
 

 

ABSTRAK 

Darussalam Suhendrip (1144040019): peran pondok pesantren Al-Ittihad 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat: Studi deskriptif pemberdayaan 

ekonomi masyarakat disekitar pondok pesantren Al-Ittihad Kecamatan 

Karangtengah Kabupaten Cianjur. 

Peran pondok pesantren kini tidak hanya sebatas lembaga yang berfokus 

didalam kegiatan pendidikan saja, akan tetapi pondok pesantren kini tampil 

ditengah tengah masyarakat sebagai lembaga yang mengambil bagian dalam 

proses pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal ekonomi. Salah satunya 

adalah pondok pesantren Al-Ittihad yang berada kecamatan karangtengah 

kabupaten Cianjur, dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang 

melibatkan warga masyarakat sekitar. Dengan adanya pemberdayaan ini, 

masyarakat yang berada di sekitaran pondok pesantren Al-Ittihad merasakan 

dampak positif, terutama meningkatnya kesejahteraan ekonomi. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pondok pesantren Al-Ittihad 

dalam meningkatkan kesejateraan ekonomi masyarakat, dengan proses 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang dilakukan oleh pondok pesantren Al-

Ittihad dilihat dari segi kesejahteraan serta kemandirian ekonomi yang semakin 

meningkat. 

Landasan pemikiran yang digunakan dalam analisis ini adalah menurut 

Nur Syam (2005:78-79) mengenai peran pondok pesantren sebagai intitusi yang 

bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga kegiatan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya yang berada 

di sekitar pondok pesantren, pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dilakukan 

bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan internal pondok pesantren saja, akan 

tetapi sebagai kepekaan sosial dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang 

sejahtera, baik sosial maupun ekonomi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, 

menganalisa, menggambarkan dan menglasifikasikan tentang peningkatan 

kesejahteraan yang berdampak positif serta kemandirian masyarakat yang 

dilakukan oleh pondok pesantren Al-Ittihad Cianjur. Dan teknik pengumpulan 

data dengan wawancara, observasi lapangan dan studi dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pondok pesantren Al-Ittihad 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat telah mengalami peningkatan 

kesejahteraan ekonomi, serta kemandirian masyarakat. Sehingga peran pondok 

pesantren Al-Ittihad sudah dapat dipastikan bahwa tidak hanya sebagai lembaga 

yang bergerak didalam pendidikan saja, akan tetapi sebagai lembaga 

pemberdayaan masyarakat. 

Kata kunci: Pondok Pesantren, Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat, 

Kesejahteraan. 


