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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam dan lembaga 

dakwah yang berperan sangat penting dalam penyebaran agama Islam terutama di 

Indonesia. Dari Pondok Pesantrenlah para Kyai, Da’i, dan ulama berasal. Corak 

budaya Islam di Indonesia selama ini menjadi lebih kental dengan adanya Pondok 

Pesantren. Selain itu, pondok pesantren merupakan suatu lembaga yang bisa 

dikatakan sangat tua di dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia terkhusus 

lagi di tanah jawa. Sebuah pesantren biasanya di pimpin oleh seorang ulama atau 

di tanah jawa biasa disebut kyai. Oleh karena itu pendektan terhadap agama Islam 

yang di lakukan Pesantren ini bersipat prilakusional dan hal ini sudah terjadi selama 

berabad-abad, oleh karenanya pesantren lebih menekankan terhadap sufisme 

(Mistisme Islam) maka dari itu, seorang kyai sangat dihormati sebagai guru ruhani 

(Barton, 2002:26).  

Kata pesantren sendiri berasal dari Bahasa Arab dari kata funduq yang 

artinya ialah ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, memang pondok pesantren 

merupakan sebuah tempat penampungan sederhana bagi para pelajar atau santri 

yang jauh dari tempat asalnya. Namun bisa juga diartikan bahwa pesantren itu 

merupakan tempat orang-orang perantau. Dibilang perantau karena para santri 

meninggalkan kampung halamannya untuk sementara dan menetap di pondok 

pesantren selama santri tersebut menimba ilmu di pondok pesantren (Dhofir, 

1982:18).  
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Pondok Pesantren Bustanul Wildan merupakan salah satu  pesantren yang 

berada di Jalan Tanjakan Sari No.24 Cilenyi Bandung. masih melestarikan sistem 

Salafiyah dalam pembelajaran maupun dalam keseharian dipondok pesantren 

tersebut. Pondok Salafiyah ini terkenal dengan kesederhanaannya, budaya, dan 

kitab kuningnya.  

Menurut Said Aqil Siroj pesantren itu identik dengan kiyai dan santri, yang 

biasanya lingkungan pesantren yang masih tradisional mempunyai life Style yang 

bisa dipandang nyentrik. Model kiyai ataupun santri seperti itu divonis ngawur atau 

bisa dikatakan nyeleneh. Seperti kiyai dengan pesantren metal, kiyai yang pake 

sorban tetapi suka musik rock dan bermain musik, dan banyak yang lainya yang 

dianggap nyeleneh.  

Para santri dipesantren pun tak kalah nyentrik. Misalnya, santri berambut 

gondrong, kemana-mana memakai sarung, memakai kopiah, dan bawa kitab 

kuning, atau santri yang suka menghafal syair lagu-lagu rock, pop, atau dangdut, 

adapula santri yang hobi ziarah kubur, sehingga santri berjuluk abdul buthun dan 

abdul qapa alias santri yang hobinya makan dan tidur. (Helmi, 2015 : 25).  

Kebiasaan-kebiasaan seperti ini memang sudah lazim dikalangan santri 

terutama yang mondok di pesantren yang masih tradisional. Bahkan bisa dikatakan 

sudah membudaya dikalangan para santri. Karena sudah menjadi identitas bagi 

santri tersebut.  

  Jadi ketika santri tidak memakai atau melakukan kebiasaan tersebut seperti 

ada yang hilang dalam kehidupannya. Bukan tanpa alasan kenapa santri selalu 

melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut, karena memang lingkungan di pesantren 
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yang membentuk kebiasaan-kebiasaan tersebut sehingga santri terbiasa untuk 

melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. seperti memakai sarung kemana-

mana, memakai kopiah atau peci, itu sudah menjada sesuatu yang tidak bisa 

dipisahkan dari diri seorang santri.  

Menurut Soetomo berpendapat bahwa seseungguhnya budaya santri atau 

kebiasaan santri tersebut  itu cocok dengan kultur serta budaya kita yang cenderung 

lebih cocok dengan watak pendidikan yang tradisional yang ada di pondok 

pesantren. (Helmi, 2015 : 40). 

Di Pondok Pesantren Bustanul Wildan para kiyai dan santri masih 

memegang teguh ajaran para wali dan berbasis tradisional seperti Pondok Pesantren 

tradisonal yang lainnya. Seperti pengajian kitab kuning, begitupun kehidupan 

dipondok pesantren yaitu para santri mereka masih memegang teguh kebudayaan 

yang masih tradisonal, seperti memakai sarung, memakai kopiah, mengaji kitab 

kuning, dan itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.  

Kehidupan santri di Pondok Pesantren Bustanul Wildan bisa dikatakan 

nyentrik, atau berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Ada yang berbeda 

dengan para santri yang ada di Pondok Pesantren Bustanul Wildan dimana para 

santri memiliki budaya yaitu budaya UL (Usaha Leutik). Atau para santri pada 

umumnya menyebut dengan Proyek. UL ini biasa dilakukan ketika ada orang yang 

meninggal, ada yang melahirkan, ada yang syukuran, dan seperti pada peringatan 

hari-hari besar Islam dan itu biasanya dilakukan dirumah-rumah warga yang ada di 

dekat pesantren maupun yang jauh dari pesantren. Selain menjadi proyek dan 

membantu santri dalam segi ekonomi, ini juga menjadi salah satu strategi Pondok 
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pesantren dalam berdakwah dan menyebarluaskan nilai-nilai keislaman melalui 

para santri kepada masyarakat.  

Dengan fakta dan kondisi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang bagaimana dan mengapa budaya UL (usaha leutik) di kalangan 

santri, dengan fokus kajian di Pondok Pesantren Bustanul Wildan Cileunyi 

Bandung. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti diatas maka permasalahan yang 

teridentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Adanya kepercayan di masyarakat bahwa dengan mengundang santri dalam 

pengajian maka akan bertambah barokah.  

2. Budaya UL ini menjadi salah satu acara rutinan yang sering dilaksanakan 

dimasyarakat.  

3. Untuk melatih para santri agar terbiasa ketika nanti terjun dimasyarakat.  

 

1.3.Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah seperti diatas, maka masalah pokok 

dalam rumusan masalah seperti berikut: 

1. Bagaimana Budaya UL (Usaha Leutik) dikalangan santri Pondok Pesantren 

Bustanul wildan ? 

2. Bagaimana manfaat Budaya UL (Usaha Leutik) bagi santri dan masyarakat? 
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3. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat para santri dalam 

melaksanakan Budaya UL (Usaha Leutik). ? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah seperti diatas, maka tujuan penelitiannya 

dapat disusun sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Budaya UL (Usaha Leutik) Di Kalangan santri Pondok 

Pesantren Bustanul wildan ? 

2. Untuk mengetahui manfaat Budaya UL (Usaha Leutik) bagi Santri dan 

Masyarakat 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor Pendukung dan Penghambat para Santri 

dalam melaksanakan Budaya UL (Usaha Leutik). ? 

1.5.   Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa bagian yang dianggap penting dan bermanpaat secara 

akademisi maupun praktis didalam penelitian ini diantaranya: 

1. Kegunaan Akademis  

Adapun keguanaan akademis dari penelitian ini adalah 

sumbangannya terhadap kajian-kajian tentang budaya-budaya yang ada di 

Pondok Pesantren.  

2. Kegunaan praktis 

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini semoga bisa berguna 

bagi masyarakat ataupu mahasiswa serta berguna bagi pemerintah ataupun 
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badan terkait dalam membentuk norma atau kebijakan dilingkungan 

masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan sosial di 

berbagai daerah di Indonesia. Dengan mengangkat penelitian ini maka hal-

hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial dapat menjadi model bagi 

masyarakat dalam menyikapi berbagai fenomena sosial dilingkungannya.  

1.6.  Kerangka Pemikiran  

Pondok Pesantren tampaknya perlu selalu dibaca sebagai warisan sekaligus 

kekayaan kebudayaan intelektual Nusantara. Lebih dari itu, dalam sejumlah aspek 

tertentu, pesantren juga harus dipandang sebagai benteng pertahanan kebudayaan 

itu sendiri. Harapan ini tentu tidak terlalu meleset dari kontruks budaya yang 

digariskan pendirinya. Selain diangankan sebagai pusat pengembangan ilmu dan 

kebudayaan yang berdimensi religius atau sekadar improvisasi lokal, pesantren juga 

dipersiapkan sebagai penggerak transformasi bagi komunitas masyarakat dan 

bangsa (Helmi, 2015 : 122). 

Pada dasarnya kebudayaan tercipta dari suatu kebiasan-kebiasaan yang 

dilakukan oleh masyarakat sebagai makhluk sosial yang terjadi karena adanya 

interkasi manusia denga yang ada di alam raya ini.  Manusia yang yang meiliki akal 

dan pikirannya yang diberikan tuhan kepada manusia, menjadikan mereka 

mempunya kemampuan sebagai dan intuisi, perasaan, kemauan, emosi, fantasi, dan 

prilaku (Elly M. Dkk, 2006: 36). Itulah yang harus dipertahankan juga di sebuah 

pondok pesantren, dengan mempertahankan budaya yang ada, pesantren secara 
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tidak langsung juga berkontribusi dalam menjaga dan merawat kebudayaan yang 

ada di Negara ini.  

Selain itu, penanaman moralitas di pesantren sampai saat ini telah terbukti 

mampu mempertahankan anak bangsa dari erosi dan dekadensi moral. 

Pembentukan manusia sebagai makhluk yang berakhlakul karimah adalah salah 

satu misi lembaga pesantren. Sikap tulus, ikhlas, sabar, tawakal, tawadu, jujur serta 

mandiri, semuanya merupakan karakter atau nilai-nilai yang ditanamkan di 

pesantren. (Helmi, 2015 : 124). 

Kebudayaan yang ada di pesantren tidak bisa lepas dari peran kiyai dan 

santri sebagai pelaku atau aktor dari kebudayaan tersebut. Ini terjadi biasanya dari 

generasi ke generasi yang terus di pertahankan sebagai identitas atau jatidiri seorang 

kiyai atau santri, seperti contoh budaya sarungan, memakai kopiah, itu akan 

menjadi ciri atau identitas yang tidak bisa dihilangkan dilingkungan pesantren 

terutama pesantren yang berbasis Salafiyah (Tradisional).  

Namun ada satu budaya di Pondok Pesantren Bustanul Wildan yaitu budaya 

UL (Usaha Leutik). Budaya UL ini biasa dilakukan oleh para santri ketika ada 

sebuah acara, seperti ada yang melahirkan, meninggal, maulidan, rajaban dan ini 

biasanya dilakukan dirumah warga, dimana warga yang mempunyai acara 

mengundang para santri untuk mengaji ditempatnya. Dan kebiasaan ini sudah 

dilakukan dari jaman dulu sehingga membudaya di pondok pesantren Butanul 

Wildan. Selain itu budaya UL juga menjadi salah satu cara pondok pesantren dalam 
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menyebarluaskan ajara-ajaran agama islam dan juga untuk melatih mental para 

santri agar terbiasa ketika terjun di masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti di sini akan menganlisis 

menggunakan teori Pertukaran George C. Homans Teori Pertukaran yang 

dicetuskan oleh George C. Homans. Teori pertukaran yang dibangun George C. 

Homans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat memunculkan fenomena 

baru akibat dari interaksi tersebut. Sekalipun ia mengakui proses interaksi, namun 

ia juga mempersoalkan bagaimana cara menerangkan fenomena yang muncul 

dalam proses interaksi tersebut.  

Selain itu Homans memandang bahwa prilaku adalah pertukaran aktivitas 

ternilai ataupun tidak lebih menguntungkan atau mahal bagi dua orang yang saling 

interaksi. Teori pertukaran ini berusaha menjelaskan tentang prilaku dasar 

berdasarkan imbalan dan biaya. Menurut Ritzer teori Homans ini berangkat dari 

asumsi ekonomi dasar (pilihan rasional), yaitu individu memberi apa dan 

mendapatkan apa, apakah menguntungkan atau tidak (Ritzer dan Goodman, 2009: 

458).  

Adapun asumsi teori ini adalah interaski sosialitu mirip dengan transaksi 

ekonomi. Namun bagi teori pertukaran, pertukaran sosial tidak hanya dapat diukur 

dengan uang saja karena hal-hal yang dipertukarkan adalah hal yang nyata dan 

tidak. Seseorang misalnya bekerja di sebuah perusahaan tidak hanya mengharapkan 

ganjaran entristik yaitu berupa upah, tetapi juga mengharapkan ganjaran intristik 

berupa kesenangan, persahabatan dan kepuasan dalam bekerja.  
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Berdasarkan penejelasan di atas dapat kita ketahui bahwa teori pertukaran 

George C. Homans ini lebih kepada interaksi sosial yang mana individu ataupun 

masyarakat ketika berinteraksi akan menghasilkan pertukaran atau timbal balik baik 

itu menguntungkan atau merugikan, bahkan sama-sama menguntungkan. Dalam 

hal ini para santri dari pondok pesantren bustanul wildan membawa budaya UL 

kedalam kehidupan masyarakat yang secara tidak langsung memberikan 

keuntungan satu sama lain, baik dari segi ekonomi maupun sosialnya.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual 

sebagai berikut:  

Gambar 1.1  

Skema Kerengka Pemikiran 
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