena sebelum ada pondok 

pesantren Jan Tampes II pasti sebelumnya pesantren Jan Tempes I 

yang lebih awal didirikan. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa 

tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan 

pondok pesantren dalam arti sesungguhnya adalah Raden Rahmat 

(Sunan Ampel). Raden Rahmat mendirikan pesantren di Kembang 

Kuning, yang pada waktu didirikan hanya memiliki tiga orang santri, 

yaitu Wiryo Suroyo, Abu Hurairah, Kiai Bangkung.
25

 

Terlepas dari perbedaan pendapat yang dikemukakan di atas, 

yang jelas, Lembaga Pendidikan islam, yang disebut pondok pesantren, 

telah menjadi titik sentral islam tertua di Indonesia, yang tumbuh 

beriringan dengan masuknya ajaran islam di Nusantara ini.
26
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c. Tujuan Pendidikan di pondok pesantren 

Terbentuknya pesantren dapat ditinjau dari dua tujuan, yaitu: 

1) Tujuan umum 

membina anak didik untuk menjadi manusia yang memeiliki 

pribadi nilai-nilai ke-Islaman. Anak didik dengan pengetahuan 

agamanya mampu menjadi menyiarkan ilmu yang telah didapat 

semasa dia belajar di pesantren. 

2) Tujuan khusus  

Menyiapkan santri untuk menjadi orang yang berilmu (alim) yang 

sudah di himbau oleh kyai serta mengimplementasikannya di 

tengah-tengah masyarakat. 

fungsi dari Pendidikan pesantren adalah: 

1) Memiliki perilaku yang bijaksana berdasarkan nialai-nilai islam. 

Diberikan pembelajaran mengenai makna kehidupan, keadaan, 

peran, serta dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri 

mapun masyarakat. 

2) Memiliki kebabasan yang terpimpin. 

3) Berkemampuan mengatur diri sendiri. 

4) Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. 

5) Menghormati orang tua dan guru; cinta pada ilmu. 

6) Mandiri. 

7) Menyukai kesedrhanaan.
27
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3 Ibadah   

a. Pengertian ibadah 

Ibadah, berlandskan arti secara bahasa adalah patuh (al-tha‟ah) 

dan tunduk (al-khudlu). Lebih jelasnya lagi, Al-Azhari mengartikan 

kata ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Swt. Artinya, kata 

“ibadah” tidak dapat disebutkan kecuali untuk hal-hal kepatuhan 

kepada Allah Swt. Itulah makna dasar dari kata “ibadah” secara 

bahasa. Dapat disimpulkan bahwa ibadah yang dimaksud adalah 

kepatuhan atau ketundukan seseorang kepada penciptanya.
28

 

Arti kata dari ibadah secara bahasa kemudian menjadi acuan 

dalam memahami penafsiran ibadah secara istilah. Pengertian ibadah 

secara istilah ini berbeda-beda antara satu tokoh dengan tokoh 

lainnya.
29

 

Pertama, ulama’ tauhid dan hadits. Menurut tokoh dari kalangan 

ini, ibadah merupakan pengesaan dan pengagungan Allah Swt. Serta 

menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepada-Nya. Demikian 

mereka mendefinisikan ibadah secara istilah.
30

 

Kedua, ahli dibidang Akhlak merumuskan makna dan arti 

“ibadah” sebagai pekerjaan yang berbentuk ketaatan badaniyah dan 

melaksanakan syariat (hukum).
31
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Ketiga, ulama tasawuf dan sufi, mendifinisikan ibadah adalah 

sebuah pekerjaan orang mukalaf yang berlawanan dengan keinginan 

nafsunya untuk membesarkan Tuhannya.
32

 

Keempat, para fuqaha atau ahli fiqh ibadah. Mengatakan ibadah 

adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai ridha 

Allah Swt. Dan mengharap pahalanya di akhirat kelak.
33

 

b. Hakikat ibadah 

Diciptakannya manusia dibumi tidak lain memiliki kewajiban 

untuk beribadah kepada Allah Swt, ibadah yang ditetapkan oleh Allah 

adalah kemampuan yang telah diberikan pada manusia berupa 

peringatan agar kita tidak lalai dalam mekasanakan tanggung jawabnya 

seperti ibadah dijadikan sebagai jalan hidup, melaksanakan segala 

sesuatu yang dicintai Allah dengan penuh ketudkan, selain itu ibadah 

akan Nampak ketika kita meninggalkan segala yang dilarangnya dan 

menjalankan segala perintahnya, serta jihad dijalan Allah dan 

mencintai rasul-rasulnya.
34

 

Dengan demikian manusia yang mengerti tantang kehidupan 

adalah manusia yang mengisi waktunya dengan segala macam kegiatan 

yang berbentuk melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan 

Allah. Sebab dengan cara itu tujuan hidupnya akan terwujud.
35
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c. Macam-macam ibadah 

Dari beberapa aspek ruang lingkupnya ibadah dikategorisasikan 

sebagai ibadah khusus dan umum: 

1) Ibadah khashshah (ibadah khusus), yaitu ibadah yang sudah 

memiliki ketentuan dan hukum yang jelas dari sumber-sumbernya 

(Al-Qur’an, dan Hadist) seperti melaksanakan kegiatan shalat, 

berzakat, haji dan lain lai. 

2) Ibadah ammah (ibadah umum), yaitu perilaku baik yang 

dilaksanakan dengan tujuan semata-mata hanya ingin mendapat 

Ridha Allah SWT. Contohnya berdakwah, melakukan amal ma’ruf 

nahi munkar, mencari ilmu, bekerja dan lain lain yang semuanya 

diniatkan karena Allah SWT dan ingin mendekatkan diri 

kepadanya.
36

   

Maka dari pengertian di atas peneliti hanya memfokuskan 

pembahasan pada dua jenis ibadah yaitu: 

1) Ibadah shalat 

Shalat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa, dan do’a 

adalah permohonan. Shalat bisa pula bermakna shalawat, pujian 

dan berkah. dalam kitab Lisanul „Arab Ibnu Manshur menjelaskan, 

shalat dari Allah merupakan sebuah pujian, sedangkan dari 

mahkhluk (malaikat, manusia, dan jin) adalah berdiri, rukuk, sujud, 
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berdoa, istighfar, dan tasbih. Sedangkan shalat dari burung dan 

serangga serta tumbuhan adalah tasbih.
37

 

Adapun menurut istilah shalat merupakan ibadah yang 

dilaksanakan umat Islam diawali dari takbiratul ikhram dan di 

akhiri dengan salam, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Imam 

Taqiyudin Abi Bakr Bin Muhammad, dan Syekh Muhammad 

Arsyad al-Banjari dalam kitabnya Perukunan Besar, serta ulama-

ulama fiqh lainnya yang telah memberikan pendapatnya diatas.
38

 

Sholat adalah ibadah pertama yang Allah tuntut dari manusia 

(Muslim). Shalat dilakukan oleh umat Islam, dan ada shalat lima 

waktu khususnya sebagai kewajiban yang harus dilakukan setiap 

hari. Sholat juga harus dilakukan pada waktu-waktu yang telah 

ditentukan melalui syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang 

diatur dalam ajaran Islam. Berikut ini adalah dasar hukum shalat.: 

                      

                     

           

Artinya: Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada 

Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu 

berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah 

merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). 

Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya 

telah ditentukan atas orang-orang mukmin.
39
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Adapun shalat yang akan diekplorasi peneliti didalam 

penelitian ini yaitu shalat wajib (Dhuhur, Asyar, Maghrib, Isyak, 

Subuh) dan shalat sunnah (Tahajjud, dhuha dan shalat Tasbih). 

2) Menuntut Ilmu  

Menuntut ilmu secara bahasa berarti mengetahui. sedangkan 

secara istilah adalah pengetahuan tentang apa yang telah dipelajari 

secara sistematis dan logis dan dibakukan untuk suatu pengetahuan 

tertentu. Misalnya, agama. Matematika dll. Secara linguistik, orang 

yang berpengetahuan menunjukkan bahwa dia tahu banyak tentang 

berbagai hal. Pengertian ilmu di sini bukan hanya ilmu yang 

diajarkan di sekolah, tetapi makna ilmu masih banyak dan jauh 

lebih luas.
40

   

Ada beberapa pendangan maupun pengertian mengenai 

makna ilmu yang dikutip langsung oleh Bachtiar, diantaranya: 

a) Ralp Ross dan Ernest Van Den Haag, Menafsirkan ilmu 

sebagai sesuatu yang empiris, rasional, umum, sistematis, dan 

keempatnya sekaligus berdampingan. 

b) Mohammad hatta, mendefinisikan ilmu pengetahuan sebagai 

suatu pengetahuan yang tersusun atas pekerjaan hukum kausal 

dalam suatu kelas masalah yang sifatnya sama atau sesuai 

dengan kedudukannya, tampak dari luar, maupun sesuai 

dengan strukturnya dari dalam. 
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c) Ashley Montagu, memberikan sebuah kesimpulan bahwa ilmu 

meruoakan pengetahuan yang dikumpulkan dalam suatu system 

yang diperoleh melalui pengamatan, penelitian dan percobaan 

untuk menentukan sifat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan 

subjek yang diteliti. 
41

  

Agar tidak terjadi silang pendapat dan adanya multitafsir dari 

teori yang telah diuraikan diatas, penelitian tentang menuntut ilmu 

di fokuskan pada ngaji kitab kuning sebagai ciri khas pondok 

pesantren yang ada di seluruh Nusantara. Kitab kuning merupakan 

kitab yang dijadikan sebagai subkultur pesantren dan akademisi 

islam. Pengkajian kitab kuning dengan segala cakupannya yang 

luas dengan metode yang ekploratif dapat memberika varian-varian 

penyelesaian problem social kemasyarakatan, dengan merujuk 

pada fenomin sosio kultural yang digambarkan para penulis kitab 

dengan kondisi ekonomi, budaya politik dan atropologi yang 

berbeda. 
42

 

Adapun yang dimaksud dengan pengajian kitab kuning 

adalah kitab islam klasik (kitab kuning). Dikalangan pesantren 

disebut juga dengan istilah kitab gundul. Kitab kuning adalah 

factor penting yang menjadi karakteristik pesantren. Selain sebagai 
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pedoman bagi tata cara sebagai referensi (marji‟) nilai universal 

dalam menyikapi segala tantangan kehidupan.
43

 

Segi dinamis yang diperlihatkan kitab kuning adalah transfer 

pembentukan tradisi keilmuan fiqih-sufistik yang didukung 

penguasaan ilmu-ilmu instrumental, termasuk ilmu-ilmu 

humanistic (adab). 
44

 

Tujuan utama dari pengajian kitab kuning adalah mendidik 

calon-calon ulama. Adapun bagi para santri yang hanya dalam 

waktu singkat tinggal dipesantren, mereka tidak bercita-cita 

menjadi ulama, akan tetapi bertujuan untuk mencari pengalaman 

dalam hal pendalaman perasaan keagamaan.
45

       

4 Santri 

a. Pengertian santri  

Riwayat dan silsilah kata santri menurut pandangan Nurcholis 

Majid di dalam bukunya memberikan pendapat santri berasal dari kata 

sastri sebuah kata yang berasal dari bahasa sansekerta yang berarti 

melek huruf, pendepat ini didasarkan dari santri yang berusaha 

mendalami ajaran agama melalui kitab-kitab yang bertuliskan dari 

bahasa arab.
46
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Perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa jawa dari 

kata cantrik yang bermakna seseorang yang selalu mengikuti guru 

kemana guru itu pergi dan menetap.
47

  

Selai itu ada yang berpendapat kata santri terdapat di dalam 

bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dan memiliki makna pertama yaitu 

“murid madrasah”, artinya murid sebuah pondok pesantren. R.J 

Wilkinson dalam kamus yang ia susun mengatakan santri terjemahan 

dari “seminarist”, yang berarti murid-murid yang berpindah-pindah 

tempat dari pondok satu menuju kepondok yang lain.
48

      

b. Jenis dan Macam-macam santri 

Santri adalah komponen dasar didalam pesantrn, mengingat 

santrilah yang dapat mejalankan keberlangsungan kehidupan yang ada 

disebuah pesantren, maka dari itu ada pengkategorian untuk bisa 

mengenal santri secara umum. Pada umumnya masyarakat pesantren 

pesantren mengkategorikan santri ke dalam tiga jenis, yaitu sebagai 

berikut:
49

  

1) Santri mukim, adalah santri yang akses lokasinya cukup jauh dari 

pesantren sehingga santri ini memutuskan untuk tinggal di dalam 

asrama yang telah disediakan. Kategori santri ini khususnya yang 

sudah cukup lama menimba ilmu, akan diberikan amanah atau 

tanggung jawab untuk membantu kiai mengajarkan ilmu dan 

mengurusi kegiatan harian dipesantren. 
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2) Santri kalong, kategori santri ini memiliki letak akses lokasi cukup 

dekat dengan lokasi pesantren, sehingga jenis santri ini memilih 

untuk tidak tinggal di asrama namun dalam kegiatan belajar 

maupun mengaji jenis santri ini juga ikut melaksanakannya. 

3) Santri kelana, merupakan santri yang tidak lama bermukim di 

pesantren, jenis santri ini hanya lebih mementingkan 

pengembangan akhlaknya meskipun didalam pesantren harus 

mengikuti kegiatan belajar. Tipe santri ini berpindah-pindah 

berdasarkan periode waktu yang dia inginkan dan tdiak dapat 

diprediksikan kapan dia akan pindah, ambisi terbesarnya santri 

jenis ini adalah memiliki keterampilan khusus dari kiai dan selalu 

memiliki cita-cita untuk dijadikan tempat menuntut ilmu dan 

menjadi guru.
50
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam instrument penelituan ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakam peneliti terlibat 

langsung didalam penelitian ini dan berinteraksi dengan subjek penelitian. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada 

filosofi post-positivitas dan digunakan untuk menyelidiki kondisi obyek 

alamiah (bukan eksperimen). Di sini, peneliti adalah sarana utama, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, 

dan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah triangulasi (Gabungan), 

analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih bermakna 

daripada generalisasi.
51

 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif. 

Deskriptif adalah metode mempelajari keadaan manusia saat ini, objek, sistem 

pemikiran, dan kelas peristiwa.
52

 Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fakta, ciri-ciri dan hubungan antara 

fenomena yang diteliti secara sistematis, benar dan praktis. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang akan dilakukan. 

Mencari data objektif yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang 
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dikemukakan dalam penelitian. Lokasi studi ini berada di Pondok Pesantren 

Zainul Hasan Genggong beralamat di Jl. Raya Condong Kec. Pajarakan, 

Kabupaten Probolinggo. 

Peta lokasi penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Subyek Penelitian 

Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di 

mana sumber data dianggap berdasarkan kriteria tertentu. Peneliti 

mewawancarai partisipan sesuai dengan pendapat mereka. Pertimbangan 

khusus ini misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan, atau mungkin dia penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

untuk mengeksplorasi objek/situasi sosial yang diteliti.
53

 

Adapun subjek penelitian yang ditetapkan sebagai informan dalam 

penelitian ini adalah. 
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1. Pengasuh Pesantren 

a. KH. Moh. Hasan Naufal Pengasuh Pondok pesantren Zainul Hasan 

Genggong. 

b. Gus Ahsan Abdillah Wahid Pengasuh dan Pembina Daerah Pondok 

pesantren Zainul Hasan Genggong. 

2. Pengurus pesantren 

a. Ust. Taufiq Hidayat, Sekertaris Pesantren Zainul Hasan Genggong 

b. Ust. Rohmtullah Kabag Pengembangan Bahasa & Dakwah 

c. Ust. Ferdi Agus, Pengurus Keamanan Pesantren Zainul Hasan 

Genggong 

d. Ust. Ubaidillah Aziz, Pengurus kepala bagian umum Pesantren Zainul 

Hasan Genggong, 

e. Ust. Rizky, Pengurus Kominfo Pesantren Zainul Hasan Genggong 

f. Ust. Fadilis Syakur, Pengurus Kabag Kediniyahan Pesantren Zainul 

Hasan Genggong 

g. Ust. Moh Ilam, Pengurus Sub Bagian Dakwah Pesantren Zainul Hasan 

Genggong 

h. Ust. Zainul Hasan Pengurus Sub Bagian Pengajian Kita Pondok 

pesantren Zainul Hasan Henggong 

3. Santri Pesantren 

a. Afif nafili, Santri Madrasah Aliyah Model, Pondok Pesantren Zainul 

Hasan Genggong 



 

 

38 

b. Moh Rois, Mahasantri Universitas Zainul Hasan, Pondok pesantren 

Zainul Hasan Genggong 

c. Moh Sofyan, Santri Sekolah Menengah Pertama Pondok Pesantren 

Zainul Hasan Genggong 

4. Wali santri 

a. Bpk Khalid, Wali Santri Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong 

b. Bpk Mahrus, Wali Santri Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan/pengambilan data pada umumnya berifat 

kondisional dikarenakan cara yang digunakan ditentukan dengan adanya 

konteks permasalahan dan gambaran data yang ingin diperoleh. Oleh sebab 

itu, penelitian ini biasanya diibaratkan sebagai bricouler.
54

 

Menurut Denzin dan Lincoln hal itu berarti: “the qualitative reaserh as 

bricoleur uses the tools of historical or methodological trade, deploying 

whatever strategis, methods, or empiricial materials as are at hand” dengan 

kata lain, ladang penelitian kualitatif itu merupakan: a kind of professional di 

it yourself person, yang memiliki keterkaitan keputusan dari peneliti sesuai 

dengan gambaran permasalahan, fakta, dan target yang ingin dicapai.
55

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:   
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1. Observasi  

Teknik observasi menurut Edward dan Talbott adalah: all good 

practitioner research studies start with observasions. Dengan demikian 

observasi dapat dihubungkan dengan upaya: merumuskan masalah, 

membandingkan masalah, memahami secara detail masalah, dan 

menemukan strategi pengambilan data untuk memperoleh pemahaman 

yang dianggap paling tepat.
56

 

Untuk keperluan observasi tesebut peneliti dapat melakukan 

beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain berbentuk:  

a. Membuat kerangka pertanyaan yang sesuai dengan gambaran 

informasi yang ingin diperoleh 

b. Menentukan sasaran observasi dan kemungkinan waktu yang di 

perlukan dalam melaksanakan observation. 

c. Melakukan antisipasi berkenaan dengan sasaran pokok dan sasaran 

sampingan, serta pertalian antara sasaran yang satu dengan yang lain 

sebagai suatu kesatuan. 

Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti berupa mencatat apa 

yang dia lihat, didengar atau dirasakan, dan tidak memasukkan pendapat 

pada catatan observasi yang dituliskannya. Peneliti juga tidak boleh 

mencatat sesuatu yang hanya menjadi perkiraan karena memang belum 

dilihat, didengar, atau dirasakan secara langsung. Dalam kegiatan 

observasi ini peneliti harus mendeskripsikan fakta sejarah holistic, 
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sehingga konteks fakta yang dicatat dapat dipahami. Dan observasi 

jangan melupakan target yang ingin ia capai, karena sewaktu-waktu 

peneliti memiliki kemungkinan menemukan fakta lain yang menarik.
57

 

Adapun data yang akan diperoleh dengan menggunakan metode 

observasi ini: 

a. Gambaran umum strategi yang dilakukan pondok pesantren Zainul 

Hasan Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian 

santri. 

b. Faktor pendukung dan penghambat strategi pondok pesantren 

Zainul Hasan Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah 

harian santri. 

2. Interview (wawancara) 

Interview adalah salah satu metode pengambilan data yang 

dilakukan menggunakan kegiatan berkomunikasi lisan secara terstruktur, 

semi terstruktur dan interview tak terstruktur. Interview yang terstruktur 

merupakan bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah 

pertanyaan secara ketat. Interview semi terstruktur adalah wawancara yang 

sifatnya spontanitas meskipun sudah diarahkan oleh sejumlah daftar 

pertanyaan, Interview secara tidak terstruktur merupakan wawncara 

dimana peneliti hanya focus pada pusat permasalahan.
58

 

Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara individual maupun 

kelompok. Dalam interview secara individual mapun kelompok peneliti 
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sebagai pewawancara bisa melakukan interview secara directive. Yaitu, 

peneliti selalu mengarahkan pembicaraan sesuai dengan focus 

permasalahan yang mau dipecahkan.
59

 

Adapan metode interview yang dilakukan peneliti adalah metode 

interview secara tak terstruktur dikarenakan dalam memecahkan 

permasalahan peneliti ingin mengekspolrasi lebih dalam ide-ide yang ada 

didalam penelitian tersebut. 

Adapun data yang diperoleh dengan metode ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Strategi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Zainul Hasan 

Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian santri.  

b. Faktor pendukung dan penghambat strategi Pondok Pesantren Zainul 

hasan Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian santri. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan berupa bacaan, rekaman audio, 

maupun berupa audio visual yang dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi dan variable dalam penelitian. Adapun data yang ingin didapat 

dari metode dokumentasi adalah: 

a. Letak geografis Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. 

b. Struktur Organisasi. 

c. Data mengenai program kegiatan. 

d. Dokumen lain yang berkaitan 
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E. Analisis Data   

Analysis data merupakan pengolahan data dan pengurutan data 

kedalam pola, kategorisasi dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti seperti yang disarankan 

oleh data, kegiatan analysis data dalam ini merupakan proses pemecahan data 

menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan 

struktur tertentu. Anlisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih agar menjadi satuan 

yang dapat diekelola, mensintetiskan, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari untuk memutuskan apa 

yang dapat diceritkan pada orang lain.
60

    

Jenis peneltian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa 

tahapan seperti yang telah dikemukakan oleh Moleong yaitu dengan 

mereduksi data sampai pada tahapan penyajian data dan tahap terakhir adalah 

pemberian kesimpulan atau verivikasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan 

menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:
61

 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses penggalian data dan menyederhanakan 

hasil penggalian data tersebut untuk membuang data yang tidak memiliki 

kemungkinan berkaitan dengan tema penelitian. Dengan demikian tujuan 

dari adanya reduksi data ini adalah menyederhanakan data yang dijumpai 
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dilapangan yang terkadang sangat rumit dan tidak memilliki relevansi 

dengan tema penelitian yang dilakukan 

2. Penyajian data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya sebuah penarikan kesimpulan. Langkah ini 

dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun. Hal 

ini dengan alasan data yang diperoleh selama kegiatan penelitian biasanya 

berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa 

mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan agar dapat memperoleh 

gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambar 

keseluruhan.  

3. Kesimpulan atau verivikasi 

Kesimpulan atau verivikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis 

data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang 

telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. 

Penarikan kesimpulan bias dilakukan dengan cara membandingkan 

kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang 

terkandung dengan konsep dasar dalam sebuah penelitian. 

F. Keabsahan Data 

Segmen ini berisi tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan 

penulis untuk mendapatkan legitimasi informasi yang didapatkan dilapangan. 

Untuk menemukan perumusan-perumusan yang sah, penting untuk melihat 



 

 

44 

keabsahannya dengan memanfaatkan metode legitimasi informasi, misalnya 

memperluas kualitas peneliti lapangan, lebih memperdalam persepsi luar dan 

dalam, triangulasi (memanfaatkan beberapa sumber, teknik, penelitian, 

hipotesis), percakapan, penyelidikan kasus yang berbeda, melacak kesesuaian 

hasil, dan benar-benar melihat individu (member check).
62

 

Untuk menentukan keabsahan data dalam penulisan ini peneliti 

menggunakan triangulasi. Ada empat macam triangulasi untuk benar-benar 

melihat melihat keabsahan data, khususnya: sumber, metode, agen atau 

penyidik, dan hipotesis, menguji validitas informasi dengan melihat sumber 

yang berbeda.  

1. Membandingkan informasi dari persepsi. 

2. Membandingkan dengan yang dilakukan individu di depan umum dan 

yang dilakukan secara pribadi. 

3. Pikirkan dengan apa yang dilakukan individu dalam situasi eksplorasi 

dengan apa yang dilakukan dalam jangka panjang. 

4. Membandingkan kondisi dan sudut pandang individu dengan penilaian 

orang lain. 

5. Membandingkan konsekuensi wawancara dan substansi dari catatan yang 

terhubung  

Pada intinya data triangulasi sebenarnya adalah melihat keabsahan 

data dengan menggunakan beberapa pilihan yang berbeda dari data untuk 

pemeriksaan informasi. Menggunakan sumber yang berbeda seperti laporan, 
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file, rapat, persepsi. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses 

penelitian berlangsung. Tahapan yang dilakukan selama penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Lapangan 

a. Menyusun Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah latar belakang masalah, alasan 

dilakukannya penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal 

penelitian, cara pengumpulan data, cara analisis data, dan pemeriksaan 

keabsahan data. 

b. Studi Eksplorasi 

Studi eksplorasi merupakan Kunjungan ke lokasi penelitian 

sebelum penelitian dilakukan untuk mengenal semua unsur lingkungan 

sosial, fisik dan alam. 

c. Perizinan 

Sebagai bagian dari penelitian di luar kampus yang dilakukan 

oleh instansi pemerintah, penelitian ini memerlukan izin dan tata cara 

sebagai berikut, yaitu meminta permohonan surat izin dari Universitas 

Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember untuk mengajukan 

permohonan izin penelitian kepada pengurus atau pengasuh Pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong. 
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d. Penyusunan Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini disusun dengan menyusun daftar 

pertanyaan untuk wawancara, dan dengan melakukan observasi serta 

mencatat dokumen-dokumen yang diperlukan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai orang, 

mengamati perilaku mereka dan mencatat setiap data yang 

diperoleh dari lokasi penelitian. 

b. Pengolahan Data 

Proses pengolahan data dimaksudkan untuk mempermudah 

proses analisis data didalam penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. 

c. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul dan terorganisir, selanjutnya 

data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analysis 

kualitatif, seperti menyajikan gambaran tentang apa yang telah 

diperoleh selama pengumpulan data. Hasil analysis data dijelaskan 

dalam tampilan data dan hasil pencarian. 

3. Tahap Penyelesaian 

a. Menganalisisis data 

b. Mengkosultasikan kepada dosen pembimbing 

c. Memperbaiki / menyempurnakan laporan dengan revisi 
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d. Diskusi dengan teman  

e. Mengkonsultasikan kepada pembimbing 

f. Menyempurnakan laporan 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang objek penelitian dan 

dilanjutkan dengan sub-wacana yang disesuaikan dengan focus khusus yang 

diteliti. Kajian mengenai perencanaan strategi pengelolaan Pondok Pesantren 

Zainul Hasan Genggong untuk meningkatkan kebiasaan ibadah santri 

dirangkum sebagai berikut: 

1. Profil pondok pesanttren Zainul Hasan Genggong 

Pondok pesantren Zainul Hasan Genggnong merupakan salah satu 

pondok pesantren yang memiliki lokasi dekat dengan pesisir pantai 

tambak sari, tepatnya berada di Desa Karangbong, Kecamatan 

Padjarakan, Kabupaten probolinggo. Didrikan oleh KH. Zainal Abidin 

pada tahun 1839 M/ 1250 H. pada masa awal berdirinya pondok pesantren 

Zainul Hasan Genggong jauh sebelum pesantren ini berkembang, 

pesantren ini dulunya dikenal dengan nama pondok genggong, 

dikarenakan nama pondok pesantren tersebut diambil dari nama bunga 

yang hanya tumbuh dan mekar diareal kompleks pesantren, dari sanalah 

asal muasal nama pondok pesantren tersebut diambil. 

Pondok pesantren ini didirikan untuk mencerdaskan masyarakat 

sekitar yang mana pada saat itu masyarakat masih buta huruf dan miskin 

Pendidikan. KH Zainal Abidin berangkat berdakwah dengan cara 

mendirikan pendopo dan surau yang masih terbuat dari kayu untuk tempat 
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tinggal maupun proses belajar-mengajar dilakukan. KH. Zainal Abidin 

yang masih keturunan Maghrobi alumni pondok pesantren Sidoresmo 

Surabaya merasa terpanggil ketika melihat realitas masyarakat desa masih 

melakukan kegiatan perjudian, pembunuhan, pemerkosaan, dan 

perampokan yang bukan menjadi hak dari mereka, dan akhirnya KH. 

Zainal Abidin merasa terpanggil jiwanya untuk melakukan dakwah 

didaerah tersebut, disisinilah asal muasal histori berdirinya pondok 

pesantren ini. Pada masa kepemimpinan KH. Zainal Abidin banyak 

peristiwa yang tidak dapat diabadikan secara digital hanya saja sebagian 

masih tertulis dan masih tidak lengkap dikarenakan pada masa itu 

mengingat masyarakat yang masih cenderung melakukan kegiatan yang 

jauh dari normative agama, secara logika tidak mungkin masyarakat 

waktu itu bisa menuliskan cerita tersebut secara literasi.  

Nama pondok genggong terabadikan dari masa kepemimpinan KH. 

Zainal Abidin Hingga masa kepemimpinan KH. Moh Hasan, salah satu 

menantu dari pendiri pertama pondok genggong, 113 tahun lamanya nama 

genggong menjadi nama resmi dari tahun 1839-1952M, barulah pada 

masa kepemimpinan KH. Hasan Saifourridzall pondok pesantren tersebut 

dua kali mengalami perubahan, tapatnya pada tahun 1952 M, pondok ini 

diganti Namanya menjadi “Asrama Pelajar Islam Genggong” (APIG) 

yang didasarkan dari tingginya masyarakat yang belajar di pondok 

pesantren. Pada tanggal 1 Muharrom 1379 H/19 Juli 1959 M barulah 

nama pesantren Zainul Hasan Genggong diresmikan dan dikenal sampai 
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hari ini. Nama pesantren Zainul Hasan Genggong di ambil dari dua tokoh 

bersejarah yaitu diambil dari nama KH. Zainal Abidin dan KH. Moh 

Hasan. 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong 

Letak geografis Pesantren Zainul Hasan Genggong berada di 

lokasi Jl. Raya Condong Kec. Padjarakan tepatnya terletak ditengah-

tengah kota di Kabupaten Probolinggo. Pondok Pesantren ini merupakan 

salah satu diantara lembaga di indonenesi yang memiliki system 

pendidikan Islam tertua, jauh sebelum Indonesia merdeka dari penjajah 

Lembaga ini sudah beridiri pada tahun 1839 M, kompleks Pondok 

Pesantren Zainul tersebut berada di atas tanah seluas 26 hektar dengan 

santri berjumlah kurang lebih 22.000.
63

 

3. Visi Dan Misi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong  

Visi 

Mewujudkan manusia beriman, bertaqwa, berilmu dan berakhlaqul 

karimah. 

Misi  

1. Melatih pembiasaan berbuat sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-

hari 

2. Melatih pembiasaan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun 

yang sunnah 
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3. Melaksanakan bimbingan intensi membaca al-quran dan membaca 

kitab salalfiyah. 

4. Menyelenggarakan bimbingan belajar yang disesuaikan dengan 

kemampuan santri. 

5.  Melaksanakan bimbingan terpadu antara kegiatan pesantren dan 

kegiatan sekolah. 

Tujuan 

Mendidik, melatih dan membimbing para santri sesuai dengan 

tingkatan satuan endidikannya memiliki tujuan: 

1. Agar para santri memiliki identitas nilai-nilai anak sholeh 

2. Agar para santri mampu mengaktualisasikan nilai-nilai islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Agar para santrimembiasakan beroerilaku sifat-sifat terpuji dan 

bertanggung jawab sesuai dengan disiplin ilmunya ditengah kehidupan 

masyarakat. 

4. Agar para santri memiliki keunggulan- keunggulan dalam identitas 

budi pekerti ang luhur yang memiliki kecakapan dan keterampilan 

sesuai disiplin ilmu.
64
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4. Struktur Pengurus Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong 

 

6. Dasar – dasar pengembangan pondok pesantren Zainul Hasan 

Genggong 

Dasar yang digunakan dalam pengembangan Pendidikan Pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong terarah pada situasi yang telah 

disesuaikan dengan perkembangan zaman,  pola yang diterapkan masih 
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sama sebagai mana mestinya pondok pesantren salafiyah yang masih 

menggunakan panduan:  

“ALMUHAAFADHATU’ALA QODIIMIS SHOLEH WAL 

AKHDU BIL JADIDIL ASHLAH” 

Yang memiliki artian ”Menggunakan strategi yang lama dan tetap 

memfungsikan cara-cara yang baru yang dianggap lebih baik”. 

 

Lantas dari landasan tersebutlah pesantren Zainul Hasan Genggong 

berpegangan dalam melakukan pengenmbangan pendidikannya, hal ini 

dibuktikan dengan adanya beberapa Lembaga Pendidikan formal berupa 

sekolah atau madrasah sekaligus penggunaan metode baru untuk 

meningkatkan jati diri santri sebagai lulusan pesantren agar mendapatkan 

ilmu agama, maupun akhlak yang terpuji Dan konsep ibadah sebagai 

bagian dari menyelesaikan pembelajaran dan menjadi bagian dari jati 

dirinya. Berikut beberapa institusi Pendidikan yang tersedia untuk santri 

dalam pembelajaran formal maupun non-formal:
65

 

a. TK Zainul Hasan 

b. MI Zainul Hasan 

c. SD Zainul Hasan 

d. Madrasah Wustho  

e. SMP Zainul Hasan 

f. MTs Zainul Hasan 

g. SMP Unggulan 
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h. SMA Zainul Hasan 

i. MA Zainul Hasan 

j. PDF. Ulya 

k. SMA-U Hafsha Zaha BPPT 

l. MA Model Zaha 

m. SMK Zainul Hasan 

n. STIKES Zainul Hasan 

o. Unzah Genggong 

p. STIH Zainul Hasan. 

7. Kurikulum Berbasis Pesnatren (KBP) 

Kurikulum Berbasis Pesantren memiliki fungsi dan tujuan sebgai 

kurikulum pendidikan yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Zainul 

Hasan Genggong yang harus diberikan pada pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah:
66

 

a. Nahwu Shorrof 

1) Matan Jurmiah 

2) Awamil 

3) Mirqotul Ulum 

4) Imriti 

5) Minhatul I’rob 

6) Alfiyah Ibnu Malik 

7) Jawahirul Maknun 

                                                           
66

 Observasi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Padjarakan Probolinggo, 20 Agustus 

2021. 



 

 

55 

b. Fiqih 

1) Mabadiul Fiqqiyah 

2) Safinatun Najah 

3) Fathul Qorib 

4) Fathul Mu’in 

5) Fathul Wahab 

c. Tauhid 

1) Sullamut Taufiq 

2) Aqidatul Awam 

3) Kifayatul Awam 

4) Husunul Hamdiyah 

d. Akhlaq 

1) Akhlaq Lil Banin Wal Banat 

2) Washoya Lil Abna’ 

3) Attarbiyah Wattarghib 

4) Tasysirul Khollaq 

5) Ta’limul Muta’alim 

e. Hadist 

1) Al-Hadist Ala Akhrufil Hijaiyah 

2) Abain Nawawi 

3) Bulughul Marom 

4) Tajridus Shorih 
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f. Al-Qur’an / Tafsir 

1) Hidayatus Shibyan 

2) Tuhfatul Akarim 

3) Tafsir Jalalain 

4) Tafsir Ayatul Ahkam 

g. Nama-nama kitab salafiyah yang dibaca dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di pendidikan dasar dan menengah, serta bacaan kitab 

salafiyah yang sifatnya umum yang menjadi bacaan dan sumber ilmu 

pengetahuan bagi asatidz/asatidzah dan masyayekh:
67

 

1) Sullamut Taufiq 

2) Sullamul Munajat 

3) Annasho’ihud Diniyah 

4) Risalatul Mu’awanah 

5) Bahjatul Wasa’il 

6) Qotrul Ghois 

7) Tankihul Qoul 

8) Nurud Dholam 

9) Muroqil Ubudiyah 

10) Mutammimah 

11) Aj Jurumiyah 

12) Al-Kaylani 

13) Ibnu Aqil 
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14) Jawahirul Bukhori 

15) Tanwirul Qulub 

16) Ibanatul Ahkam 

17) Riyadlus Sholihin 

18) Mukhtarul Ahadits 

19) Ihya’ Ulumuddin 

20) Ibnu Abi Jumroatul Bukhori 

21) I’anatut Tholibin 

22) Tafsir Yaasin 

9 Jadwal Kegiatan Santri 

a. Kegiatan Harian 

Tabel 4.1 

Kegiatan Santri 

 

No Jam Kegiatan 

1 03.00 – 04.00  Tahajjud  

2 04.00 – 05.00 Shalat subuh & Wiridan 

3 05.00 – 06.00  Pengajian Kitab Salafiyah 

4 06.00 – 06.30  Shalat Dhuha 

5 06.30 – 07.00 Persiapan Sekolah 

6 07.00 – 13.00 Kegiata Sekolah Formal 

7 13.00 – 14.00 Shalat Duhur 

8 14.00 – 15.00 Kegiatan Sekolah Formal (Sekolah 

Fullday) 

9 14.00 – 15.00  Istirahat  

10 15.00 – 16.00  Kegiatan Ekstra Kurikuler Disekolah  

11 16.30 – 18.00 Pengajian Kitab Salaf 

12 18.00 – 18.30 Shalat Maghrib 

13 18.30 – 19.00 Bimbingan Mengaji 

14 19.00 – 20.00 Shlat Isyak & Wiridan 

15 20.00 – 21.00 Belajar mandiri dan didampingi oleh 

guru kelas atau bagi yang bersekolah 

di lembaga non-madrasah 

(SMP & SMA) dilanjutkan dengan 

Madrasah Diniyah 
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16 21.00 – 22.00 Bimbingan Belajar Kitab Salaf 

17 22.00 – 03.00 Kegiatan Mandiri & Istirahat 

b. Kegiatan mingguan 

No  Hari Jam Kegiatan  

1 Malam Selasa 19.00 – 19.30 

19.30 – 21.00 

21.00 – 22.00 

05.00 – 06.30 

Shalat Tasbih 

Membaca Surat Munjiyat 

Latihan Khitabah Tiap Daerah 

Lari Pagi 

2 Malam Rabu 20.00 – 22.00  Diskusi/Musyawarah materi 

kitab salafiyah bagi madrasah 

dan diskusi tematik bagi 

sekolah 

3 Malam Jum’at 19.00 – 19.30 

19.30 – 21.00 

21.00 – 22.00 

03.00 – 04.00 

04.00 – 05.00 

05.00 – 06.00 

06.00 – 06.30 

06.30 – 08.00 

 

Istighotsah 

Sholat Isya’ Berjama’ah 

Membaca Surat Munjiyat 

Sholat Tahajjud Berjama’ah 

Sholat Shubuh 

Membaca Burdah 

Sholat Dhuha berjama’ah 

Senam Santri 

 

c. Kegiatan Bulanan 

No  Hari  Jam  Kegiatan  

1 Malam senin 19.20 – 20.30 Pendelegasian santri pada 

kegiatan pengajian malam 

senin diluar pesantren 

2 Malam Selasa 19.00 – 20.30 Pendelegasian santri pada 

kegiatan pengajian malam 

selasa diluar pesantren 

3 Malam Selasa Wage 19.00 – 20.30 Sholawat dan Zikir (Maulid 

Shimtud duror) 

4 Malam Jum’at Minggu ke 3 20.00 – 22.00 Khitobah Akbar 

5 Malam Jum’at Minggu ke 4 20.00 – 22.00 Bahtsul Masa’il secara 

kolektif yang diikuti oleh 

pendelegasian dari masing-

masing madrasah 
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d. Kegiatan Tahunan  

No  Tanggal  Jenis Kegiatan Jam  Tempat  

1 1-15 Ramadhan Pengajian khotmul kutub 

Salafiyah 

13.00 – 22.00 Di Pesantren 

Zainul Hasan 

Genggong 

2 09 Ramadhan Silaturrohim Pengasuh 

dengan Kepala Madrasah 

Cabang 

14.00 – 06.30 Di Pesantren 

Zainul Hasan 

Genggong 

3 10 Ramadhan Haul Al-Marhumah Al-

Arif Billah Nyai. Hj 

Himami Hafshawaty & 

Lailatul Qiro’ah 

15.00 – 01.00 Di Pesantren 

Zainul Hasan 

Genggong 

 11 

Syawal 

 

Haul Al-Marhum Al-Arif 

Billah KH. Moh. Hasan 

09.00 – 13.00 Di Pesantren 

Zainul Hasan 

Genggong 

 1 Dzulhijjah Haul Al-Marhum Al-Arif 

Billah KH. Hasan 

Syaifurrijal 

09.00 – 13.00 Di Pesantren 

Zainul Hasan 

Genggong 

 1 Muharrom Lailatus Surur 21.00 – 01.00 Di Pesantren 

Zainul Hasan 

Genggong 

 12 Robi’ul Awal Peringatan Maulid 20.00 – 22.00 Di Pesantren 

Zainul Hasan 

Genggong 

 25 Robi’ul Awal Harlah Majlis Ta’lim Al-

Hadi dan Selamatan Haji 

Baru 

09.00 – 01.00 Di Pesantren 

Zainul Hasan 

Genggong 

 27 Rajab Peringatan Isro’ Mi’roj 

Nabi Muhammad SAW 

20.00 – 22.00 Di Pesantren 

Zainul Hasan 

Genggong 

 14-15 Sya’ban Rapat Wali Santri dan 

Haflatul Imtihan 

19.00 – 01.00 Di Pesantren 

Zainul Hasan 

Genggong 

 20 Juni Tasyakkuran 

Akhirussanah Dikdasmen 

09.00 – 01.00 Di Pesantren 

Zainul Hasan 

Genggong 
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B. Penyajian Data dan Analisis 

Penyajian data merupakan suatu kegiatan yang didalamnya menyajikan 

sebuah laporan dari sebuah hasil penelitian yang sudah dilakukan agar data 

yang didapatkan dapat dianalisis sesuai kebutuhan yang diinginkan, didalam 

penyajian data langkah-langkah yang perlu di ambil yaitu observation, 

interview dan membuat catatan yang penting. Selain itu dalam penyajian data 

kita perlu membuat pernyataan yang relevan, dan kemudian 

menyesuaikannya dengan rumusan masalah yang diangkat didalam 

penelitian, setelah melakukan langkah-langkah tersebut maka peneliti dapat 

menuangkan ide-idenya sesuai data yang diperolah dan rumusan masalah 

yang diangkat, maka dari itu hasil data yang diperoleh di lokasi peneliti 

menyesuaikannya sebagai berikut: 

1. Strategi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Dalam 

Meningkatkan Perilaku Ibadah Santri 

Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong merupakan salah satu 

Lembaga Pendidikan islam yang ada Indonesia, tepatnya di Jl. Raya 

Condong, Kab. Probolinggo yang memiliki cara tersendiri untuk 

mengatur segala jenis kegiatan ibadah santri dalam setiap harinya, selain 

itu Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong juga dalam menerapkan 

strateginya untuk mencapai hasil maksimal pondok pesantren tersebut 

tentunya sudah menentukan tujuan arah keberlangsungan organisasi, 

menentukan garis haluan organisasi, dan mengalokasikan sumber 
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dayanya untuk bisa menjalankan kebijakan yang tepat, maka dari itu 

pondok pesantren ini ada beberapa strategi yang di lakukan. 

a. Implikasi pengasuh dalam membentuk ibadah santri 

Sebagai seorang pemimpin di pesantren seorang pengasuh 

memiliki beberapa keterlibatan dan tanggung jawab salah satunya 

yaitu sebagai penentu arah kebijakan. keterlibatan pengasuh pondok 

pesantren sebagai penentu arah kebijakan sangat erat kaitannya 

dengan visi dan misi yang telah dibangun oleh pondok pesantren, 

yaitu mewujudkan manusia beriman, bertaqwa, berilmu dan 

berakhlakul karimah. Dalam hal ini pengasuh membuat arah dan 

kebijakan yang tepat sasaran, yaitu dengan membuat aturan yang 

kemudian di terapkan didalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut 

selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

KH. Moh Hasan Naufal pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan 

Genggong. Beliau mengatakan:
68

 

Strategi maupun peran yang dilakukan oleh pengasuh adalah 

memberikan arahan dan kebijakan-kebijakan yang telah di 

tentukan dan disepakati oleh keluarga, adapun langkah-

langkah yang kemudian kami ambil antara lain membuat 

aturan, menentukan jadwal kegiatan harian dan mengontrol 

segala jenis kegiatan yang dilaksanakan. Hasil dari kebijakan 

yang kemudian di ambil oleh pengasuh kemudian dituangkan 

kedalam visi dan misi pondok pesantren mapun aturan-aturan 

yang ada di AD/ART pondok pesantren Zainul Hasan 

Genggong dan segala jenis kegiatan yang ada di pesantren itu 

merupakan dari bagian metode pengasuh dalam 

meningkatkan kegiatan ibadah. 
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 Moh. Hasan Naufal, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 30 November 2021. 
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Wawancara tersebut juga diperkuat oleh Gus Ahsan Abdillah 

Wahid pengasuh dan Pembina daerah Pondok pesantren Zainul 

Hasan Genggong, Ia menyampaikan:
69

 

Peran kami sebenarnya terpatri pada perencanaan, 

pengorganisasin dan pengevaluasian setiap agenda kegiatan 

yang telah dilaksanakan, sudah tepat sasaran apa belum, jika 

masih ada kegiatan yang kurang maksimal kita akan 

mengadakan evaluasi Bersama dengan setiap pelaksana 

kegiatan yaitu pengurus. 

 

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

pengasuh dalam implikasinya di dalam pondok pesantren sangatlah 

besar dikarenakan pengasuh menjadi sebuah tumpuan dalam 

berjalannya roda organisasi. Selain itu pengasuh dalam membentuk 

beberapa aturan juga didasari dengan kebutuhan pondok prsantren 

yaitu dalam mewujudkan manusia yang beriman. 

b. Strategi membentuk kebiasaan shalat berjamaah di masjid dan 

di lembaga sekolah 

Kedudukan shalat dalam agama islam sangat tinggi 

dibandingkan dengan ibadah yang lain. Shalat juga merupakan 

pondasi tegaknya agama islam. Shalat berjemaa’ah termasuk salah 

satu yang disyariatkan secara khusus bagi ummat islam mengandung 

pembiasaan diri untuh patuh, sabar dan tertib. Pondok pesantren 

Zainul Hasan Genggong sebagai lembaga pendidikan islam tentunya  

sudah melakukan pembiasan shalat berjamaah pada santrinya 

megacu pada pendapat Ibnu Taymiyah yang mengatakan shalat 
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 Ahsan Abdillah Wahid, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 28 September 2021. 
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berjamaah hukumnya fardhu‟ain. Pembiasaan shalat berjamaah 

yang dilakukan di Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong 

dilakukan pada waktu shalat maghrib, isyak , tahajjud, subuh, dan 

dhuha sedangkan dzuhur dan ashar mereka melakukan shalat 

berjema’ah di lembaga sekolah masing masing, selain itu pondok 

pesantren Zainul Hasan Genggong pada malam selasa melakukan 

kegiatan shalat tasbih berjama’ah. Hal ini dibenarkan oleh Ust 

Taufiq Hidayat sekertaris Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan 

Genggong, ia mengatakan:
70

  

Membentuk kebiasaan itu sangat sulit, apalagi membentuk 

kebiasaan shalat berjama’ah di masjid itu menjadi tantangan 

yang besar bagi kami sebagai pengurus. Namun pengurus 

punya cara agar kebiasaan santri ini bisa dicapai tiap individu 

maupun kelompok yaitu dengan cara mengarahkan santri 

dimualai dari jadwal tertentu, pengurus tiap daerah akan 

berkeliling kamar dan mengecek santri untuk kemudian di 

berangkatkan ke masjid selain itu pengurus daerah juga 

diperbolehkan menggunakan teguran fisik jika santri terlambat 

ke masjid. Hal ini sebagai bentuk agar para santri mau ikut 

aturan pesantren miskipun kesannya ada sedikit paksaan. 

Sedangkan disekolah mereka juga ditekankan untuk shalat 

berjamaah menjelang shalat dzuhur dan ashar dipimpin 

langsung oleh guru masing-masing Lembaga. 
 

Shalat berjama’ah di masjid ini memang sudah tradisi Pondok 

pesantren Zainul Hasan Genggong. Dari awal berdirinya hingga 

berkembangnya Pondok Pesantren sampai saat ini, pondok pesantren 

mewajibkan  para santri melakukan shalat berjamaah dimasjid 

maupun di Lembaga sekolah. Shalat berjamaah selain sebagai 

keutuhan ummat islam, juga menghilangkan sekat pembedaan dan 

                                                           
70

 Taufiq Hidayat, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 19 Oktober 2021. 
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menjadi pemersatu serta memperkuat ikatan persaudaraan sesama 

muslim. Hal ini di perkuat oleh Ust Ubaidillah Aziz penguru kepala 

bagian umum Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, ia 

mengatakan:
71

 

Disini shalat berjamaah merupakan kegiatan wajib, semua 

pengurus punya tanggung jawab pada semua santri untuk 

mengatur para santri  setiap shalat sudah tiba mereka 

diperintah untuk berangkat kemasjid melakukan shalat 

berjamaah. ini juga berdampak positif terhadap santri sendiri 

mas, yaitu saling kenal mengenal sesama santri. Ada juga 

Lembaga sekolah di pesantren ini yang menyediakan absensi 

untuk mengecek santri-santri dia melakukan shalat jama’ah 

atau tidak. 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan pembiasaan 

shalaat berjamaah sebagai strategi membentuk kebiasaan dalam 

pembentukan ibadah santri sangat ditekankan di Pondok Pesantren 

Zainul Hasan Genggong. Bahkan sudah menjadi kewajiban para 

santri untuk melakukan kegiatan shalat berjamaah dimasjid. 

c. Straregi penjadwalan kegiatan shalat, pengajian kitab klasik 

(kuning)  

Penjadwalan kegiatan shalat, kajian kitab kuning ini 

merupakan strategi atau metode yang dilakukan oleh pengasuh dan 

pengurus pondok pesantren Zainul Hasan Genggong dalam upaya 

mendisiplinkan santri-santrinya dalam melaksanakan kegiatan shalat 

lima waktu. Penjadwalan shalat dan pengajian kitab kuning ini juga 

memiliki tujuan mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu 
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 Ubaidillah Aziz, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 21 Oktober 2021. 
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yang telah ditentukan oleh pengasuh dan pengurus pondok 

pesantren, selain itu penjadwalan dapat meningkatkan rasa tanggung 

jawab kepada diri santri, mengingat mereka sudah diluar kontrol 

orang tua masing-masing yang ada dirumah. Pada dasarnya 

penjadwalan ini merupakan proses perencanaan untuk menentukan 

kapan dan dimana setiap setiap operasi sebagai bagian dari 

pekerjaan secara keseluruhan. Hal ini di ungkapkan oleh Ust Rizky 

pengurs bidang Kominfo pondok pesantren Zainul Hasan Genggong 

ia mengatakan:
72

 

Jadwal kegiatan sehari hari disini tidak jauh berbeda dengan 

pondok pesantren pada umumnya, cuman disini pengasuh dan 

pengurus menekankan kegiatan sehari-hari pada kegiatan 

shalat, pengajian kitab Bersama kyai. 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat memberikan 

kesimpulan bahwa pondok pesantren Zainul Hasan Genggong dalam 

upaya meningkatkan kualitas ibadah santrinya menggunakan strategi 

atau metode penjadwalan waktu. Hal ini juga di perkuat oleh ust 

Ferdi Agus kepala pengurus bagian keamanan dalam sesi 

wawancara dengan peneliti:
73

  

Kegiatan shalat berjamaah disini kalo seperti duhur jadwalnya 

jam 12.30, ashar jam 15.00 seusai kegiatan sekolah. Para santri 

melakukan kegiatan shalat berjamaah di mushalla Lembaga 

sekolah masing-masing, seusai itu jam 15.30 mereka sudah ada 

di pondok untuk melakukan kegiatan mengaji kitab kuning 

Bersama kyai pada pukul 15.45 sampai jam 17.50 kemudian 

dilanjut shalat maghrib, jam 18.00 mereka kemudian lanjut 
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 Rizky, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 20 Oktober 2021. 
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 Ferdi Agus, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 22 Oktober 2021. 
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mengaji Al-Qur’an jam 19.30 shalat isyak kemudian jam 19.50 

mereka lanjut kegiatan pengajian kitab kuning kembali hingga 

jam 20.45. 

   

Strategi penjadwalan dari hasil wawancara di atas ialah 

kegiatan ibadah shalat dan program belajar Bersama kyai membaca 

kitab kuning dengan metode bandongan. Hal tersebut juga memili 

tujuan agar santri dapat memiliki rasa tanggung jawab dalam 

kegiatan sehari-harinya. 

d. Strategi pengembangan kedisiplinan santri 

Strategi pengembangan kedisiplinan santri merupakan sebuah 

perwujudan dari semangat pondok pesantren dalam mengupayakan 

pembentukan ibadah santri, oleh karna itu untuk mewujudkan cita-

cita yang tertuang dalam visi dan misi perlu ada strategi khusus 

yaitu melatih kedisiplinan santri untuk bisa beradaptasi dengan 

kehidupan di pondok pesantren, seperti kegiatan-kegiatan ibadah 

yang telah ada sebelumnya. Maka dari itu pondok pesantren harus 

memiliki aturan ataupun tata tertib yang harus dijadikan acuan 

dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. 

Tata tertib ini memiliki system atau susunan peraturan yang 

harus ditaati atau dipatuhi. Dengan demikian tata tertib juga 

berfungsi untuk memperoleh ketertiban yang baik Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Ust Fadil Syakur pengurus Kediniyahan 

Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, ia mengatakan:
74
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 Fadil Syakur, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 28 September 2021. 
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Untuk mendisiplinkan santri tentunya tidak cukup dengan 

memberikan motivasi, harus ada aturan-aturan yang mengikat 

kepada mereka agar setiap kegiatan pondok pesantren tidak di 

pandang remeh, seperti santri yang melanggar tidak shalat 

berjama’ah mereka akan dihukum dijemur di depan masjid 

agar mendapat efek jera, jika kemudian hal ini dilakukan 

secara berulang-ulang kita mengadakan evaluasi bersama 

pengasuh untuk menindak santri tersebut.  

 

Dari hasil wawancara diatas kita dapat memiliki pandangan 

pentingnya tata tertib di dalam organisasi agar berjalan maksimal. 

Selain itu wawancara tersebut juga di perkuat oleh Ust Adi Hidayat 

Sekertaris Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong:
75

 

Ada beberapa aturan di pondok pesantren zainul hasan ada 

beberpa kategori yang pertam sangsi ringan, yang kedua sangsi 

sedang, dan yang ketiga sangsi berat. Sangsi ringan biasanya  

di berikan pada santri yang melakukan pelanggaran tapi masih 

bisa di kontrol dan tidal mengulangi kesalahn yang sama jenis 

pelanggaran ini hukumannya berupa beridiri di depan masjid, 

sangsi sedang diberikan kepada santri yang melanggar 

kegiatan 2-3X namun masih dianggap bisa diperbaiki, 

pelanggaran ini diberi hukuman skorsing dari pondok dalam 

jangka waktu yang ditentukan, dan sangsi berat diberikan 

kepada santri yang melanggar tata tertib yang dilakukan 

berulang ulang dan sudah tidak bisa di toleransi akan 

dipulangkan kerumahnya. 

 

Dari hasil wawancara tersebut peniliti memberikan kesimpulan 

strategi pengembangan kedisiplinan santri sangat diperlukan agar 

mendapat hasil yang cukup maksimal. Adanya peraturan adalah 

bentuk keseriusan pondok pesantren agar kedisiplinan para santri 

dapat dipupuk sejak awal mereka bermukim. 
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 Adi Hidayat, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 30 September 2021. 
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e. Pengurus dan asatid memberikan teladan yang baik (strategi 

pembelajaran berbasis motivasi) 

Perlu kita ketahui, bahwa teladan yang baik adalah sebagian 

dari bentuk motivasi kecil terhadap santri yang sedang belajar di 

pondok pesantren, jika perilaku atasan yang ada di dalam sebuah 

organisasi bertolak belakang dengan tujuan yang ingin dicapai maka 

tujuan itu tidak akan bisa dicapai secara maksimal. Sama hal nya 

dengan pondok pesantren, jika pengurus memberikan teladan yang 

baik maka visi misi pondok pesantren akan tercapai sesuai dengan 

rencana yang telah dirancang. Pengurus pondok pesantren Zainul 

Hasan Genggong memiliki cara yang unik dalam memberikan 

teladan kepada santri-santrinya, yaitu salah satu contoh teladan yang 

diberikan adalah setiap pengurs harus berpakaian tradisi pondok 

pesantren, yaitu menggunakan peci putih, sarungan dan baju taqwa 

putih setiap hari didalam lingkungan pondok pesantren, terkecuali 

ketika pengurus dalam keadan melaksanakan kegiatan mandi 

maupun buang air kecil/besar. Selain itu pengurus juga diharuskan 

memberikan teladan kepada santri-santrinya seperti setiap kegiatan 

pengurus harus sudah siap terlebih dahulu tiga puluh menit lebih 

awal. Hal ini di ungkapkan oleh Ust Ainul Yaqin kepala daerah 

pengurus pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Ia 

menyampaikan:
76
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Awalnya ketika kami sebelum dilantik oleh pengasuh menjadi 

pengurus kami sudah di berikan SKP (syarat dan ketentuan 

pelaksanaan) oleh pengasuh, yang didalam berisi tentang 

beberapa aturan bagi pengurus dalam menjalan tugasnya salah 

satunya adalah memberikan teladan-teladan yang baik. Seperti 

setiap kegiatan harus lebih awal, berkata sopan dan santun 

kepada setiap santri. Pengurus itu harus mampu berperan 

sebagai orang tua disini mas, jika pengurus tidak punya hal 

demikian maka sebaiknya pengurus tersebut resign aja. 

 

Kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara dengan Ust 

Ilham adalah pengurus telah diberikan tanggung jawab oleh 

pengasuh untuk memberikan teladan-teladan yang baik kepada 

santri-santrinya supaya para santri termotivasi dengan adanya 

perilaku pengurus dalam memberikan contoh-contoh yang baik agar 

dapat ditiru. 

2. Faktor pendukung dan penghambat manajemen strategis pondok 

pesantren Zainul Hasan Genggong dalam meningkatkan perilaku 

ibadah santri 

Untuk mencapai hasil yang baik dan sesuai tujuan perlu namanya 

faktor pendukung agar kegiatan dapat berjalan dengan semestinya. Suatu 

kegiatan atau suatu program tidak semuanya berjalan dengan lancar tanpa 

adanya dukungan dan kemauan, seperti halnya dalam meningkatkan 

perilaku ibadah ini untuk mencapai suatu program yang sudah disusun 

dengan baik dan mengunakan strategi yang baik. Selain faktor pendukung 

juga ada faktor penghambat dalam meningkatkan perilaku ibadah. Faktor 

penghambat merupakan faktor yang menjadi salah satu penghambat atau 

yang tidak mendukung dalam meningkat kualitas ibadah yang akan 
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dilaksanakan. Adapaun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam 

meningkatkan perilaku ibadah santri yang dilakukan Pondok Pesantren 

Zainul Hasan Genggong ialah: 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung ialah factor yang bisa dikatakan sebagai sarana 

dan prasarana yang bisa menunjang segala bentuk kegiatan maupun 

kebijakan yang dilakukan oleh sebuah instansi. Factor pendukung dapat 

mempermudah santri dalam melakukan kegiatan ibadah. Adapun factor 

pendukung dalam meningkatkan ibadah santri adalah:  

1) Kesinambungan antara strategi terhadap misi dan tujuan 

Kesinambungan antara strategi terhadap pengembangan misi 

dan tujuan merupakan komponen utama dalam menjalankan setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh organinasi maupun perusahaan. 

pondok pesantren Zainul Hasan Genggong salah satunya yang 

mempraktikkan setiap langkah strategisnya dalam meningkatkan 

kualitas ibadah santri-santrinya. Instrument yang ada didalamnya 

menggunakan acuan dasar dari misi dan tujuan yang telah 

dirumuskan Bersama, yaitu melatih membiasakan kegiatan ibadah 

entah itu ibadah yang telah diwajibkan maupun ibadah yang 

disunnahkan, serta melakukan pembelajaran yang intens membaca 

maupun mendengarkan pengajian kitab-kitab salaf. Hal ini tentunya 

memiliki tujuan, yaitu agar para santri mampu mengaktualisasikan 

nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan para 
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santrimembiasakan berperilaku sifat-sifat terpuji dan bertanggung 

jawab sesuai dengan disiplin ilmunya ditengah kehidupan 

masyarakat. Hal ini kemudian diperkuat oleh Ust Rosuli Zaid S.,H 

M.Pd.I wakil kepala pondok pesantren Zainul Hasan Genggong:
77

 

Kami pengurus pondok pesantren tentunya sudah memiliki 

acuan dalam menjalankan keberlangsungan kegiatan pondok 

pesantren, yaitu membuat aturan-aturan dan kegiatan yang 

tidak bertabrakan dan bersifat continue pada misi dan tujuan 

yang telah ada. Contohnya dalam membentuk kegiatan 

ibadah. Yaitu mewajibkan shalat lima waktu seperti dzuhur 

dan asyar yang kegiatan ini dikontrol langsung oleh Lembaga 

sekolah masing-masing, sedangkan shalat maghrib, isyak, 

subuh, tahajjud, dhuha dan tasbih itu  dikontrol langsung oleh 

kami. 

 

Wawancara diatas juga diperkuat oleh Syamsuddin Wahid 

pengurus sub kedaerahan dalam sesi wawancar ia mengatakan:
78

 

Pengurus disini sebagai pelaksana kegiatan tentunya harus 

sesuai dengan tujuan pesantren, jika pengurus tidak sesuai 

dengan misi dan tujuan pesantren maka dampaknya tujuan 

pesantren tidak akan pernah tercapai. 

 

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas memang ada 

korelasi antara misi dan tujuan sehingga setiap rencana dan strategi 

juga berbarengan dengan misi yang ingin dicapai oleh pondok 

pesantren. 

2) Adanya peran orang tua terhadap perkembangan anaknya 

Peran orang tua juga menjadi salah satu factor kunci dalam 

membentuk perilaku beribadah. Dukungan adalah dorongan, 

motivasi, atau semangat dan nasehat bagi orang lain dalam situasi 
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pengambilan keputusan. Selain itu, efek sinergis antara Pesantren 

dan orang tua adalah kemampuan untuk mendukung perilaku ibadah 

santri, dikarenakan orang tua ialah orang yang paling dekat dengan 

anaknya dalam pengambilan keputusan. Sama halnya apa yang telah 

disampaikan oleh Bpk khalid salah satu wali santri Pondok 

Pesantren Zainul Hasan Gemggong, ia mengatakan:
79

 

Saya sebagai orang tua tentunya memondokkan anak saya 

memiliki tujuan agar anak saya memiliki ilmu agama, selain 

itu juga memiliki keinginan anak yg dulunya kurang baik 

dalam bidang ibadahnya sangat berharap agar anak saya 

ibadahnya bisa digembleng di pondok pesantren dan 

mendapatkan hasil yang positif. Tentu saja peran orang tua 

dibutuhkan meskipun jauh dari pondok pesantren, kalok saya 

mas mengikuti perkembangan anak dengan berkomunikasi 

melalui media social wa kepada pengurus, bertanya tentang 

bagaimana kegiatan sehari-hari, selain itu saya juga 

mengunjungi langsung anak didik saya 1 bulan 1x untuk 

mengontrol langsung bagaimana perkembangan anak saya. 

 

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan peran orang tua 

menjadi sangat mendukung dan mendorong santri untuk taat 

terhadap agama dalam urusan ibadah. Hal ini juga di perkuat oleh 

Bpk Mahrus dalam sesi wawancara:
80

 

Setiap 1 minggu 1x saya berkomunikasi dengan anak saya 

melalui telfon whatsap pengurus untuk memastikan 

bagaimana kondisi dan keadaannya di pondok tentuntanya 

juga disertai motifasi agar giat dalam beribadah. 

 

Maka dapat disimpulkan peran orangtua dalam membentuk 

ibadah santri juga bisa membantu meringankan tanggung jawab 

pengasuh dan juga pengurus 
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3) Kesadaran diri sendiri santri 

Kesadaran diri sendiri merupakan salah satu faktor penting 

dalam meningkatkan perilaku ibadah. Dimana seseorang harus bisa 

memahami dirinya sendiri. Kesadaran diri sendiri dalam 

melaksanakan ibadah khusus (mahdhah) maupun ibadah umum 

(ghairu mahdhah) harus dimiliki setiaip individu santri. Kesadaran 

diri sendiri merupakan dasar untuk mengontrol setiap perilaku dan 

tindakan yang akan dilakukan. Apalagi santri adalah seseorang yang 

menuntut ilmu agama, menjadi sebuah keharusan bagi santri 

menanamkan kesadaran diri sendiri. . Hal ini dibenarkan oleh salah 

satu santri Madrasah Aliyah Model Pondok Pesantren Zainul Hasan 

Genggong, ia mengatakan:
81

  

Sebenarnya untuk taat kepada peraturan pondok pesantren 

dalam melaksanakan kegiatan ibadah itu tergantung dari 

dirinya sendiri, kalo santri tidak memiliki kesadaran dan tidak 

memiliki kemauan sangat sulit untu mentaati peraturan yang 

ada di sini, apalagi kita jauh dari pengawasan orang tua. 

Akhirnya akan timbul sebuah keterpaksaan dari diri sendiri. 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan 

kesadaran diri merupakan faktor utama dalam terbentuknya kualitas 

ibadah santri yang berkualitas. Selain itu kesadaran diri merupakan 

bekal utama para santri untuk mencapai sebuah tujuan yang telah 

dirancang oleh Pondok pesantren. Wawancara di atas juga diperkuat 
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oleh Ust Nuriman Pengurus Sub Bagian shalat jam’ah pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong ia mengatakan: 
82

 

Untuk santri yang tidak taat peraturan disini ada 5 tahapan 

dalam memberikan sangsi. Pertama mereka akan dipanggil 

oleh pengurus dan diberi peringatan, tahapan kedua mereka 

akan diberikan motivasi, jika santri melakukan pelanggaran 

lagi maka mereka akan di sangsi di berdirikan di depan 

masjid, lalu yang keempat ketika masih melakukan 

pelanggaran mereka akan di gundul dan di berdirikan di 

depan masjid, dan jika santri tersebut masih mengulangi 

kesalahan yang sama maka mereka akan dipulangkan secara 

tidak hormat. 

Kesimpulan dari peniliti yang dapat dipetik dari kutipan 

wawancara di atas adalah kesadan diri sendiri merupakan factor yang 

paling utama agar tujuan pondok pesantren dalam membentuk 

ibadah santri dapat digapai secara maksimal. 

4) Sarana dan prasarana yang mendukung 

Dalam hal ini sarana prasana sangat mendukung aktivitas 

santri dalam meningkatkan perilaku ibadahnya. Sarana dan 

prasarana ini disediakan oleh Pondok pesantren Zainul Hasan 

Genggong. Sarana ini berupa  kitab – kitab salaf, tenaga pengajar, 

dan prasarana ialah masjid, sekolah ataupun madrasah yang 

dibangun dengan letak strategis, yang tidak jauh dari lokasi Pondok 

pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni masjid yang beradah 

ditengah pemukiman santri dan sekolah yang berada di seblah timur 

dan utara daerah pemukiman santri. Sehingga memudahkan santri 

mengakses fasilitas pendukung dalam meningkatkan perilaku 
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ibadahnya. Hasil observasi dibenarkan oleh Ust Zainul Hasan 

Pengurus Sub Bagian Pengajian Kitab Pondok pesantren Zainul 

Hasan Genggong, ia mengatakan:
83

 

Beruntungnya letak masjid disini berdekatan dengan 

pemukiman santri, jadinya enak santri gak terlalu jauh setiap 

melakukan kegiatan pesantren setiap harinya, pengurus juga 

tidak susah untuk mengontrol santri – santri yang masih 

santai di daerah untuk mengarahkan ke masjid.   

 

Dari hasil kutipan wawancara diatas fasilitas yang telah 

disediakan oleh Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong sangat 

membantu para santri dalam melaksanakan kegiatan sehari – hari 

dalam upaya meningkatkan kegiatan ibadahnya. 

b. Faktor Penghambat 

1) Beberapa santri yang kurang disiplin 

Kedisiplinan merupakan salah tolak ukur para santri agar 

dapat mencapai sesuatu yang diingankan, jika para santri sudah tidak 

disiplin maka sulit baginya untuk meraih sesuatu yang telah di 

rencanakan. Ketidak disiplinan santri ini pasti terjadi di Pondok 

pesantren manapun, dilihat dari santri yang sudah belajar untuk bisa 

mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri kedisiplinanlah 

yang akan membentuk karakter dan perilaku mereka masing – 

masing. Hal ini terjadi di beberapa santri Pondok pesantren Zainul 

Hasan Genggon yang tidak memiliki kedisiplinan yang tinggi yang 

seharusnya mereka harus mentaati Peraturan pondok pesantren 
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namun ada beberapa dari santri yang tidak mengikuti peraturan yang 

telah ditetapkan oleh pengasuh dan pengurus. Ini menjadi dampak 

utama bagi Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong dalam 

meningkatkan perilaku ibadah santrinya. Hal ini dibenarkan oleh Ust 

Rohmatullah Kepala Bagian Pengembangan Bahasa & Dakwah, ia 

mengatakan:
84

 

Kami selaku pengurus telah memaksimalkan strategi dan 

upaya untuk mendisiplinkan para santri, namun kita tidak 

dapat menolak fenomena yang terjadi pada beberapa santri 

yang tidak disiplin, mereka biasanya setiap kegiatan 

keagamaan berlangung di masjid mereka tidak mengikuti 

kegiatan, dicek ke daerahpun terkadang mereka itu tidak ada, 

ketika ditelusuri lebih lajut mereka tidak kembali kepondok 

seusai kegiatan disekolah masing – masing, mereka 

bersembunyi diluar pondok pesantren entah dimana tempat 

persembunyiannya. Akhirnya kami memberikan sangsi berat 

dengan cara digundul dan diberdirikan di depan areal masjid 

Al-barokah sebagai upaya memberikan efek jera kepada para 

santri yang tidak memiliki kedisiplinan ini. 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan memang ada 

beberapa santri yang masih tidak disiplin dan taat terhadap peraturan 

yang ada. Mengingat banyaknya santri yang ada dipondok pesantren 

Zainul Hasan Genggong itu mencapai ribuan sehingga sangat sulit 

bagi pengurus mengatur ribuan santri. 

2) Faktor lingkungan (eksternar & internal) 

Lingkungan adalah salah satu factor penting dalam 

membentuk pribadi santri baik fisik maupun tingkah laku. 

Bagaimana tidak, jika lingkungan sekitar memiliki circle yang baik 

                                                           
84

 Rohmtullah, diwawancara oleh penulis, Probolinggo 05 September 2021. 



 

 

77 

maka setiap santri itu akan mempunyai kepribadian yang baik pula, 

begitu juga sebaliknya. Factor lingkungan menjadi penting diakui 

atau tidak lingkungan lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan 

teori-teori yang diberikan oleh guru ataupun tenaga pengajar. 

Dipesantren misalnya lingkungan yang terjaga dari hal-hal yang 

sifatnya dapat merusak moralitas santri masih bisa dijebol dengan 

perkembangan zama yang sudah tidak menentu. Maka dari itu 

lingkungan eksternal yang perlu dijaga adalah lokasi santri dalam 

berinteraksi sehari-harinya dimasyarakat, dampak internal yang ada 

di pesantren bisa dikatan juga memiliki kaitan dengan dampak yang 

dibawa santri dari luar sehingga pondok pesantren melakukan 

langkah tegasnya dengan diberlakukannya perutan batas yang boleh 

dijangkau di areal pondok pesantren. 

Pembatasan wilayah yang boleh dijangkau ini bertujuan untuk 

membendung santri tertular dengan keadaan lingkungan yang tidak 

baik dan bisa merusak kepribadian santri yang di ajarkan di dalam 

pesantren. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Moh 

Sofyan salah satu santri Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, 

ia mengatakan:
85

  

Disini santri tergantung dirinya sendiri mas, lingkungan juga 

berpengaruh seperti teman bermainnya, dan masyarkat 

disekitarnya itu juga memberikan pengaruh pada kami 

berperilaku setiap hari. Ada beberapa teman saya yang 

awalnya rajin waktu ketika bergaul dengan ligkungan yang 

baik, kemudian beberapa bulan terahir dia bergaul dengan 
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lingkungan yang salah, sehingga kepribadiannya sedikit 

berubah mas, seperti jarang ada didalam pondok ketika 

kegiatan berlangsung dimasjid, dan bahkan mereka yang 

sudah salah bergaul juga jarang bersekolah. 

 

Wawncara tersebut juga diperkuat oleh Adi Maryanto yang 

mengatakan: 

Factor eksternal yang sangat berpengaruh pada diri santri 

yaitu berinteraksi dengan masyarakat sekita, seperti 

berinteraksi dengan pemilik kos makan, warung-warung 

makan ataupun warung-warung kelontong yang menyediakan 

perlengkapan sandang-pangan. Ada beberapa pemilik kos 

makan, warung-warung disekitar pondok tidak 

memperhatikan aturan yang ada dipondok pesantren dengan 

memberikan contoh yang tidak baik sehingga hal ini 

mempengaruhi karakter santri dari segi perilaku maupun 

tingkat ibadahnya. 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti bisa menyimpulkan 

faktor penghambat Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong dalam 

meningkatkan perilaku ibadah santrinya itu dipengaruhi lingkungan 

(external & interternal). Maka dari para santri harus pandai memilih 

lingkungannya sendiri dan dapat memfilter lingkungan jika dampak 

negatif yang akan mereka dapatkan. Secara eksternal lingkungan 

diluar pondok pesantren memiliki peran dalam mendukung 

terbentuknya perilaku ibadah santri. Contohnya masyarakat sekitar 

yang tidak suka melakukan ibadah, berbicara kasar  pada orang lain 

maka para santri akan dipengaruhi secara tidak langsung, 

begitupulan lingkungan internalnya seperti sesama santri yang nakal, 
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tidak taat kepada peraturan pondok pesantren, berbicara kasar 

kepada orang tua atau kepada temannya sendiri.
86

 

C. Pembahasan Temuan 

Dalam pembahasan ini, data yang diperoleh dari lapangan sebelumnya 

dijelaskan dalam bentuk penyajian data. Kami kemudian akan menguraikan 

data ini dan menghubungkannya dengan teori tergantung pada focus 

penelitian. Ini merupakan survei peneliti di bidang ini berdasarkan focus 

penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya tentang strategi Pondok 

Pesantren Zainul Hasan Gengon dalam meningkatkan ibadah santri dan 

faktor-faktornya. Hasil pembahasan ini juga melihat beberapa factor yang 

Mendukung maupun yang menghambat strategi pondok pesantren Zainul 

Hasan Genggong dalam meningkatkan ibadah santrinya adalah sebagai 

berikut: 

1. Strategi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Dalam 

Meningkatkan Kegiatan Ibadah Harain Santri. 

a. Implikasih Pengasuh Dalam Membentuk Perilaku Santri  

Ditinjau dari segi etimologi (bahasa), implikasi/keterlibatan berasal 

dari kata peran yang ditambahkan akhiran menjadi kata peranan yang 

artinya sesuatu berada pada posisi terdepan, terutama karena suatu 

peristiwa. Kata dasar dari caregiver (pengasuh) adalah foster (pelatih) 

yang berarti pengasuhan, pendidikan, pelatihan, pemeliharaan dan 
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pengajaran. Kemudian diberi awalan peng (pengasuh) untuk 

menunjukkan kata pelatih dan mentor.
87

 

Pengasuh ini secara fungsi dan tugasnya memiliki tugas untuk 

memberikan pola penjagaan yang baik, memberikan keamanan dan 

kasih sayang kepada anak yang sedang di asuhnya secara langsung 

maupun tidak langsung.
88

 Tentunya semua pondok pesantren harus 

memiliki pengasuh yang sesuai dengan teori-teori yang telah dijelaskan 

di atas, tidak terkecuali pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. 

Peran pengasuh pondok peantren Zainul Hasan Genggong selain 

memberikan kasih sayang, megasuh dan mendidik, mereka juga 

mengambil peranan dalam memberikan sebuah kebijakan-kebijan yang 

tersentral pada visi & misi maupun AD/ART pondok pesantren. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya membentuk karakter atau kepribadian santri 

dalam mematuhi aturan-aturan agama yang dibawa oleh Rasulullah, 

terutama dalam hal-hal mengnai ibadah. 

b. Strategi Membentuk Kebiasaan Shalat Berjamaah Di Masjid dan 

Lembaga Sekolah 

Pembiasaan shalat berjama’ah adalah program populer yang ada di 

masyarakat untuk menumbuhkan semangat beribadah. Santri semenjak 

bermukim di dalam pondok pesanren selama bertahun-tahun sudah 

dibiasakan melakukan shalat berjama’ah di dalam masjid. Apakah ini 

perbuatan benar atau salah? Tidak sepenuhnya benar dan tidak 
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sepenuhnya salah. Masalahnya adalah kekuatan pembiasaan tidak 

sepenuhnya akan menghasilkan sebagaimana yang dibayangkan. Pada 

akhirnya hanya akan menjadi beban hidup yang dianggap sebagai 

pembatasan kebebasan. Seperti sebuah mobil yang sengaja dipenuhi 

dengan berbagai beban berat melebihi muatannya tetapi tidak 

menyalakan mesinnya. Bahkan ketika mesinnya hidup-pun dengan 

beban yang melebihi kapasitasnya membuat mobil jalannya terseok-

seok atau bahkan akan mati ditengah jalan. Orang yang mesin imannya 

redup tidak akan sanggup menjalankan berbagai rutinitas ibadah. Orang 

yang mesin imannya mati membuat guru, murabbi atau orang tuanya 

menjadi lelah dalam membimbing anak-anaknya disiplin dalam 

beribadah.
89

 

Pada zaman Rasulullah Muhammad Saw, shalat berjamaah 

dimasjid itu dijadikan sebuah ukuran untuk menentukan  beriman atau 

munafiknya seseorang. Pada saat itusemua sahabat mengikuti shalat 

berjemaah, kecuali ada alasan yang membolehkan. Rasulullah Saw 

tidak pernah meninggalkan shalat berjamaah di masjid. Saat menjelang 

wafat dan sebelumnya beberapa kali pingsan, beliau tetap berupaya 

pergi ke masjid.
90

 Seperti yang telah dijelaskan dalam Hadist yang 

diriwayatkan oleh imam muslim : 
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َما َعِة أَفجَضُل ِمنج َصََلِة الجَفذ   رِيجَن َدَرَجة   َصََلُة اْلَج  ِبَسبجٍع َو ِعسج

Artinya: “Shalat jama’ah lebih utama duapuluh tujuh derajad daripada 

shalat sendirian” 

 

Dari apa yang telah di jelaskan di atas pondok pesntren Zainul 

Hasan Genggong menjadikan Rasulullah Saw sebagai teladan utama 

bagi santrinya dalam melaksanakan kegiatan beribadah. Pembiasaan 

shalat berjamaah yang dilaksanakan oleh pengasuh dan pengurus 

terhadap santri pondok pesantren Zainul Hasan Genggong memiliki 

tujuan supaya santri memiliki kebiasaan yang terpuji. Shalat berjamaah 

di masjid yang dilaksanakan di pondok pesantren Zainul Hasan 

Genggong dalam meningkatkan kualitas ibadahnya dilakukan setiap 

hari yaitu pada waktu shalat maghrib, isyak, tahajjud, subuh dan duha. 

Sedangkan waktu dzuhur dan ashar mereka melakukan kegiatan shalat 

berjamaah di mushalla lembaga masing-masing. 

c. Strategi Penjadwalan Kegiatan Shalat, Kajian Kitab Klasik 

Pengertian penjadwalan menurut beberapa para ahli sebagai 

berikut: 

a. Menurut Reksohadiprojo (1994), penjadwalan adalah proses yang 

dinamis dan bagian dari implementasi fungsi pemantauan yang 

menentukan kapan setiap activity harus dilakukan pada waktu 

tertentu. 

b. Menurut Hantoro (1993), memberikan pengertian penjadwalan 

adalah pengurutan sistematis dari proses perencanaan sehingga 

proses dapat berjalan dengan lancar, sehingga penjadwalan dapat 
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bermanfaat bagi organisasi agar kegiatan yang telah direncanakan 

terstruktur dengan rapi. 

c. Menurut Kenneth. R. Baker Penjadwalan adalah tindakan 

mengalokasikan sumber daya untuk memilih satu set pekerjaan 

dalam jangka waktu tertentu. Dalam definisi ini, ada dua pengertian. 

Salah satu pengertian penjadwalan sebagai fungsi pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan penentuan proses yang akan 

dijadwalkan dan arti kedua adalah penjadwalan sebagai teori dengan 

prinsip, model rekayasa dan kesimpulan logis yang secara jelas dapat 

membuktikan kedalaman fungsi penjadwalan itu sendiri.
91

 

Penjadwalan yang dilakukan oleh pondok pesantren Zainul Hasan 

Genggong dalam rangka meninkatkan kualitas ibadah santrinya yaitu 

dengan melakukan penjadwalan kegiatan shalat lima waktu, membaca 

alqur’an dan kajian kitab kuning bersama pengasuh pondok pesantren 

Zainul Hasan Genggong.
92

 

d. Strategi Pengembangan Kedisiplinan Santri 

Strategi pengembangan kedisiplinan merupakan langkah-langkah 

pembiasaan anak melakukan sesuatu dengan baik dan dilakukan secara 

berulang-ulang, teratur dan tertib.
93

 Manusia sebagai mahkluk individu 

pasti memiliki kemauan kebebasan dalam hidupnya, sehingga tidak 

jarang di antara kita yang ingin memiliki kebebasan berfikir, bebas 
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berprilaku. Akan tettapi manusia sebagai makhluk social tentu saja 

mereka tidak akan bisa lepas dengan interaksi antar manusia lainnya, 

sehingga tidak bisa dipungkiri diantara mereka masih ada yang 

membutuhkan bantuan maupun perasaan diterima oleh orang lain.
94

 

Maka dari itu perlu penyesuain agar setiap individu dapat 

menerima segala sesuatunya yang telah bergulir ditengah-tengah 

lingkungannya, hal tersebut dapat menciptakan ketertiban dan 

kebebasan masyarakat dari segala bentuk kekacauan. Demikian juga 

dengan kehidupan yang ada dilembaga pasti tidak akan lepas dari 

dinamika individu yang memiliki karakter berwarna sehingga perlu 

adanya penertipan kedisiplinan kepada setiap individu untuk mencapai 

masyarakat harmonis. 

Sama halnya dengan Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong 

dalam menertibkan jajaran struktur pengurus kebawahannya, tentunya 

memiliki aturan dan ketentuan yang harus dijalankan untuk bisa 

menertibkan segala upaya kegiatan yang diberlangsungkan setiap hari. 

Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong memberlakukan tata tertib 

yang lebih dikenal dikalangan pesantren dengan Qonun Asasi sebagai 

payung hukum dalam berprilaku dan bertindak dalam kesehariannya 

didalam lingkungan pesanrten. 
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e. Pengurus dan Asatid Memberikan Teladan Yang Baik (Strategi 

Berbasis Motivasi)   

Strategi pembeljaran berbasis motivasi dapat menentukan seberapa 

banyak peserta didik dapat belajar, dan seberapa banyak kegiatan yang 

akan mereka ikuti, seberapa cepat mencapai tujuan atau seberapa 

banyak mereka mendapatkan informasi dan digunakan untuk mencapai 

tujuannya.
95

 

Maka dari itu strategi berbasis motivasi harus ada mentor yang 

memberikan pendampingan kepada setiap individu maupun kelompok, 

karena motivasi merupakan dasar yang menggerakkan seseorang untuk 

masuk kedalam sebuah proses dan mampu mempertankan tingkah 

lakunya sampai pada tujuannya.
96

 

Keteladanan dapat kita artikan secara universal dan luas, 

keteladanan bisa diartikana sebagai perilaku atau sikap yang 

menghargai ucapan seseorang (Aqib, 2011: 86). Kata “teladan” dalam 

KBBI memiliki arti dan makna digugu dan ditiru. Pengertian 

keteladanan juga dapat diartikan sebagai akhlak, adab dan segala jenis 

kebiasan yang baik dan dilakukan secara berulang-ulang menurut 

pandangan Ishlahunnissa’ (2010: 42). Keteladanan yang ada didalam 

Pendidikan dapat dikonotasikan sebagai metode khusus untuk 

membentuk setiap karakter siswa-siswinya dan metode ini terbukti 
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ampuh dan berhasil karna selain tenaga pengajar memberikan teori 

dikelas mereka juga mempraktekkan. 

setidaknya ada tiga unsur agar seseorang dapat diteladani atau 

menjadi teladan, yaitu sebagai berikut:   

a. Kesediaan untuk dinilai dan dievaluasi. Kesiapan untuk dinilai 

berarti menjadi cerminan bagi diri sendiri dan orang lain. Kondisi 

seperti ini akan berdampak pada kehidupan social di pondok 

pesantren dan lembaga lainnya karena perkataan, sikap dan 

perilaku mereka menjadi focus dan contoh kepada sesamanya. 

b. Memiliki kemampuan dasar. Setidaknya seseorang bisa menjadi 

teladan jika memiliki kata-kata, sikap, dan perilaku untuk ditiru. 

Kompetensi dasar berbicara, sikap, dan perilaku yang harus 

dimiliki untuk dapat dijadikan cermin atau acuan bagi dirinya 

maupun orang lain adalah syarat minimal. Sikap, perkataan, dan 

tindakan yang memungkinkan mereka tumbuh dan menjadi 

panutan, terutama bagi santri itu sendiri. 

c. Memiliki integritas moral. Integritas merupakan konsistensi dan 

tindakan yang sesuai dengan ucapannya. Integritas dapat dilihat 

dari keistikomahan dan komimen yang telah dibangun dari awal 

hingga akhir. Inti dan maksud dari dua pendatap tersebut memiliki 

fungsi sama yaitu perilaku yang terpuji dan memiliki kelayakan 

untuk dicontoh, jadi dapat disimpulkan bahwa keteladanan adalah 

tindakan penanaman akhlak dengan menghargai ucapan, sikap dan 
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perilaku sehingga dapat ditiru orang lain dengan berpedoman 3 

unsur yaitu siap untuk dinilai dan dievaluasi, mempunyai 

kompetensi dan integritas moral.
97

 Dari teori yang dijelaskan di 

atas pondok pesantren Zainul Hasan Genggong pengasuh dan 

dewan pengurus telah memiliki kriteria atau tolak ukur kelayakan 

untuk memberikan tauladan yang baik bagi para santri sehingga 

dari tauladan yang baik akan muncul motivasi dengan sendirinya. 

2. Faktor pendukung dan penghambat strategi pondok pesantren Zainul 

Hasan Genggong dalam meningkatkan perilaku ibadah santri 

Menurut Waterman, Thomas, dan Julien ada dua jenis factor factor 

dalam membentuk perilaku yaitu faktor pendukung dan juga penghambat 

dalam pelaksanaan strategi.
98

 Sama halnya strategi yang dilakukan oleh 

pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dalam 

meningkatkan perilaku ibadah santri. 

a. Faktor pendukung strategi Pondok pesantren Zainul Hasan 

Genggong dalam meningkatkan perilaku ibadah santri 

Kesuksesan pondok pesantren sangat dipengaruhi oleh seluruh 

faktor pendukung didalam pondok pesantren itu sendiri dan strategi 

adalah salah satunya.
99
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Peneliti menemenemukan faktor- faktor pendukung  manajemen 

strategis yang dilakukan oleh pengasuh dan pengurus Pondok pesantren 

Zainul Hasan Genggong dalam meningkatkan perilaku ibadah santrinya. 

Adapun faktor-faktornya sebagai berikut: 

1) Kesinambungan Antara Strategi Terhadap Misi dan Tujuan 

Banyak strategi telah dikembangkan melalui pengembangan 

teori manajemen strategis yang lebih mutakhir, seperti ilmu bisnis 

yang mendukung pengambilan keputusan, atau pengembangan visi, 

misi, dan tujuan organisasi. Namun, tidak semua perusahaan atau 

organisasi begitu saja mengadopsi strategi pilihan mereka tanpa 

mempertimbangkan kondisi yang sebenarnya (aktual). Artinya, 

strategi harus mempertimbangkan pengembangan misi dan tujuan 

perusahaan dan organisasi.
100

 

Misi sebagai struktur usaha yang harus dijalankan dalam 

kerangka visi yang dirumuskan. Bisa juga dikatakan bahwa misi 

adalah manifestasi dari sebuah visi, yang juga menjadi titik acuan 

utama untuk segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah organisasi 

atau perusahaan. Dengan demikian, pengurangan visi ke misi 

mencerminkan perubahan yang diharapkan, yang menggambarkan 

jalan dari titik awal ke titik pencapaian elemen organisasi atau 

perusahaan.
101
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Kesinambungan merupkan konsistensi dalam melakukan 

kegiatan dan dia bersifat continue, hal ini cukup jelas 

kesinambungan antara strategi terhadap misi dan tujuan yang 

diinginkan oleh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yaitu 

dengan mempraktikkan setiap langkah strategisnya dalam 

meningkatkan kualitas ibadah santri-santrinya. Instrument yang ada 

didalamnya menggunakan acuan dasar dari misi dan tujuan yang 

telah dirumuskan Bersama, yiutu melatih pembiasaan melaksanakan 

ibadah yang wajib maupun yang sunnah, kemudian melaksanakan 

bimbingan intensi membaca Al-Qur’an dan membaca kitab 

salafiyah. 

2) Adanya Perann Orang Tua Terhadap Perkembangan anaknya 

peran orang tua merupakan factor yang juga cukup penting 

dalam menentukan keberhasilan anaknya, banyak orang tua 

mengangap Pendidikan anak adalah tanggung jawab sekolah. 

Sekolah adalah media pemberi Pendidikan dan pengajran anak, akan 

tetapi semuanya akan tetap kembali kepada orang tua. Orang tualah 

yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan anak-

anaknya.
102

 

Bimbingan dan Pendidikan dari orang tua kepada anak dapat 

optimal dengan metode pembelajaran dan pengalaman dalam 
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kehidupan sehari-hari yang diterima oleh anak dalam 

hubungannya.
103

 

Dari hasil teori diatas Pondok Pesantren Zainul Hasan 

Gennggong juga membutuhkan peran orang tua dalam bentuk 

motivasi dan dukungan program kerja yang telah ada di pondok 

pesantren ini. 

3) Kesadaran diri sendiri 

Sunny (2009) menyatakan bahwa kesadaran diri adalah proses 

belajar tentang motif, preferensi, dan kepribadian kita sendiri dan 

kemudian mengenali pengaruh factor-factor ini pada penilaian, 

keputusan, dan interaksi kita dengan orang lain. Kesadaran diri 

adalah dasar dari kecerdasan emosional, yang merupakan 

kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu. 

Goleman (2001) berpendapat bahwa kesadaran diri adalah 

mengetahui bagaimana perasaan seseorang setiap kali dan 

menggunakannya untuk memandu proses pengambilan keputusan 

seseorang. Selain itu, kesadaran diri juga berarti menetapkan standar 

yang realistis untuk efikasi diri dan kepercayaan diri. Surianti dan 

Eka (2004) menyatakan bahwa ketika kita mengenal diri kita lebih 

baik, kita memahami apa yang kita rasakan dan lakukan.
104

 Maka 

dari pernyatan beberapa tokoh di atas santri pondok pesantren Zainul 
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Hasan Genggong haru bisa memiliki kepekaan terhadap dirinya 

sendiri untu bisa bertanggung jawab setiap perilakunya setiap hari. 

4) Sarana dan prasarana yang mendukung 

Untuk mendukung tercapainya manajemen sarana dan 

prasarana perlu diperhatikan dalam pengelolaannya agar tujuan yang 

direncanakan bisa tercapai dengan maksimal. Menurut Ibrahim 

Bafadal yang dikutip oleh Sulytiorini manajemen perlengkapan 

harus dalam kondisi siap pakai.
105

 Dalam hal ini sarana prasana 

sangat mendukung aktivitas santri dalam meningkatkan perilaku 

ibadahnya. Sarana dan prasarana ini disediakan oleh Pondok 

pesantren Zainul Hasan Genggong. Sarana ini berupa  kitab – kitab 

salaf, tenaga pengajar, dan prasarana ialah masjid, sekolah ataupun 

madrasah yang dibangun dengan letak strategis, yang tidak jauh dari 

lokasi Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni masjid yang 

beradah ditengah pemukiman santri dan sekolah yang berada di 

seblah timur dan utara daerah pemukiman santri. Sehingga 

memudahkan santri mengakses fasilitas pendukung dalam 

meningkatkan perilaku ibadahnya. 
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b. Faktor penghambat strategi Pondok pesantren Zainul Hasan 

Genggong dalam meningkatkan perilaku ibadah santri 

Menurut Kjell Ringbakk terdapat beberapa kendala yang dapat 

menggagalkan perencanaan strategi.
106

 Seperti yang dilakukan oleh 

pengauh dan pengurus Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong 

dalam meningkat perilaku ibadah santrinya diantaranya: 

1) Beberapa santri yang kurang disiplin 

Disiplin adalah perasaan patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang 

diyakini juga sebagai tanggung jawab dalam melakukan tugas 

tertentu. Disiplin diri adalah pelatihan yang diterima seseorang, 

bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu yang lain untuk 

melakukan tugas tertentu atau mengadopsi pola perilaku tertentu. 

Disiplin berperan sebagai alat untuk beradaptasi dengan 

lingkungan yang ada. Tidak hanya prestasi di sekolah, sikap 

semrawut siswa yang mengurangi rasa percaya diri dan sulit 

mengubah diri juga bisa terpengaruh.
107

 Hal ini terjadi di beberapa 

santri Pondok pesantren Zainul Hasan Genggon yang tidak 

memiliki kedisiplinan yang tinggi yang seharusnya mereka harus 

mentaati Peraturan pondok pesantren namun ada beberapa dari 

santri yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pengasuh dan pengurus. Ini menjadi dampak utama bagi Pondok 
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pesantren Zainul Hasan Genggong dalam meningkatkan perilaku 

ibadah santrinya. 

2) Faktor lingkungan (eksternar & internal) 

Faktor – faktor yang mempengaruhi strategi antara lain 

adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi dua 

yaitu faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. 

Faktor lingkungan internal adalah faktor – faktor atau suatu 

kondisi umum yang berada di dalam lingkungan organisasi 

tersebut, yang termasuk ke dalam faktor lingkungan ini adalah 

pengasuh, pengurus dan santri. Faktor lingkungan eksternal adalah 

segala sesuatu diluar batasan dari organisasi itu sendiri yang 

mungkin mempengaruhinya, salah satunya adalah masyarakat 

sekitar, media dan ada faktor yang berpengaruh secara langsung 

dan tidak langsung.
108

 faktor penghambat Pondok pesantren Zainul 

Hasan Genggong dalam meningkatkan perilaku ibadah santrinya 

itu dipengaruhi lingkungan (external & interternal). Maka para 

santri harus pandai memilih lingkungannya sendiri dan dapat 

memfilter lingkungan jika dampak negatif yang akan mereka 

dapatkan. Secara eksternal lingkungan diluar pondok pesantren 

memiliki peran dalam menghambat terbentuknya perilaku ibadah 

santri. Contohnya masyarakat sekitar yang tidak suka melakukan 

ibadah, berbicara kasar  pada orang lain maka para santri akan 

                                                           
108

 Susanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen”, SUSANTOKUN, 3 April 2017 

https://www.susantokun.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-manajemen/  

https://www.susantokun.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-manajemen/


 

 

94 

dipengaruhi secara tidak langsung, begitupulan lingkungan 

internalnya seperti sesama santri yang nakal, tidak taat kepada 

peraturan pondok pesantren, berbicara kasar kepada orang tua atau 

kepada temannya sendiri.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian Strategi Pondok Pesantren Zainul 

Hasan Genggong Dalam Meningkatkan Kegiatan Ibadah Harian Santri sebagai 

berikut: 

1. Strategi pondok pesantren Zainul Hasan Genggong dalam meningkatkan 

kegiatan ibadah harian santri 

a. Implikasi pengasuh dalam membentuk kegiatan ibadah harian santri 

b. strategi membentuk kebiasaan shalat berjamaah di masjid dan 

dilembaga sekolah 

c. strategi penjadwalan shalat dan pengajian kitab kuning  

d. strategi pengembangan kedisiplinan santri 

e. Pengurus dan asatid memberikan teladan yang baik (strategi 

pembelajaran berbasis motivasi) 

2. Faktor pendukung dan penghambat strategi pondok pesantren Zainul Hasan 

Genggong dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian santri 

a. Faktor pendukung manajemen strategis pondok pesantren Zainul 

Hasan Genggong dalam meningkatkan perilaku ibadah santri 

1) Kesinambungan antara strategi terhadap misi dan tujuan 

2) Adanya peran orang tua terhadap perkembangan anaknya 

3) Kesadaran diri sendiri 

4) Sarana dan prasarana yang mendukung 
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b. Faktor penghambat strategi pondok pesantren Zainul Hasan Genggong 

dalam meningkatkan kegiatan ibadah harian santri 

1) Beberapa santri yang kurang disiplin 

2) Faktor lingkungan (eksternar & internal)  

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan, maka penulis memberikan saran-saran 

sebagai rujukan yang dipertimbangkan dan bisa memberikan sedikit kemajuan 

bagi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sebagai berikut : 

1. Penulis memiliki harapan besar bagi Pondok Pesantren Zainul Hasan 

Genggong agar setiap instrument yang ada di dalam lingkungan pondok 

pesantren dapat mempertahankan strategi yang sudah ada. Dan lebih-lebih 

pondok pesantren ini dikemudian hari bisa mengembangkan strategi yang 

baru sesuai kebutuhan pada zamannya.  

2. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan bisa menambah focus 

penelitian tentang perkembangan dan keberhasilan pondok pesantren ini 

dalam meningkatkan kualitas ibadah santri-santrinya 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. WAWANCARA DENGAN PENGASUH  

1. Apa saja kegiatan ibadah yang dilakukan oleh pondok pesantren 

Zainul Hasan Genggong? 

2. Apa strategi pondok pesantren zainul hasan genggong dalam 

meningkatkan ibadah santri? 

3. Bagaimana peran pengasuh dalam meningkatkan ibadah santri? 

4. Siapa saja yang berperan dalam menjalankan strategi yang dilakukan 

untuk meningkatkan ibadah santri? 

5. Apakah pengasuh memberikan motivasi untuk meningkatkan ibadah 

santri? 

6. Dalam kegiatan apa saja pengasuh berinteraksi dengan santri? 

7. Siapa yang paling berperan dalam mengambil keputusan di Pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong? 

8. Apa dampak positif dari strategi yang dilakukan oleh Pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong? 

B. WAWANCARA DENGAN PENGURUS 

1. Apa yang dilakukan pengurus dalam meningkatkan ibadah santri? 

2. Bagaimana metode yang dilakukan pengurus dalam mengontrol 

kegiatan ibadah santri? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam mendorong terbentuknya santri yang 

disiplin dalam beribadah?  



 

 

4. Apa saja factor pendukung pondok pesantren dalam meningkatkan 

ibadah santrinya? 

5. Kendala apa yang ditemui pengurus dalam meningkatkan ibadah 

santri?   

6. Langkah apa yang dilakukan pengurus ketika ada santri yang tidak 

mentaati peraturan? 

7. Bagaimana cara pengurus memberikan motivasi kepada santri? 

C. WAWANCARA DENGAN SANTRI 

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh santri selama 24 jam di pondok 

pesantren Zainul Hasan Genggong? 

2. Apakah semua santri disiplin dalam melaksanakan kegiatan ibadah 

yang ada di pondok pesantren 

3. Apa dampak dari kegiatan ibadah yang dilakukan oleh pondok 

pesantren? 

4. Adakah hukuman yang dilakukan bagi santri yang melanggar 

peraturan? 

5. Apakah ada perubahan dalam kehidupan anda sebelum dan sesudah 

menjadi santri? 

6. Apakah anda telah meneladani ibadah yang dilacontohkan pengasuh 

dan pengurus di pondok pesantren? 

D. WAWANCARA DENGAN WALI SANTRI 

1. Apakah Bapak/Ibu juga berperan dalam mengontrol kegiatan 

putra/putrinya di pondok pesantren? 



 

 

2. Apa saja yang dilakukan Bapak/Ibu dalam membentuk ibadah putra-

putrinya didalam pondok pesantren? 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk bisa mengontrol anaknya dalam 

membentuk ibadah putra-putrinya? 

4. Apakah ada perubahan puta/putri anda setelah mondok di pesantren 

Zainul Hasan Genggong? 
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