
 

 

ABSTRAK 

Ai Nurholisoh. Strategi Pengembangan Pondok Pesantren Al-Mu’awanah dalam 

Meningkatkan Kreatifitas Santri (Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Al-

Mu’awanah Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung). 

 

 Masalah penelitian ini untuk menganalisis strategi pengembangan yang 

digunakan pondok pesantren Al-Mu’awanah dalam meningkatkan kreatifitas santri, 

karena banyaknya pesantren yang telah lama berkembang namun pondok pesantren 

Al-Mu’awanah dengan lingkungan yang sederhana dan fasilitas yang minim tapi 

dapat menghasilkan santri-santri yang pandai dalam meningkatkat kreatifitas 

sehingga dapat meraih berbagai prestasi dan memiliki berbagai keahlian sehingga 

menjadi kebanggaan bagi pondok pesantren dan juga bagi keluarganya. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan pengelola pondok dalam 

meningkatkan kreatifitas santri serta untuk mengetahui motivasi dan program yang 

ada dipondok pesantren Al-Mu’awanah dalam meningkatkan kreatifitas santri. 

 Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa pelaksanaan strategi akan 

mencapai sukses apabila adanya kemampuan manajer untuk menggerakan orang 

(personilnya), perusahaan harus mencerminkan strategi dan tujuan perusahaan, 

adanya motivasi yang tinggi, terciptanya budaya yang menggambarkan rasa 

kesetiakaawanan (positif) yang berkesinambungan, dan adanya suatu sistem yang 

jelas untuk menghubungkan strategi-strategi dengan rencana-rencana pelaksanaan, 

sehingga strategi yang telah dipilih itu bukan hanya sebagai macam kertas saja. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, dan memberikan penjelasan 

tentang strategi pengembangan dipondok Al-Mu’awanah dalam meningkatkan 

kreatifitas santri.Langkah yang ditempuh dalam penelitian yaitu menentukan lokasi 

penelitian,metode penelitian,jenis data,sumber data,teknik pengumpulan data, dan 

akhirnya menganalisis data. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelola pondok Al-Mu’awanah 

mampu meningkatkan kreatifitas santrinya sehingga sebagian besar santri dapat 

mengikuti berbagai program dipondok pesantren Al-Mu’awanah dengan baik dan 

lancar dan menciptakan berbagai kreatifitas santri sehinga santri mendapat 

penghargaan dari pondok dan kebanggaan bagi keluarganya. Serta dengan motivasi 

yang diberikan pengelola pondok baik dengan memberikan reward, hukuman 

terhadap santri yang melanggar, menyelenggarakan fasilitas pondok dan 

menyelenggarakan berbagai program kegiatan pondok sehingga mampu 

meningkatkan kreatifitas santri dipondok pesantren Al-Mu’awanah. 

Berdasarkan temuan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi 

pengembangan dipondok pesantren Al-Mu’awanah dalam meningkatkan kratifitas 

santri berjalan dengan baik karena sebagian besar santri dapat meningkatkan 

kreatifitasnya bahkan pondok pesantren Al-Mu’awanah juga mendapat pengakuan 

dan kepercayaan dari masyarakat setempat sehingga banyak masyarakat yang 

menitipkan anaknya dipondok pesantren Al-Mu’awanah. 


