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ABSTRAK 

 

Hanifah, Vina Maulida. 2019. Peran Kiai dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Interpersonal Santri (Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan 

Ponorogo). Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Kharisul Wathoni, 

M.Pd.I. 

Kata Kunci: Kiai, Kecerdasan Interpersonal, Santri 

       Pendidikan memiliki tujuan yang sangat penting yakni 

pengonstruksian manusia agar mampu untuk memberikan 

kontribusi terhadap berbagai gejolak yang terjadi di dalam 

dunianya, terlebih bagi perkembangan peradaban kemanusiaan, 

sehingga otoritas lembaga pendidikan tersebut mampu bersaing di 

masa depan, khususnya di era globalisasi. Pesantren sebagai salah 

satu lembaga pendidikan Islam mempunyai lima elemen utama, 

yakni: (1) kiai yang memimpin, mengajar, dan mendidik; (2) 

santri yang belajar; (3) pondok atau asrama tempat tinggal para 

santri; (4) masjid atau mushala sebagai tempat pelaksanaan ritual, 

pengajian maupun kegiatan umum; dan (5) pembelajaran agama 

berbasis bahasa Arab, utamanya kitab kuning. Kiai merupakan 

salah satu tokoh yang bertanggung jawab mendidik santri dalam 

mencetak generasi yang mampu berkontribusi di masyarakat, 

khususnya dalam menghadapi era globalisasi. Namun pada 

faktanya, tidak jarang ditemui beberapa lulusan pesantren yang 

ketika terjun di masyarakat justru cenderung menutup diri dan 

tidak mau berbaur dengan masyarakat. Sehingga berujung pada 



 
 

 
 

ketidakmampuan mereka dalam berkontribusi, melihat maupun 

menganalisis problem yang terjadi di masyarakat. Hal ini 

dikarenakan kurangnya keterampilan atau kemampuan sosial. 

Untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, maka perlu adanya 

tinjauan kembali mengenai peran kiai dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri, dimana kecerdasan interpersonal 

ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan sosial. 

       Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui strategi 

kiai dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal santri di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan 

Ponorogo (2) untuk mengetahui masalah yang dihadapi kiai 

dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal santri di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan Ponorogo. 

       Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini dirancang 

dengan rancangan kualitatif deskriptif serta dilaksanakan di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan 

Ponorogo yang dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan 

bulan April 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data 

dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Teknik analisis 

data menggunakan analisis model Miles & Huberman dengan 

langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi yang 

digunakan kiai dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal 

santri di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Patihan 

Wetan Ponorogo diantaranya dengan mengajarkan kepemimpinan 

pada santri melalui kegiatan keorganisasian seperti OSMAH 



 
 

 
 

(Orientasi Santri Mambaul Hikmah), EPIs (Enlightment Pasar 

Pon Institute), dan lain-lain; mengajarkan interaksi dan 

komunikasi sosial melalui konsep paseduluran atau persaudaraan; 

mengajarkan empati pada diri santri melalui asas 3 sama (sama 

makan, sama belajar, sama bekerja); dan mengajarkan etika pada 

diri santri melalui Dasa Jiwa, Dasa Pantang, dan Dasa Kewajiban 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah (2) masalah yang menjadi 

hambatan dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal santri di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon antara lain adanya 

jarak usia (perbedaan stratafikasi atau jenjang pendidikan) antara 

santri mahasiswa dengan santri yang menempuh pendidikan 

SMK/sederajat dan kurangnya kesadaran pada diri santri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan memiliki tujuan yang sangat penting 

yakni pengonstruksian manusia agar mampu untuk 

memberikan kontribusi terhadap berbagai gejolak yang 

terjadi di dalam dunianya, terlebih bagi perkembangan 

peradaban kemanusiaan, sehingga otoritas lembaga 

pendidikan tersebut mampu bersaing di masa depan, 

khususnya di era globalisasi.1 

       Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan 

Islam tertua yang melekat dalam perjalanan kehidupan 

Indonesia sejak ratusan tahun silam, merupakan lembaga 

pendidikan unik yang dapat dikategorikan sebagai 

lembaga yang memiliki karakteristik sendiri yang khas, 

dan bisa menunjukkan kapabilitasnya yang cemerlang 

melewati berbagai episode zaman dengan pluralitas 

polemik yang dihadapinya.2 

       Setidaknya sistem pendidikan pesantren, mempunyai 

lima elemen utama, yakni: (1) kiai yang memimpin, 

mengajar, dan mendidik; (2) santri yang belajar; (3) 

pondok atau asrama tempat tinggal para santri; (4) masjid 

                                                                

1 Ari Agung Pramono, Model Kepemimpinan Kiai Pesantren Ala 

Gus Mus (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), 2. 

2 Ibid., 3. 



 
 

 
 

atau mushala sebagai tempat pelaksanaan ritual, 

pengajian maupun kegiatan umum; dan (5) pembelajaran 

agama berbasis bahasa Arab, utamanya kitab kuning.3 

       Keberadaan kiai dan pondok pesantren merupakan 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena figur 

kiai sangatlah dominan dalam menentukan segala arah 

kebijakan, pengelolaan, dan pengembangan pondok 

pesantren. Kiai dengan kharismanya dapat mengelola 

pondok pesantren dengan baik sebagai pionir pendidikan 

Islam di Indonesia. Sebagaimana pada umumnya, kiai di 

samping sebagai pemimpin pondok pesantren juga 

sekaligus sebagai pemilik.4 

       Signifikasi peran kiai di sebuah pondok pesantren 

tersebut tentunya disertai adanya kepemimpinan kiai 

sebagai pengasuh pondok pesantren dengan 

komunitasnya (santri).5  

       Akan tetapi, ketika menginjak abad ke-20 yang 

sering disebut sebagai zaman modernisme dan 

nasionalisme, peranan pesantren mulai mengalami 

pergeseran secara signifikan. Mulai dari segi metode 

pendidikan, maupun sistem manajemen pengelolaan 

pesantren.6 Proses transmisi ini diharapkan mampu untuk 

menjadi nilai hidup dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia (human resourses) generasi berikutnya untuk 

                                                                
3 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang 

Pandangan Hidup Kiai  (Jakarta: LP3ES, 2004), 44-46. 
4 Pramono, Model Kepemimpinan Kiai Pesantren Ala Gus 

Mus,11. 
5 Ibid., 11-12. 
6 Ibid. 



 
 

 
 

melengkapi perubahan era baru. Begitu juga posisi 

lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana lembaga 

pendidikan pada umumnya adalah agen peradaban dan 

perubahan sosial juga diharapkan kontribusi profetiknya 

terhadap peradaban manusia. Artinya lembaga pesantren 

saat ini berada dalam atmosfer modernisasi dan 

globalisasi dituntut untuk mampu memainkan perannya 

secara dinamis dan proaktif.7 

       Masa modernisasi dan globalisasi saat inilah yang 

mengharuskan santri sebagai generasi penerus dituntut 

untuk mampu berkontribusi di masyarakat kelak. Namun 

pada faktanya, tidak jarang ditemui beberapa lulusan 

pesantren yang ketika terjun di masyarakat justru 

cenderung menutup diri dan tidak mau berbaur dengan 

masyarakat. Sehingga berujung pada ketidakmampuan 

mereka dalam berkontribusi, melihat maupun 

menganalisis problem yang terjadi di masyarakat.  

       Beberapa kemampuan yang perlu ditingkatkan dalam 

upaya menghadapi tantangan pendidikan di era 

globalisasi yaitu dengan meningkatkan kemampuan di 

bidang konsep (conceptual competencies), kemampuan 

di bidang teknik (technical competencies), kemampuan di 

bidang komunikasi (communication competencies), 

kemampuan manajemen dan kepemimpinan 

(management and leadership competencies), kemampuan 

                                                                
7 Ibid., 3-4. 



 
 

 
 

di bidang moral (moral competencies) dan kemampuan di 

bidang spiritual (spiritual competencies).8 

       Kemampuan di bidang komunikasi (communication 

competencies), managemen dan kepemimpinan 

(management and leadership competencies) sangat 

berkaitan erat dengan kecerdasan interpersonal 

seseorang.  

       Kecerdasan interpersonal bisa dikatakan sebagai 

kecerdasan sosial, yaitu kemampuan dan keterampilan 

seseorang dalam menciptakan relasi sosialnya sehingga 

kedua belah pihak berada dalam situasi saling 

menguntungkan.9 Kemampuan dalam kecerdasan 

interpersonal ini meliputi memimpin, mengorganisasi, 

berinteraksi, menyayangi, berbicara, sosialisasi, 

manipulasi, menjadi pendamai, dan kelompok 

kerjasama.10 Orang yang memiliki inteligensi 

interpersonal yang tinggi adalah orang yang manusiawi. 

Mereka memahami, berinteraksi, dan berhubungan baik 

dengan orang lain.  

       Kecerdasan interpersonal menjadi penting karena 

manusia tidak bisa hidup sendiri. Orang yang gagal 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal, akan 

melalui banyak hambatan dalam dunia sosialnya. 

                                                                
8 Abudin Nata, Teori dan Perilaku Organisasi Pendidikan Islam 

(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2011), 21-26.  
9 T. Safaria, Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Interpersonal Anak (Yogyakarta: Amara Books, 2005), 23. 
10 Zaim El-Mubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 117. 



 
 

 
 

Akibatnya mereka akan mudah tersisihkan secara 

sosial.11  

       Secara umum, kecerdasan interpersonal dapat 

diamati dari perilaku seseorang. Orang yang memiliki 

kecerdasan interpersonal yang kuat cenderung mampu 

beradaptasi dengan lingkungan, senang bersama-sama 

dengan orang lain, serta mampu menghargai orang lain 

dan memiliki banyak teman. Kecerdasan interpersonal ini 

melibatkan berbagai keterampilan verbal dan non verbal, 

kemampuan kerjasama, manajemen konflik, strategi 

membangun konsensus, kemampuan untuk percaya, 

menghormati, memimpin, dan memotivasi orang lain 

untuk mencapai tujuan umum.  

       Kecerdasan interpersonal bukan lagi merupakan 

wacana dalam dunia pendidikan. Kecerdasan 

interpersonal saat ini menjadi sebuah kebutuhan dimana 

kecerdasan ini diperlukan dan dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan di masyarakat dan komunikasi 

sosial yang berkualitas. Kecerdasan interpersonal dapat 

dideteksi serta dikembangkan melalui dunia 

pendidikan.12 

       Pondok Pesantren Mambaul Hikmah merupakan 

salah satu lembaga pendidikan Islam yang mampu 

memberikan kontribusi dalam mencetak generasi santri 

yang memiliki keterampilan di bidang sosial. Dengan 

                                                                
11 Safaria, Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Interpersonal Anak, 13. 
12 Evelin Williams English, Mengajar dengan Empati (Bandung: 

Nuansa Cendekia, 2005), 126. 



 
 

 
 

pola hubungan interaksi yang terjalin antara kiai dengan 

santri maupun antar sesama santri, serta adanya jalinan 

kekeluargaan yang terjalin antara sesama santri 

menjadikan Pondok Pesantren Mambaul Hikmah sebagai 

salah satu pesantren yang dapat dijadikan sebagai wadah 

pembiasaan sikap dan keterampilan sosial santri yang 

kelak berguna bagi masa depan santri, yang mana dalam 

hal ini peneliti kaitkan dengan kecerdasan  

interpersonal.13 

    Bermula dari hal tersebut, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Kiai dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal Santri 

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

Pasar Pon Patihan Wetan Ponorogo)”. 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di 

atas, maka secara general penelitian ini mengungkap 

pada peran kiai dalam meningkatkan kecerdasan 

interpersonal santri di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan Ponorogo. Mengingat 

adanya keterbatasan dari peneliti, maka peneliti 

membatasi penelitian ini pada strategi dalam 

meningkatkan kecerdasan interpersonal pada santri 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan Ponorogo. 

 

 

                                                                
13 Lihat pada transkip observasi pada lampiran penelitian ini, Kode: 

01/O/17-II/2019 



 
 

 
 

C. RUMUSAN MASALAH 

       Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi kiai dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan 

Ponorogo? 

2. Apa saja problem yang dihadapi kiai dalam 

meningkatkan kecerdasan interpersonal santri di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Patihan Wetan Ponorogo? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

       Terkait dengan rumusan masalah di atas, peneliti 

bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan tentang: 

1. Untuk mengetahui strategi kiai dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui problem yang dihadapi kiai dalam 

meningkatkan kecerdasan interpersonal santri di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Patihan Wetan Ponorogo. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

       Adapun  manfaat yang diharapkan peneliti adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a.  Untuk menambah wawasan dan khazanah dalam 

hal penelitian. 



 
 

 
 

b. Untuk memanfaatkan teori mengenai kecerdasan 

interpersonal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, untuk memperluas wawasan 

mengenai kecerdasan interpersonal. 

b. Bagi pesantren, sebagai tambahan wawasan strategi 

untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal 

santri. 

c. Bagi pembaca, sebagai khazanah dan wawasan 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

       Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi 

beberapa bab, adapun untuk mempermudah dalam 

memahami skripsi ini, maka peneliti menyesuaikan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, membahas tentang latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan 

pokok masalah dalam skripsi ini.  

BAB II: Telaah penelitian terdahulu dan kajian teori, 

membahas tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori tentang kecerdasan interpersonal. Kajian teori 

berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan teori 

yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian 



 
 

 
 

dan menganalisis data yang terdiri dari teori mengenai 

konsep kiai, kecerdasan interpersonal, dan santri. 

BAB III: Metode penelitian, membahas tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

dan tahapan-tahapan penelitian. Dengan adanya metode, 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah 

dan pokok masalah kemudian pemberian solusi dengan 

metode digunakan. 

BAB IV: Temuan penelitian, membahas tentang 

penyajian data yang meliputi paparan data umum dan 

data khusus. Deskripsi data umum berkaitan dengan 

gambaran umum Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

Pasar Pon Patihan Wetan Ponorogo yang bersisi tentang 

sejarah singkat berdirinya, letak geografis, visi-misi, 

struktur organisasi, keadaan ustadz dan santri, sarana dan 

prasarana, dan sistem pembelajaran yang ada di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan 

Ponorogo. Deskripsi data khusus berkaitan dengan 

strategi yang digunakan kiai dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri serta problem yang 

dihadapi kiai dalam meningkatkan kecerdasan 

interpersonal santri di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan Ponorogo.  

BAB V: Pembahasan, membahas tentang strategi dalam 

meningkatkan kecerdasan interpersonal santri, serta 

problem yang dihadapi kiai dalam meningkatkan 



 
 

 
 

kecerdasan interpersonal yang ada pada santri Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan 

Ponorogo. 

BAB VI: Penutup, membahas tentang kesimpulan yang 

dilengkapi dengan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

       Penelitian mengenai kecerdasan interpersonal 

merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan. 

Namun, terkait penelitian yang menjelaskan peranan kiai 

dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal santri 

sejauh ini belum dilakukan. Setelah melakukan 

penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian 

yang sejenis dan masih terkait dengan pengembangan 

kecerdasan interpersonal, yaitu: 

       Pertama, Skripsi Yani Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah pada tahun 2015. Upaya Guru 

mengembangkan Kecerdasan Interpersonal dan 

Intrapersonal Siswa dalam Pembelajaran PAI.14 

       Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya guru 

mengembangkan kecerdasan interpersonal dan 

intrapersonal siswa dalam pembelajaran PAI dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya guru untuk mengembangkan kecerdasan 

interpersonal dan intrapersonal siswa dalam 

pembelajaran PAI di antaranya: 

                                                                
14 Yani, “Upaya Guru Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal 

dan Intrapersonal Siswa dalam Pembelajaran PAI,” (Skripsi,  

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015). 



 

 
 

a. Melakukan pengelolaan kelas yang dapat 

menunjang pengembangan kecerdasan 

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal yaitu 

dengan melakukan moving class, mengkondisikan 

keadaan siswa, pengelolaan tempat duduk siswa 

seperti duduk secara berkelompok, letter U, 

memberikan motivasi sebelum proses pembelajaran 

berlangsung, dan  melakukan pendekatan kepada 

siswa. 

b. Menggunakan strategi, metode dan media yang 

dapat menunjang kecerdasan interpersonal seperti 

diskusi, tutor sebaya, demonstrasi, penugasan 

secara kelompok, tanya jawab, video, kritik. 

2. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal 

dan intrapersonal di antaranya: minat, motivasi orang 

tua, motivasi guru, metode yang digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran, teman, ekstrakulikuler, 

kegiatan yang dilakukan guru PAI di luar kelas, dan 

organisasi.15 

       Kedua, skripsi Miss Yarodah Pathan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 

2016. Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Peserta 

Didik Melalui Pembelajaran Akhlak di Ma’had At-

Tarbiyatul Wathoniyah Mulniti (Yala di Thailand 

Selatan).16 

                                                                
15 Ibid. 
16Miss Yarodah Pathan,“Pengembangan Kecerdasan Interpersonal 

Peserta Didik Melalui Pembelajaran Akhlak di Ma’had At-Tarbiyatul 

Wathoniyah Mulniti (Yala di Thailand Selatan),” (Skripsi, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). 



 

 
 

       Penelitian tersebut menunjukkan hasil sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan kecerdasan interpersonal peserta didik 

melalui pembelajaran akhlak di Ma’had At-Tarbiyatul 

Wathoniyah Mulniti dilakukan melalui beberapa 

metode seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, hafal, 

alat-alat pengajaran, memberi contoh, praktik 

langsung dan membaca. 

2. Faktor yang menghambat pengembangan kecerdasan 

interpersonal peserta didik meliputi: sikap yang 

kurang memperhatikan guru, teman yang kurang 

sopan, dan keluarga permisif. 

       Ketiga, skripsi Firman Ariyansa Institut Agama 

Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017. 

Peranan Kiai dalam Membina Akhlak Santri di Pondok 

Pesantren Walisongo Kota Bumi Lampung Utara.17 

       Hasil dari penelitian tersebut adalah peran kiai dalam 

pesantren sangat vital dengan menempatkan diri yaitu 

sebagai: kiai sebagai pengasuh pondok, guru atau 

pengajar dan pembimbing para santri; kiai sebagai orang 

tua yang kedua bagi santri; kiai sebagai pemimpin; kiai 

sebagai mubaligh; dan kiai sebagai guru ngaji. Namun 

tidak cukup sebatas peranan tersebut, melainkan juga 

perlu memohon kepada Dzat Yang Maha Kuasa agar 

tugas-tugas yang dijalankan menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat. Bagi kiai maupun santri selalu melakukan 

                                                                
17 Firman Ariyansa, “Peranan Kiai dalam Membina Akhlak Santri 

di Pondok Pesantren Walisongo Kota Bumi Lampung Utara,” (Skripsi, 

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). 



 

 
 

apa yang disebut dengan proses tazkiyah atau 

menyucikan diri. 

       Beberapa penelitian di atas memiliki perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, 

namun juga mempunyai persamaan pada bagian 

peningkatan kecerdasan interpersonal. Beberapa hal yang 

membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian 

yang lain adalah adalah peneliti akan mengkaji penelitian 

yang terfokus pada peran kiai dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri. Dalam penelitian 

mengenai kecerdasan interpersonal yang sering dikaji 

biasanya adalah siswa pada sekolah formal, namun pada 

penelitian kali ini peneliti akan memfokuskan penelitian 

pada santri. Dan hal yang paling membedakan penelitian 

ini dengan beberapa penelitian di atas adalah lokasi 

penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan Ponorogo. 

 

B. KAJIAN TEORI 

1. Kiai 

a. Pengertian Kiai 

       Kiai merupakan istilah yang berasal dari Jawa 

yang dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling 

berbeda: pertama, sebagai gelar kehormatan bagi 

barang-barang yang dianggap keramat, seperti “Kiai 

Garuda Kencana” yang dipakai untuk kereta emas 

yang ada di keraton Yogyakarta, kedua, gelar 

kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya, 



 

 
 

ketiga gelar yang diberikan masyarakat kepada 

orang agama Islam yang memiliki atau menjadi 

pimpinan pesantren dan mengajarkan kitab-kitab 

Islam klasik kepada santrinya.18 

       Menurut Abdullah Ibnu Abbas, kiai adalah 

orang-orang yang mengetahui bahwa Allah Swt. 

adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu.19 

Menurut Nurhayati Djamas kiai merupakan sebutan 

untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin 

pondok pesantren. Sedangkan menurut Mustafa Al-

Maraghi, kiai adalah orang-orang yang mengetahui 

kekuasaan dan keagungan Allah Swt. 

sehinggamereka takut melakukan perbautan 

maksiat.Menurut Sayyid Quthb kiai merupakan 

orang-orang yang memikirkan dan menghayati 

ayat-ayat Allah yang mengagumkan sehingga 

mereka dapat mencapai ma’rifatullah secara 

hakiki.20 

       Kiai merupakan tokoh sentral dalam pesantren 

yang memberikan pengajaran. Karena itu kiai 

merupakan salah satu unsur yang dominan dalam 

kehidupan suatu pesantren. Dalam 

perkembangannya, kadang-kadang sebutan kiai 

juga diberikan kepada mereka yang mempunyai 

                                                                
18 Suwito, Sejarah Sosial Pendidikan Islam  (Jakarta: Kencana, 

2008), 272. 
19 Hamdan Rasyid, Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat 

(Jakarta: Pustaka Beta, 2007), 18. 
20 Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia 

Pasca Kemerdekaan (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 55. 



 

 
 

keahlian yang mendalam di bidang agama Islam, 

dan tokoh masyarakat, walaupun tidak memiliki 

atau memimpin serta memberikan pelajaran di 

pesantren. Umumnya tokoh-tokoh tersebut adalah 

alumni dari pesantren.21 

      Dari beberapa pengertian tersebut dapat 

dipahami bahwa kiai merupakan seseorang yang 

memiliki dan mengamalkan pengetahuan ilmu 

agama yang dimilikinya, menjadi teladan bagi 

masyarakat dan biasanya menjadi tokoh ulama atau 

yang memimpin pondok pesantren dan 

mengajarkan kitab klasik atau kitab kuning kepada 

para santrinya.  

b. Ciri-ciri Kiai: 

       Seseorang yang memiliki gelar kiai memiliki 

karakteristik tersendiri yang menyebabkan mereka 

memiliki sematan gelar tersebut. Beberapa 

karakteristik atau ciri-ciri dari kiai diungkapkan 

oleh beberapa tokoh sebagai berikut: 

       Menurut Munawar Fuad Noeh ciri-ciri kiai 

antara lain: 

1) Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah. 

2) Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan 

kepentingan materi duniawi. 

3) Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar 

yang cukup. 

                                                                
21 Kharisul Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di 

Indonesia (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2011), 129-130.  



 

 
 

4) Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka 

terhadap kepentingan umum. 

5) Dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah 

Swt. yang benar dalam berilmu dan beramal.22 

        Menurut Abudin Nata, kiai secara keilmuan 

mempunyai ciri-ciri antara lain: 

1) Menguasai ilmu agama secara mendalam 

2) Keilmuan yang dimiliki telah mendapat 

pengakuan dari masyarakat sekelilingnya 

3) Menguasai kitab kuning dengan matang 

4) Taat beribadah kepada Allah Swt. 

5) Mempunyai kemandirian dalam bersikap 

6) Tidak mau mendatangi penguasa 

7) Mempunyai geneologi ke-kiai-an 

8) Memperoleh ilmu dari Allah Swt.23 

       Dalam beberapa hal, para kiai menunjukkan 

kekhasan dalam bentuk simbol-simbol yang 

biasanya tercermin pada pakaian mereka, seperti 

kopiah, surban, sarung, dan sebagainya. Di mata 

para pengamat, kiai dipandang sebagai lambang 

kewahyuan. Ia merupakan pimpinan kharismatik 

dalam bidang agama. 24   

 

     

                                                                
22 Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, Menghidupkan Ruh 

Pemikiran K.H. Ahmad Siddiq (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2002), 102. 
23 Ibid., 272-273. 
24 Muljono Damopolil, Pesantren Moodern IMMIM Pencetak 

Muslim Modern (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 76. 



 

 
 

c. Tugas-tugas Kiai 

       Menurut Hamdan Rasyid, kiai memiliki 

beberapa tugas antara lain:25 

1) Melaksanakan tabligh dan dakwah untuk 

membimbing umat.  

2) Melaksanakan amar ma’ruf nahyi munkar.  

3) Memberikan contoh dan teladan yang baik 

kepada masyarakat.  

4) Memberikan penjelasan kepada masyarakat 

terhadap berbagai macam ajaran Islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah.  

5) Memberikan solusi bagi persoalan-persoalan 

umat.  

6) Membentuk orientasi kehidupan masyarakat 

yang bermoral dan berbudi luhur.  

7) Menjadi rahmat bagi seluruh alam, sehingga 

umat merasa diayomi, tenang, bahagia, dan 

sejahtera di bawah bimbingannya.26 

 

2. Kecerdasan Interpersonal 

a. Pengertian Kecerdasan Interpersonal 

       Menurut Gargner kecerdasan adalah suatu 

kemampuan untuk memecahkan dan kemampuan 

untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai 

budaya. Berdasarkan konsep ini, Gardner 

menemukan bahwa kecerdasan manusia tidak 

                                                                
25Ibid., 22. 
26Ibid. 



 

 
 

tunggal tapi ganda tak terbatas. Gardner 

menemukan 8 kecerdasan yang dimiliki manusia, 

yang disebutnya dengan kecerdasan majemuk 

(multiple intelligence). Kedelapan kecerdasan 

tersebut adalah kecerdasan linguistic, kecerdasan 

logis-matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan 

musical, kecerdasan kinestetik, kecerdasan 

naturalis, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan 

interpersonal.27 

       Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan 

memahami pikiran, sikap, dan perilaku orang lain. 

Kecerdasan ini merupakan kecerdasan dengan 

indikator-indikator yang menyenangkan bagi orang 

lain.28 Kecerdasan ini menuntun seseorang untuk 

memahami, bekerja sama dan berkomunikasi serta 

memelihara hubungan baik dengan orang lain. 

Anak dengan kecerdasan ini biasanya pandai 

bergaul dan memiliki banyak teman.29 Selain itu, 

anak yang memiliki kecerdasan interpersonal 

biasanya juga memiliki kemampuan intuitif yang 

kuat, mereka pintar membaca suasana hati, 

temperamen, motivasi dan maksud orang lain.30 

                                                                
27 Hernowo dan Chairul Nurdin, Bu Sim dan Pak Bil: Kisah 

tentang Kiprah Guru “Multiple Intelligences” di Sekolah (Bandung: 

MLC, 2004), 20. 
28 Ibid. 
29 Yeni Rahmawati dan Euis Kurniawati, Strategi Pengembangan 

Kreativitas pada Anak Usia Taman Kanak-kanak (Jakarta: Kencana, 

2017), 25. 
30 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 (Bandung: Alfabeta, 

2005), 156. 



 

 
 

       Kecerdasan interpersonal bisa dikatakan juga 

sebagai kecerdasan sosial, diartikan sebagai 

kemampuan dan keterampilan seseorang dalam 

menciptakan relasi, membangun relasi dan 

mempertahankan relasi sosialnya sehingga kedua 

belah pihak berada dalam situasi menguntungkan. 

Kata sosial maupun interpersonal hanya 

penyebutannya saja yang berbeda, tetapi keduanya 

menjelaskan maksud dan inti yang sama.31 

       Dari beberapa pengertian di atas, dapat 

dipahami bahwa kecerdasan interpersonal adalah 

kemampuan untuk memahami maksud dan 

perasaan orang lain sehingga tercipta hubungan 

yang harmonis dengan orang lain. Orang yang 

memiliki kemampuan tinggi pada kecerdasan ini 

dapat memahami orang lain, sering menjadi 

pemimpin di antara teman-temannya, 

mengorganisasi dan berkomunikasi dengan tepat. 

b. Karakteristik Orang yang Memiliki Kecerdasan 

Interpersonal 

       Orang yang memiliki inteligensi interpersonal 

yang tinggi adalah orang yang manusiawi. 

Intelegensi interpersonal ini meliputi beberapa hal, 

dia antaranya: memahami orang lain, kemampuan 

sosial, dan keterampilan menjalin hubungan. 32 

                                                                
31 Safaria, Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Interperssonal Anak, 23. 
32 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis 

Kecerdasan Jamak (Multiple Intelligence): Mengidentifikasi dan 

Mengembangkan Multitalenta Anak (Jakarta: Kencana, 2013), 147. 



 

 
 

1) Memahami orang lain 

       Menyadari dan menghargai perasaan-

perasaan orang lain adalah hal terpenting dalam 

inteligensi interpersonal. Kadang-kadang kita 

menyebutnya sebagai empati. Kita menyaksikan 

hal ini dalam pernyataan-pernyataan seperti‚ 

saya dapat membayangkan bagaimana 

perasaanmu. Ini berarti melihat dunia dari mata 

orang lain. Ini juga berarti dapat membaca 

emosi-emosi orang lain, menghargai mereka 

melalui apa yang kita katakan dan lakukan. 

Orang yang memiliki empati lebih selaras 

dengan tanda-tanda sosial yang halus yang 

menunjukkan apa yang dibutuhkan atau 

diinginkan oleh orang lain.33 

2) Kemampuan sosial 

       Orang yang cerdas secara sosial memiliki 

apa yang disebut sebagai kesadaran sosial, bebas 

buta sosial, dan perhatian mendasar terhadap 

orang lain.  

       Dapat dikatakan bahwa seseorang yang 

memiliki kemampuan sosial dapat bergaul 

dengan siapa saja, atau dia benar-benar 

seseorang yang sangat menyenangkan. 

Keterampilan ini meluas pada komunikasi lintas 

budaya dan tenggang rasa terhadap orang yang 

berbeda dengan diri kita. Hal ini membutuhkan 

pengetahuan (seperti tentang budaya organisasi 

                                                                
33 Ibid., 104-105. 



 

 
 

atau bangsa, adat, dan lain-lain) dan 

keterampilan (dalam membimbing anda pada 

sebuah cara yang cerdas secara sosial). 

Keduanya data dipelajari, dan keduanya akan 

ditambahkan pada kemampuan sosial kita.34 

3) Keterampilan menjalin hubungan 

       Salah satu aspek inteligensi interpersonal 

adalah kemampuan untuk menciptakan dan 

menikmati hubungan yang saling memuaskan. 

Keterampilan-keterampilan interpersonal dapat 

dipelajari pada usia berapa pun. Keterampilan 

utama yang perlu dipelajari barangkali adalah 

bergaul dengan mudah dan memperhatikan 

orang lain dengan tulus dan menciptakan 

hubungan yang hangat dan dewasa. Seringkali 

disebut juga empati, sensitivitas, rasa humor, 

keterbukaan, dan saling pengertian.  

       Secara umum, kecerdasan interpersonal 

dapat diamati dari perilaku seseorang. 

Kecerdasan interpersonal ini melibatkan 

berbagai keterampilan verbal dan non verbal, 

kemampuan kerjasama, manajemen konflik, 

strategi membangun konsensus, kemampuan 

untuk percaya, menghormati, memimpin, dan 

memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan 

umum. Kecerdasan interpersonal bukan lagi 

merupakan wacana dalam dunia pendidikan. 

Kecerdasan interpersonal saat ini menjadi 

                                                                
34Ibid.,107. 



 

 
 

sebuah kebutuhan dimana kecerdasan ini 

diperlukan dan dikembangkan untuk memenuhi 

kebutuhan di masyarakat dan komunikasi sosial 

yang berkualitas. Kecerdasan interpersonal 

dapat dideteksi serta dikembangkan melalui 

dunia pendidikan.35 

       Karakteristik setiap individu akan berbeda 

dengan individu yang lain, begitu pula dengan 

kecerdasan interpersonal yang dimilikinya. 

Individu yang memiliki kecerdasan interpersonal 

tinggi akan berbeda dengan individu yang 

memiliki kecerdasan interpersonal yang rendah. 

       Berikut ini karakteristik anak yang memiliki 

kecerdasan interpersonal tinggi, yaitu: 

1) Mampu mengembangkan dan menciptakan 

relasi sosial baru secara efektif. 

2) Mampu berempati dengan orang lain atau 

memahami orang lain secara total. 

3) Mampu mempertahankan relasi sosialnya 

secara efektif. 

4) Mampu menyadari komunikasi verbal 

maupun nonverbal yang dimunculkan orang 

lain, atau dengan kata lain sensitif terhadap 

perubahan situasi sosial dan tuntutan-

tuntutannya. 

5) Mampu memecahkan masalah yang terjadi 

dalam relasi sosialnya.  

                                                                
35 English, Mengajar dengan Empati, 126. 



 

 
 

6) Memiliki kemampuan komunikasi yang 

mencakup mendengarkan efektif, berbicara 

efektif, dan menulis secara efektif.36 

       Dari beberapa pendapat di atas dapat 

diuraikan bahwa anak yang memiliki kecerdasan 

interpersonal tinggi mempunyai karakteristik 

sebagai berikut: 

1) Dapat membangun relasi atau hubungan yang 

baik dengan orang lain . 

2) Memiliki sikap empati terhadap orang lain. 

3) Mampu beradaptasi dengan lingkungan 

sekitar. 

4) Mampu berkomunikasi yang baik dengan 

orang lain. 

5) Mampu bekerjasama dengan orang lain. 

6) Mampu membaca dan menganalisa masalah 

yang muncul di sekitarnya. 

7) Mampu mencari solusi terhadap masalah 

yang dihadapi. 

8) Memiliki kemauan tinggi untuk saling 

berbagi dan membantu satu sama lain. 

c. Strategi Pengembangan Kecerdasan Interpersonal 

      Kecerdasan interpersonal ini merupakan 

kecerdasan yang lebih bersifat crystallized menurut 

konsep yang dikemukakan oleh Cattel. Intelegensi 

crystallized akan meningkat kadarnya dalam diri 

seseorang seiring dengan bertambahnya 

                                                                
36 Safaria, Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Interperssonal Anak, 25-26. 



 

 
 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan-

keterampilan yang dimiliki oleh individu. Maka 

jelaslah bahwa kecerdasan interpersonal ini bersifat 

bisa berubah dan bisa ditingkatkan. Karena lebih 

merupakan sebuah proses belajar dari pengalaman 

sehari-hari, bukan merupakan faktor hereditas.37 

       Kecerdasan interpersonal mempunyai tiga 

dimensi utama yaitu social sensitivity, social 

insight, dan social communication. Ketiga dimensi 

ini merupakan satu kesatuan utuh dan ketiganya 

saling mengisi satu sama lain.38 

1) Social sensitivity atau sensitivitas sosial, adalah 

kemampuan anak untuk mampu merasakan dan 

mengamati reaksi-reaksi atau perubahan orang 

lain yang ditunjukkannya baik secara verbal 

maupun non verbal. Sosial sensitivity ini 

meliputi sikap empati dan sikap prososial. 

Empati merupakan kemampuan untuk 

mengetahui bagaimana perasaan orang lain. 

Sedangkan sikap prososial adalah sebuah 

tindakan moral yang harus dilakukan secara 

kultural seperti berbagi, membantu seseorang 

yang membutuhkan, bekerjasama dengan orang 

lain, dan mengungkapkan simpati.39 

2) Social insight, merupakan kemampuan dalam 

memahami dan mencari pemecahan masalah 

                                                                
37 Ibid., 24. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 



 

 
 

yang efektif dalam suatu interaksi social. Social 

insight meliputi pemahaman situasi dan etika 

social, keterampilan pemecahan masalah dan 

kesadaran diri yang merupakan pondasi dasar 

dari insight. 

3) Social communication atau penguasaan 

keterampilan komunikasi social merupakan 

kemampuan individu untuk menggunakan 

proses komunikasi dalam menjalin dan 

membangun hubungan interpersonal yang sehat. 

Inti dari social communication adalah 

komunikasi yang efektif dan mendengarkan 

secara efektif.40 

       Terkait dengan ketiga dimensi kecerdasan 

interpersonal di atas, berikut ini keterampilan-

keterampilan dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal: 

1) Mengembangkan sikap empati 

2) Mengembangkan sikap prososial 

3) Mengembangkan kesadaran diri anak 

4) Mengajarkan pemahaman situasi sosial dan etika 

sosial 

5) Mengajarkan pemecahan masalah efektif pada 

anak 

6) Mengajarkan komunikasi dengan santun kepada 

anak 

7) Mengajarkan cara mendengarkan efektif 

8) Mengembangkan kepemimpinan pada anak 

                                                                
40 Ibid. 



 

 
 

       Untuk mengembangkan keterampilan 

kecerdasan interpersonal di atas, orang tua dan 

lingkungan berperan penting sebagai model yang 

akan ditiru oleh anak.  

       Pembahasan secara rinci mengenai 

keterampilan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Mengembangkan sikap empati pada anak 

        Empati artinya peka terhadap perasaan 

orang lain dan bersikap respek, seperti 

menghargai temannya dengan cara memuji, 

menghargai perasaan orang lainnya, dan peduli 

terhadap terhadap teman.41  

        Kemampuan memahami perasaan orang lain 

(empati) diungkapkan anak ketika mereka 

melihat orang lain terluka atau sedih. Metode 

disiplin dan pola asuh orang tua memberikan 

pengaruh penting dalam pembentukan 

kemampuan berempati anak.42 

2) Mengembangkan sikap prososial pada anak 

        Perilaku prososial adalah tindakan moral 

yang harus dilakukan secara kultural seperti 

berbagi, membantu seseorang yang 

membutuhkan, bekerja sama dengan orang lain, 

dan mengungkapkan simpati. Perilaku ini 

menuntut anak untuk mengontrol diri sendiri 

dalam menahan diri dari egoismenya. 

                                                                
41 Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep dan Teori) 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 27. 
42 Ibid.,103. 



 

 
 

Perkembangan perilaku prososial dipengaruhi 

terutama oleh lingkungan keluarga. Karena 

orang tua menjadi model bagi anak dalam 

kehidupan sehari-hari.43 

        Untuk mengembangkan perilaku prososial 

dalam kegiatan sehari-hari, hal yang dapat 

dilakukan adalah: 

a) Memberi contoh nyata tentang perilaku 

prososial dengan melakukan kegiatan 

membantu, berbagi, dan memberi kepada 

orang lain. 

b) Bertindak dengan adil dalam memberi 

perhatian dan kasih sayang pada semua anak. 

c) Mengajak anak dalam kegiatan-kegiatan amal 

sosial seperti mengunjungi panti asuhan, 

kerja bakti atau menyumbangkan uang untuk 

pengemis jalanan. 

d) Menjelaskan kepada anak tentang 

keuntungan berperilaku prososial. 

e) Bertindak tegas jika melihat anak berperilaku 

mementingkan dirinya sendiri, tidak mau 

bekerja sama dengan orang lain atau tidak 

mau membantu orang lain ketika sebenarnya 

anak mampu membantunya. 

f) Memuji anak ketika dia berhasil 

menunjukkan tindakan membantu temannya, 

mau berbagi dengan saudaranya dan mau 

                                                                
43 Ibid.,117. 



 

 
 

bertindak kooperatif dengan teman 

sebayanya. 

g) Membimbing anak untuk mampu memilih 

teman-teman yang baik.44 

3) Mengembangkan kesadaran diri anak 

       Maksudnya adalah anak mampu menyadari 

dan menghayati totalitas keberadaannya di dunia 

seperti menyadari keinginan-keinginannya, cita-

citanya, harapan-harapannya dan tujuannya di 

masa depan.45 

       Beberapa cara untuk meningkatkan 

kesadaran diri menurut Weisinger adalah: 

a) Menyelidiki cara membuat penilaian 

       Penilaian berupa kumpulan kesan, 

penafsiran, evaluasi dan harapan yang 

dimiliki seseorang terhadap diri sendiri, 

orang lain maupun lingkungan. Penilaian ini 

akan membantu belajar bagaimana pemikiran 

seseorang dapat mempengaruhi perasaan, 

tindakan dan reaksinya agar dapat diubah dan 

disesuaikan. 

b) Menyelaraskan diri dengan indera 

       Melalui panca indra kita dapat meilhat, 

mendengar, mencium dan merasakan apa 

yang ada di sekitar kita, walaupun tidak 

selalu sesuai kebenarannya apa yang kita 

                                                                
44 Ibid., 118-119. 
45 Ibid., 46. 



 

 
 

tangkap melalui panca indra dengan kejadian 

yang sebenarnya.  

c) Mengenali perasaan  

       Perasaan berhubungan dengan respon 

emosional yang spontan terhadap penafsiran 

dan harapan seseorang. Perasaan negatif 

biasanya lebih menyakitkan hati, dan 

membuat kita merapasa lebih buruk jika kita 

tidak berusaha menyadarinya. Perasaan 

seperti itu harus kita pahami agar kita dapat 

mengubah dan mengontrolnya. 

d) Mempelajari segala intensi 

       Intensi merujuk pada hasrat jangka 

panjang dan jangka pendek dalam hidup 

seseorang. Hal-hal yang ingin kita lakukan 

hari ini, minggu depan, akhir tahun atau 

bahkan sepanjang hidup kita. Kita harus 

mengetahui apa yang menjadi intensi kita 

sehingga dapat membuat strategi yang baik 

untuk bertindak. 

e) Memperhatikan tindakan 

       Tindakan bersifat fisik dan dapat diamati. 

Kita dapat memilih untuk melakukannya atau 

tidak melakukannya dengan memikirkan 

dampak yang akan terjadi dari pilihan 

tersebut. 

f) Mengajarkan pemahaman situasi sosial dan 

etika sosial pada anak 



 

 
 

       Istilah etika berasal dari bahasa Yunani 

“ethos” yang berarti adat kebiasaan. Etika 

dalam kamus diartikan sebagai ilmu 

pengetahuan tentag asas-asas akhlak. 

Menurut istilah etika adalah ilmu yang 

menjelaskan baik dan buruk dan 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan 

oleh manusia.46 Aturan ini mencakup banyak 

hal seperti bagaimana etiket dalam bertamu, 

berteman, makan, minum, bermain, 

meminjam, meminta tolong, berbicara, 

mendengarkan, berpakaian dan sebagainya. 

Semua itu harus dipahami anak dengan baik 

agar anak mampu menyesuaikan perilakunya 

dalam setiap situasi sosial. 

g) Mengajarkan pemecahan masalah efektif 

pada anak 

       Setiap anak membutuhkan keterampilan 

untuk memecahkan masalah secara efektif 

agar dapat menyelesaikan konflik-konflik 

yang terjadi. Anak yang memiliki kecerdasan 

interpersonal yang tinggi memiliki 

keterampilan memecahkan konflik antar 

pribadi yang efektif dibandingkan dengan 

anak yang kecerdasan interpersonalnya 

rendah. 

                                                                
46 Rohison Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2010), 15. 



 

 
 

h) Mengajarkan berkomunikasi dengan santun 

pada anak 

       Ada empat keterampilan komunikasi 

dasar yang perlu dilatih pada anak yaitu 

memberikan umpan balik, mengungkapkan 

perasaan, mendukung dan menanggapi orang 

lain, yang terakhir adalah menerima diri dan 

orang lain. Jika anak mampu menguasai 

keempatnya, anak akan berhasil 

mengembangkan kecerdasan interpersonal 

yang matang sehingga anak mampu 

membangun dan mempertahankan hubungan 

yang bermakna dengan orang lain.47 

(1)  Berlatih memberikan umpan balik 

(2)  Berlatih mengungkapkan perasaan 

(3)  Berlatih mendukung dan menanggapi 

(4)  Berlatih menerima diri dan orang lain 

i) Mengajarkan cara mendengarkan efektif pada 

anak 

       Keterampilan mendengarkan akan 

menunjang proses komunikasi anak dengan 

orang lain, sebab orang akan merasa dihargai 

dan diperhatikan ketika mereka merasa 

didengarkan. Sebuah hubungan komunikasi 

tidak akan berlangsung baik jika salah satu 

                                                                
47 Safaria, Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Interperssonal Anak, 134. 



 

 
 

pihak tidak mengacuhkan apa yang 

diungkapkannya.48 

       Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing 

keterampilan memiliki fungsi penting dalam 

pengembangan kecerdasan interpersonal 

anak. Dalam pelaksanaannya keterampilan-

keterampilan tersebut berkaitan satu sama 

lain. Agar kecerdasan dapat berkembang 

dengan baik, diharapkan orang tua, guru 

maupun masyarakat saling bekerja sama dan 

memberikan bimbingan yang maksimal. 

j) Mengembangkan sikap kepemimpinan pada 

anak 

       Kepemimpinan dapat dipandang sebagai 

suatu sarana, suatu istrumen atau alat, untuk 

membuat sekelompok orang-orang mau 

bekerjasama dan berdaya upaya menaati 

segala peraturan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini 

kepemimpinan dipandang sebagai dinamika 

suatu organisasi yang membuat orang-orang 

bergerak, bergiat, berdaya upaya secara 

“kesatuan organisasi” untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi.49 

                                                                
48 Ibid., 163. 
49 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 25-26. 



 

 
 

       Dalam praktik organisasi kata 

memimpin, mengandung konotasi: 

“menggerakkan, mengarahkan, membimbing, 

melindungi, membina, memberikan teladan, 

memberikan dorongan, memberikan bantuan, 

dan sebagainya”.50 

 

3. Santri 

a. Pengertian santri 

       Kata santri menurut C.C Berg berasal dari 

bahassa India, shastri,  yaitu orang yang tahu buku-

buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli 

kitab suci agama Hindu. Menurut A.H. John, santri 

berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru 

mengaji.51 

       Menurut Nurcholis Majid santri berasal dari 

dua bahasa. Pertama bahasa Sanksekerta, yaitu 

sastri yang berarti melek huruf. Pendapat ini 

menurut Nurcholis Madjid didasarkan atas kaum 

santri kelas literatur bagi orang Jawa yang berusaha 

mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan 

dan berbahasa Arab. Kedua, santri berasal dari 

bahasa Jawa, cantrik yang berarti seseorang yang 

                                                                
50 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala  Sekolah (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2002), 83. 
51 Babun Suharto, Dari Pesantren Untuk Umat: Reiventing 

Eksistensi Pesantren Era Globalisasi (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 9. 



 

 
 

selalu mengikuti seorang guru kemana guru ini 

menetap.52 

       Kata santri juga mengandung dua pengertian, 

pertama orang yang beribadah dengan sungguh-

sungguh, orang shaleh. Pengertian ini sering 

digunakan para ahli untuk membedakan golongan 

yang tidak taat beragama yang sering disebut 

sebagai abangan. Kedua, santri dimaknai sebagai 

orang yang mendalami pengajiannya dalam ajaran 

Islam dengan berguru ke tempat jauh seperti 

pesantren dan lain sebagainya.53 

       Penggunaan istilah santri ditujukan kepada 

orang yang sedang menuntut pengetahuan agama di 

pondok pesantren. Sebutan santri senantiasa 

berkonotasi mempunyai kiai.54 Para santri 

menuntut pengetahuan ilmu agama kepada kiai dan 

mereka bertempat tinggal di pondok pesantren. 

       Santri merupakan unsur pokok dari suatu 

pesantren, yang biasanya terdiri dari dua kelompok, 

yaitu: 

1) Santri mukim, yaitu santri yang berasal dari 

daerah yang jauh dan menetap di pondok 

                                                                
52 Yasmadi, Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid 

Terhadap Pendidikan Islam Tradisional (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 

61. 
53 Sindu Galba, Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi (Jakarta: 

PT Rhineka Cipta, 2005), 1. 
54 Sukamto, Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren (Jakarta: LP3ES, 

1999), 97. 



 

 
 

pesantren.55 Santri mukim ini biasanya satu 

kelompok tersendiri yang memegang tanggung 

jawab mengurusi kepentingan pesantren ssehari-

hari dan mengajar santri-santri muda tentang 

kitab-kitab dasar dan menengah.56 

2) Santri kalong, yaitu santri-santri yang berasal 

dari daerah-daerah sekitar pesantren, dan 

biasanya mereka tidak menetap dalam pesantren. 

Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap 

selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. 

       Pada pesantren yang masih tergolong 

tradisional, lamanya santri bermukim di tempat itu 

bukan ditentukan oleh ukuran tahun atau kelas, 

tetapi diukur dari kitab yang dibaca. Kitab-kitab 

tersebut bersifat dasar, menengah, dan kitab-kitab 

besar. Kitab-kitab itu juga, semakin tinggi semakin 

sulit memahami isinya. Oleh karena itu dituntut 

penguasaan kitab-kitab dasar dan menengah 

sebelum memasuki kitab-kitab besar. 57 

 

 

 

                                                                
55 Iskandar Engku, Sejarah Pendidikan Islami (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 218-219. 
56 Rodlimakun, Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan 

Pesantren (Studi di Pondok Pesantren dan Tradisional di Kabupaten 

Ponorogo) (Ponorogo: Stain PO Press, 2014), 42. 
57 Haidar Putra Dauli, Historitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah 

dan Madrasah (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2001), 15. 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

       Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang 

tidak menggunakan proses analisis statistik dengan cara 

kualifikasi lainnya. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan sebagainya.58 Pada pendekatan ini, peneliti 

membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, 

laporan terperinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami. Menurut 

Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripstif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan 

pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.59   

       Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu 

masalah dengan batasan terperinci, memiliki 

pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan 

berbagai sumber informasi.60 Di samping itu merupakan 

penyelidikan secara rinci suatu subjek tunggal, suatu 

                                                                
58 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, 

Remaja Rosda Karya, 2011), 6. 
59 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Teori 

Konsep Dasar dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 287.  
60 Ibid., 291.  



 

 
 

kumpulan dokumen atau suatu kejadian tertentu sebagai 

suatu upaya studi kasus pada organisasi dan politik.61 

Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus 

yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas atau 

individu.62 

 

B. Kehadiran peneliti 

       Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak 

diperlukan, karena peneliti sendiri merupakan alat 

(instrumen) pengumpul data yang utama sehingga 

kehadiran peneliti mutlak diperlukan dalam menguraikan 

data nantinya. Peneliti dalam penelitian kualitatif 

menonjolkan kapasitas jiwa raga dalam mengamati, 

bertanya dan melacak dan mengabstraksikan hal ini. 63 

       Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup 

rumit, peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana 

pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada 

akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. 

Kedudukan peneliti sebagai instrument atau alat 

penelitian ini sangat tepat, karena ia berperan segalanya 

dalam proses penelitian.64 Secara umum kehadiran 

peneliti di lapangan dilakukan dalam tiga tahap yaitu, 

penelitian pendahuluan yang bertujuan mengenal 

lapangan penelitian, pengumpulan data, dalam bagian ini 

                                                                
61Robert Y Kin, Studi Kasus (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 4. 
62Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Teori 

Konsep Dasar dan Implementasi, 291. 
63Nana Syaodudih Sukma Dinata, Metodologi Penelitian 

Pendidikan (Bandung: PT Remajarosda Karya, 2005), 60. 
64 Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 121. 



 

 
 

peneliti secara khusus menyimpulkan data, dan terakhir 

evaluasi data yang bertujuan menilai data yang diperoleh 

di lapangan penelitian dengan kenyataan yang ada. 

       Maka dari itu, peneliti sendiri yang terjun dan 

terlibat langsung ke lapangan untuk mengadakan 

observasi dan wawancara mengenai peran kiai dalam 

meningkatkan kecerdasan interpersonal santri di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan 

Ponorogo. 

 

C. Lokasi Penelitian 

       Lokasi dalam penelitian ini adalah di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon yang beralamat di 

Jl. Parang Centung No. 12 Kelurahan Patihan Wetan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah karena peneliti melihat dari keunikan 

pondok pesantren tersebut terkait sistem dan kegiatan 

yang ada di dalamnya. Pesantren Mambaul Hikmah 

merupakan pesantren yang berbasis leadership. Pola 

hubungan yang terjalin di dalam lingkungan pondok 

menerapkan sistem kekeluargaan. Kegiatan yang ada 

dalam pesantren tidak hanya berupa kajian kitab kuning 

saja, namun juga terdapat kajian-kajian ilmu umum, serta 

pelatihan-pelatihan kegiatan keagamaan seperti babul 

janazah, khithobah, munakahat, haji dan umroh, dan 

lain-lain. 

 

 



 

 
 

D. Sumber Data 

       Menurut Lofland sumber data utama peneliti 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya data 

tambahan seperti data dan lain-lain. Berkaitan dengan hal 

itu, pada bagian ini data dibagi menjadi beberapa sumber 

yaitu kata-kata, tindakan, sumber data tertulis dan foto.65 

1. Kata-kata dan Tindakan (manusia) 

       Orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama, seperti pengasuh 

pondok pesantren (kiai), lurah pondok, pengurus 

pondok, dan santri. Data yang ingin dicari adalah 

profil dan kegiatan apa yang ada di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah. 

2. Sumber Tertulis 

       Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang 

berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber 

buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini 

sumber tertulis yang digunakan adalah arsip dan 

dokumen Pondok Pesantren Mambaul Hikmah. 

3. Foto 

       Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup 

berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-

segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara 

induktif. Apabila sumber datanya berasal dari gambar, 

foto, film, akan baik sekali apabila data itu 

dimasukkan terlebih dahulu ke dalam catatan lapangan 

                                                                
65 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 

2005), 63. 



 

 
 

barulah dianalisis. Sumber data yang diambil adalah 

sumber tertulis berupa arsip pesantren, dokumen serta 

foto-foto kegiatan yang ada di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah seperti ngaji kitab, senam, EPIs 

(Enlighment Pasap Pon Institute), kegiatan pelatihan, 

OSMAH, roan atau kerja bakti, istighotsah, ziaroh 

wali dan kegiatan lainnya yang tujuannya untuk 

memperkuat data penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti untuk menyimpulkan data. 

Apabila dibagi berdasarkan sumber datanya teknik 

pengumpulan data dibagi menjadi 3 yaitu: teknik 

observasi, wawancara kuosioner (primer) dan 

dokumentasi (sekunder). 

       Data primer merupakan data yang diperoleh melalui 

rangkain teknik berikut: 

1. Teknik Observasi 

       Teknik observasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data di mana peneliti mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

objek yang diteliti baik dalam situasi bantuan yang 

secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam 

situasi alamiah atau sebenarnya. Observasi dilakukan 

untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu 

mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu 

melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan 



 

 
 

melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut 

tersebut.66      

       Pelaksanaan observasi dapat dilakukan dengan 

tiga cara, yaitu: observasi langsung, tidak langsung 

dan partisipasi. 

a. Observasi langsung adalah observasi yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti 

secara langsung (tanpa perantara). 

b. Observasi tidak langsung adalah observasi yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti 

melalui peran yaitu dengan alat atau cara tertentu. 

c. Observasi partisipasi yaitu obseravsi yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap suatu objek 

dengan cara melibatkan diri atau ikut serta dalam 

kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau 

kelompok orang yang menjadi objek pengamatan.67 

       Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan 

teknik observasi langsung, di mana peneliti melakukan 

observasi secara langsung mengenai kegiatan yang 

dilaksanakan di lokasi penelitian (Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah). Adapun kegiatan yang diobservasi 

adalah seperti ngaji kitab, senam, EPIs (Enlighment 

Pasap Pon Institute), kegiatan pelatihan, OSMAH, 

roan atau kerja bakti, istighotsah, ziaroh wali dan 

kegiatan-kegiatan yang lain. 
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Nadia Press, 2012), 64-65. 



 

 
 

2. Teknik Wawancara 

       Teknik wawancara merupakan salah satu 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. 

a. Wawancara langsung dilakukan dengan orang yang 

menjadi objek pengamatan dan dilakukan tanpa 

melalui perantara. Sehingga sumber data adalah 

orang yang diamati. Adapun yang menjadi objek 

pengamatan dalam penelitian ini adalah kiai atau 

pengasuh dan para santri Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah. 

b. Wawancara tidak langsung dilakukan terhadap 

seseorang yang dimintai keterangan tentang orang 

lain. Jadi sumber datanya adalah orang lain yang 

bukan merupakan objek penelitian.68  

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik wawancara langsung. Adapun yang menjadi 

informan dalam wawancara ini adalah sebagai berikut: 

1) K.H. Fathur Rochman Effendie, selaku kiai 

(pengasuh) Pondok Pesantren Mambaul Hikmah. 

2) Fahrijal Mahmudi Hidayat, selaku lurah Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah. 

3) Siti Nurjanah, selaku wakil lurah Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah. 

4) Santriwan-santriwati Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah. 

 

                                                                
68 Ibid., 66. 



 

 
 

3. Dokumentasi 

       Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, foto, dan sebagainya. Dibandingkan dengan 

metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam 

arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih 

tetap, belum berubah.  

       Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data 

mengenai agenda, dan foto kegiatan di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Patihan Wetan 

Ponorogo. Agenda kegiatan yang dicari berupa kegiata 

harian, mingguan, bulanan maupun tahunan yang 

mampu meningkatkan kecerdasan interpersonal santri 

di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah. 

 

F. Teknik Analisis Data 

       Analisis data diartikan sebagai upaya mengelola data 

menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat 

data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian 

teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara 

melaksanakan analisis terhadap data dengan mudah, 

tujuan mengelola data tersebut menjadi informasi 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat 

dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk 

menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian baik berkaitan dengan deskripsi data, 



 

 
 

membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang 

karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel.69 

       Analisis data kualitatif adalah pengujian data 

sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagian-

bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya 

terhadap keseluruhannya. Artinya semua analisis data 

kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui 

catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk 

menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti. 

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah proses 

pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil 

wawancara, catatan-catatan, bahan-bahanyang 

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

semua hal yang dikumpulkan dan menyajikan apa yang 

ditemukan.70 

       Adapun dalam penelitian ini, metode analisis data 

yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. 

Yang dimaksud dengan analisis deskriptif yaitu analisis 

data yang dilakukan dengan cara non statistik, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data 

yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang 

dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh 

kesimpulan atau bermaksud mengetahui keadaan sesuatu 

mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh 

mana dan sebagainya. 
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70Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 210.  



 

 
 

       Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data 

tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan teknis 

analisis data deskriptif dengan beberapa tahapan yang 

telah ditentukan yaitu identifikasi, klasifikasi dan langkah 

selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan 

secara deskriptif. 

       Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh. Model analisis data pada 

penelitian ini menggunakan analisis induktif.71 Adapun 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

       Mereduksi data atau merangkum data, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan data-data yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang data 

yang sekiranya tidak diperlukan. Dengan demikian, 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan dan selanjutnya mengenai 

masalah strategi peningkatan kecerdasan interpersonal 

santri di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar 

Pon Patihan Wetan Ponorogo. 

       Dalam hal ini, data-data yang diperoleh berasal 

dari hasil wawancara terhadap pengasuh (kiai) 

mengenai strategi peningkatan kecerdasan 

                                                                
71 MB. Miles 7 AM. Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terj. 

Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16. 



 

 
 

interpersonal santri serta data hasil observasi dan 

dokumentasi di Pesantren Mambaul Hikmah Pasar 

Pon Patihan Wetan Ponorogo.  

b. Penyajian data 

       Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah menyajikan data. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya, Dalam penelitian ini, disajikan dalam 

bentuk teks yang bersifat naratif. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

       Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang akan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal. Penarikan kesimpulan dilakukan pada data 

yang telah diambil dengan teknik pengumpulan data 

dan yang telah diperiksa keabsahan data dengan teknik 

triangulasi.72 

                                                                
72 Ibid., 327. 
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       Gambar 1.1 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

       Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan 

peneliti akan melakukan: pertama, teknik triangulasi 

antar sumber data, antar-teknik pengumpulan data, yang 

dalam hal ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan 

atau pembantu dalam penggalian data dari informan di 

lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan. 

       Kedua, pengecekan kebenaran informasi kepada para 

informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan 

penelitian (member check). Dalam hal kesempatan suatu 

pertemuan yang dihadiri oleh para responden atau 

informan dan beberapa peserta pengajian aktif, peneliti 

akan membacakan hasil penelitian. 

       Ketiga, akan mendiskusikan dan menyeminarkan 

dengan teman sejawat di jurusan tempat peneliti 



 

 
 

mengadakan penelitian (peer debrifing) termasuk koreksi 

di bawah para pembimbing. 

       Keempat, analisis kasus negatif yakni kasus yang 

tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga waktu 

tertentu. 

       Kelima, perpanjangan waktu penelitian. Cara ini 

akan ditempuh untuk selain bukti yang lebih lengkap 

juga untuk memeriksa konsistensi tindakan atau ekspresi 

keagamaan para informan. 

       Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam 

suatu penelitian kualitataif perlu diuji keabsahannya 

melalui teknik-teknik berikut: 73 

a. Triangulasi metode, jika informasi atau data yang 

berasal dari hasil wawancara misalnya, perlu diuji 

dengan hasil observasi dan seterusnya. 

b. Triangulasi peneliti, jika informasi yang diperoleh 

salah seorang anggota tim peneliti, maka diuji oleh tim 

anggota yang lain. 

c. Triangulasi sumber: jika informasi tertentu misalnya 

ditanyakan kepada responden yang berbeda atau 

antara responden dan dokumentasi. 

d. Triangulasi situasi: bagaimana penuturan seorang 

responden jika keadaan ada orang lain maka 

dibandingan dengan dalam keadaan sendiri. 

                                                                
73Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis 

Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian (Malang: Universitas 

Muhamadiyah Malang, 2004), 82-83. 



 

 
 

e. Triangulasi teori: apakah ada kepararelan penjelasan 

dan analsiis atau tidak antara suatu teori dengan teori 

yang lain terhadap hasil penelitian. 

f. Dengan ungkapan lain jika melalui pemeriksaan-

pemeriksaan tersebut ternyata tidak sama jawaban 

responden atau ada perbedaan data atau informasi 

yang ditemukan maka keabsahan data diragukan 

kebenarannya. Dalam keadaan seperti itu peneliti 

harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga 

diketahui informasi yang mana benar (absah).74  

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi metode dan sumber. Dimana hasil data akan 

diuji keabsahannya melalui metode dan sumber yang 

lain. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

       Tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah berkenaan dengan proses pelaksanaan penelitian, 

menurut Meleong tahap penelitian tersebut meliputi: 

tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap 

analisis data.75  

1. Tahap pra lapangan yang meliputi: penyusunan 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurusi perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan 

informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

yang menyangkut personal etika penelitian. 

                                                                
74 Ibid. 
75 Ibid., 126. 



 

 
 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapanagan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap analisis data yang meliputi: analisis setelah 

dan sesudah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan laporan penelitian. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
76 Ibid., 127. 



 

 
 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

 

A. Deskripsi Data Umum 

       Pada bab ini akan dipaparkan secara sistematis 

gambaran deskripsi data umum. Gambaran umum objek 

penelitian ini menjelaskan tentang Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah mulai dari sejarah Pesantren Mambaul 

Hikmah Pasar Pon, visi dan misi pesantren, letak 

geografis, kondisi ustadz dan santri, serta sarana dan 

prasarana yang ada di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah. 

1. Sejarah Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

       Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah (PPMH) 

Pasar Pon merupakan lembaga pendidikan yang 

didirikan pada tahun 1970 oleh Almaghfurlah KH. 

Maghfur Hasbulloh. Beliau adalah putra Kiai 

Hasbulloh dari Pondok Pesantren Darul Hikam 

Joresan Mlarak Ponorogo. KH. Maghfur Hasbulloh 

dikenal sebagai ulama kharismatik dan pendakwah 

kampiun Ponorogo. Salah satu peninggalan beliau, 

yang sekarang menjadi marak di setiap masjid 

pesantren Ponorogo selama bulan Ramadhan adalah 

pelaksanaan kuliah subuh dan khatm al-Qur’an yang 

dulu diasuhnya di Masjid Kauman Kota Lama Pasar 

Pon. Magnitude K.H. Maghfur Hasbulloh yang luas 

menempatkan beliau sebagai salah satu dari 30 kiai 

pada pelaksanaan Istighotsah Kubro PBNU sebagai 



 
 

 
 

bentuk keprihatinan NU terhadap bangsa tahun 1997 

di Stadion Tambak Sari Surabaya.77 Hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Nyai Naily 

Farikhah, selaku pengasuh pondok pesantren 

Mambaul Hikmah yang mengatakan bahwa: 

Pondok Pesantren ini didirikan oleh bapak saya 

KH. Maghfur Hasbulloh pada tahun 1970. Di 

zaman itu beliau dikenal sebagai ulama 

kharismatik dan pendakwah kampiun Ponorogo. 

Dan sampai sekarang Alhamdulillah pondok ini 

masih bisa eksis walapupun seiring berjalannya 

waktu mengalami pasang surut.78 

       Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

(PPMH) didirikan KH. Maghfur Hasbulloh sebagai 

wahana pendalaman agama (Tafaqquh fī al-Dīn) yang 

berbasis Manhāj Ahl al-Sunah wa al-Jamā’ah 

(ASWAJA) Al-al-Nahdiȳah. Awalnya, PPMH lebih 

berorientasi mengakomodasi santri-mahasiswa dari 

perguruan tinggi yang bertebaran di Ponorogo dengan 

mempertahankan pola Al-Salāfīyah-Syafi’īyah yang 

kental. Namun seiring dengan perkembangan zaman, 

PPMH memodifikasi diri menjadi pionir Pondok 

Pesantren yang berbasis kepemimpinan (leadership) 

sebagaimana  dikatakan Montgomery Subbān al-Yaum 

Rijāl al-Ghoddi (pemuda hari ini adalah pemimpin 

masa depan). Pondok Pesantren menjadi wahana 

                                                                
77 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 01/D/17-II/2019 
   78 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 01/W/25-II/2019 



 
 

 
 

mencetak insan muslim yang berkarakter juga 

pelatihan menjadi kader-kader pemimpin muslim yang 

mampu berjuang di segala medan (leiden ist leijden).79 

       Proses regeneratif tak terelakkan dan itu sebuah 

keniscayaan, di mana PPMH Pasar Pon juga berjalan 

pada era generasi dengan pola yang lebih baru. Namun 

proses regenerasi itu berjalan wajar karena berlaku 

kaidah, Al-muhāfadah alā Qodīm al-Sālih, wa al-Akhd 

bī al-Jadid al-Ashlah (Melestarikan metode lama yang 

baik dan mengembangkan metode baru yang lebih 

baik). Maka perubahan yang terjadi lebih bersifat 

dinamis dan melengkapi. 

       Pada dasarnya, PPMH Pasar Pon lebih 

berorientasi sebagai wahana pembentukkan manusia 

pembelajar. Tatakan orientasi ini lebih 

mengedepankan sinergi belajar sekaligus beramal 

(learning by doing) di mana mampu mensinergikan 

trilogi antara iman (dzikir), ilmu (fikir) dan amal 

(tindakan/ikhtiar).80 

       Target dari Sesanti Santri Berdzikir Kuat 

merupakan cermin dari keimanan seseorang yang 

mampu melahirkan ketauhidan dan kebijaksanaan. 

Bentuk pengembangannya dalam Majelis Dzikir 

Hasbunalloh (MDH) Jumat Pahing yaitu istighosah. 

Berfikir Cepat merupakan cermin dari buahnya ilmu 

                                                                
79 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 02/D/17-II/2019 
80 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 03/D/17-II/2019 



 
 

 
 

dan luasnya wawasan. Bentuk yang dikembangkan 

adalah Sekolah Minggu Pagi Enligthmen Pasar Pon 

Institute (EPIs). Bertindak Tepat merupakan cermin 

dari elaborasi antara Iman (dzikir) dan Ilmu (Fikir). 

Bentuk yang dikembangkan adalah kajian buku dan 

pengajian kitab-kitab klasik (kitab kuning) di Pondok 

Pesantren Mamba’ul Hikmah (PPMH). Berjamaah 

Rapat merupakan cermin dari organisasi yang 

dikembangkan sebagai kesatuan sistemik dari 3 

komponen: santri, alumni dan PPMH. Bentuk yang 

dikembangkan adalah Organisasi Santri Mamba’ul 

Hikmah (OSMAH).81 

       Dalam berperilaku sehari-hari, seorang santri 

PPMH Pasar Pon tidak lepas dari cerminan kode etik 

yang kuat (adab). Muara Etika PPMH Pasar Pon 

tersimpul dalam Dasa Jiwa Kapribaden (Ten 

Personality Ethic’s) PPMH Pasar Pon. Materi pokok 

dan wajib setiap pertemuan dibagi dalam tiga Fasal : 

a. Fasal I       : Kapribaden Mamba’ul Hikmah 

b. Fasal II      : Keorganisasian Mamba’ul Hikmah 

c. Fasal III     : Kerohanian Mamba’ul Hikmah 

       Dengan model semacam ini, di mana termaktub di 

dalam 3 asas berjuang (Itqon-Nidhom-Ikhlas) maka 

diharapkan santri tidak hanya belajar ilmu agama 

tekstual semata, namun juga disiplin keras untuk 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                                
81 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 04/D/17-II/2019 



 
 

 
 

Perilaku terbentuk karena pembiasaan yang terus 

menerus, Al-Insān Ibn Awāidih (Manusia cenderung 

malakukan apa yang menjadi kebiasaannya). Kata 

kuncinya adalah disiplin sebagai modal utamanya dan 

istikomah (kontinuitas) sebagai pelumasnya.82 

2. Visi Misi Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

       Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Patihan Wetan ponorogo memiliki visi dan misi 

sebagai berikut: 

a. Visi: 

       Terbinanya kader pemimpin dan pejuang yang 

berasakan Iman, Islam dan Ihsan yang 

mensinergikan iman, ilmu dan amal dalam Manhaj 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyyah. 

b. Misi: 

       Membina dan mengembangkan jiwa 

kepemimpinan dan kader pejuang yang 

berwawasan keislaman, kebangsaan dan 

kapribaden Mambaul Hikmah dengan 

membudayakan Iman melalui berdzikir kuat, 

membudayakan ilmu melalui berfikir cepat, 

membudayakan amal melalui bertindak tepat, dan 

membudayakan pengorganisasian melalui 

berjama’ah rapat.83 

                                                                
82 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 05/D/17-II/2019 
83 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 06/D/17-II/2019 



 
 

 
 

3. Letak Geografis Pondok Pesantren Mamba’ul 

Hikmah 

       Dari hasil observasi  pada tanggal 17 Februari 

2019 lokasi Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah 

secara geografis terletak di Kota Ponorogo, tepatnya 

di jalan Parang Centung No.12 (Pasar Pon, Kauman, 

Kota Lama) Desa Patihan Wetan, Kecamatan 

Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa 

Timur.84 

       Lokasi Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah 

merupakan lokasi yang sangat strategis yang terletak 

di jantung Kota Ponorogo. Batas-batas lokasi tersebut 

adalah: 

Sebelah Utara  : Jl. Parang Menang 

Sebelah Selatan  : Pasar Pon 

Sebelah Timur  : Jl. Brigjen Katamso 

Sebelah Barat  : Jl. Parang Parung85 

4. Struktur Pengurus Organisasi Santri Mambaul 

Hikmah (OSMAH) Pondok Pesantren Mamba’ul 

Hikmah (PPMH) 

       Adapun struktur pengurus organisasi Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah adalah: 

Pengurus Umum 

a. Pelindung & Yayasan:  

                                                                
84 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 02/O/17-II/2019 
85 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 03/O/25-II/2019 



 
 

 
 

KH. Faruq Samtohana SH, MM 

 KH. Syahriyal Muzaky SAg, M.Ag 

b. Pengasuh:  

KH. Fathur Rochman Effendie, Se.Ak 

c.  Ketua Umum:  

Fahrijal Mahmudi Hidayat (IAIN-PBA) 

d. Wakil Ketua Umum:  

 Siti Nurjanah (IAIN-KPI) 

e. Kesekretariatan:  

Muhammad Izul Fikri (Unmuh-TI) 

f. Bendahara Umum (Bendum) 

dan Kerumahtanggaan:  

Ibu Ny. Naily Farihah, S.Pd.I 

Umar Kisah (IAIN-TBI) 

g. Biro Khusus Kaderisasi (BKK)  :  

Siti Zulaikah S.Pd (INSURI-PAI) 

Farid Iskandar (UNMER)     

Yuniar Fathiyyatur Rosyida (IAIN-HES) 

h. Kepala Bidang (Kabid) : 

1) Kabid. Pembinaan Ubudiyah (KPU)  : 

a) Sulthon Aula Marzuq (IAIN-AS) 

b) Sulastri (IAIN-Tadris IPA) 

c) Vina Maulida Hanifah (IAIN-PAI) 

d) Nur Muzdalifatul Umiyyah (IAIN-IAT) 

e) Ahmad Ad-Dhailamy (IAIN-HES) 

2) Kabid. Pengajian & Kajian   (KPK)    : 



 
 

 
 

a) Satiti Alif Marta A. W. (IAIN-TBI) 

b) Azizah Nurmayanti (IAIN-PAI) 

c) Alif Ibnu Nurrohman (IAIN-PAI) 

d) Rizqi Diyanita Rahayuningtyas (IAIN-PAI) 

e) Fuadatul Farida (IAIN-PGMI) 

3). Kabid. Urusan Ketertiban Dan  Keamanan 

(Kutikam) : 

a) Edo Fikianto (Unmuh-Teknik Mesin)Anis 

Faridatul Khoiriyah (IAIN-PAI) 

b) Umi Nur Azizah (IAIN-PGMI) 

c) Anam Asrofi (SMK PEMKAB-TSM) 

i. Jaringan Alumni Santri PPMH (JAS-PPMH) : 

1) Muhaimin Ihsan Rosyid S.Pd. 

2) Fathul Munir, S.Pd. 

3) Hanif Wijaya 

4) Rizki 

5) Mareta Isti Zosverry, S.Pd. 

j. Departemen-Departemen 

1) Departemen Sholawat Dan Olah Raga  (DSO) : 

a) Lina Purwanti (IAIN-PGMI) 

b) Endah Eka Saputri (IAIN-PIAUD) 

c) Lutfi Ani (IAIN-PAI) 

d) Wildah Amalina (IAIN-HES) 

e) Syaroful Anam (SMK PEMKAB-RPL)   

2) Departemen Kebersihan Dan Ketertiban 

(DKK) : 

a) Linda Ayuningtyas (IAIN-ES) 

b) Nurrohmah Hikmawati Fatika (IAIN-PAI) 



 
 

 
 

c) Ulfi Kholishotul Maghfiroh (IAIN-PAI) 

d) Enggal Abi Wijaya (STMJ-OI) 

3) Departemen Perlengkapan dan Inventaris 

(DPI) : 

a) Ida Ambarwati (IAIN-HES) 

b) Rinda Widyati Lestari (IAIN-AS) 

c) Maya Al Farhan (SMK MUH 1 PO-TSM) 

4) Departemen Logistik & Konsumsi (DLK) : 

a) Roro Welas Asih (IAIN-HES) 

b)  Siti Rokayah (IAIN-ES) 

k. Badan Khusus Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah 

1) Badan khusus Sarana dan Prasarana:  

a) Bp.Mubaironi (Mangunsuman) 

b) Bp.Sayuti (Mangunsuman) 

2) Badan Khusus MDH dan Ziarah Wali: 

a) Bp. Marhudi (Mangunsuman)  

b) Bp. H.Sugimin (Patihan Wetan) 

3) Badan Khusus Laskar MDH:  

a) (Korlap) Hisyam SH. I (Jorsan) 

b) Sayuti Robin S.Pd  (Gajah) 

c) Budi Amanto S.Pd (Ngrayun) 

d) Sabar Hariadi (Jembangan) 

e) Al-Mutaqin (Jembangan) 

f) Didik (Jembangan) 

g) Komarudin (Jembangan) 

h) Budi Lilin (Kadipaten) 86 

                                                                
86 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 07/D/25-II/2019 



 
 

 
 

 

5. Keadaan Pendidik dan Santri 

a. Keadaan ustadz-ustadzah 

       Keadaan ustadz-ustadzah pengajar di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah saat ini tidaklah 

banyak karena masih dalam proses pendirian ulang 

pondok pesantren yang sekian lama ditinggal oleh 

Almarhum KH. Maghfur Hasbullah dan sekarang 

diteruskan oleh KH. Fathur Rochman Effendi yaitu 

menantu almarhum KH. Maghfur Hasbullah dari 

Caruban, Madiun. Jumlah Ustadz-ustadzah di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon ada 

3 orang, yaitu: 

1) KH. Fathur Rochman Effendi mengajar Mukhtar 

Al-Ahadits, Mabadi Al Fiqh, Arba’in An-

Nawawi, Tafsir Al-Jalalain, Qurotul ‘Uyun, dan  

Lubabu Al-Ahadits. 

2) Ibu Nyai Naily Farikhah mengajar Risalatul 

Mahaidh. 

3) Ustadz Hisyam mengajar Nahwu.87 

b. Keadaan santri 

        Keadaan santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasarpon Ponorogo tiap tahun 

terus bertambah walaupun tidak sebanyak pondok-

pondok yang lain, akan tetapi hal ini menunjukkan 

                                                                
87 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 04/O/25-II/2019 



 
 

 
 

bahwa Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

mengalami perkembangan. Dari dokumen yang 

peneliti temukan dalam kurun waktu enam tahun 

sejak tahun ajaran 2013/2014 sampai pada tahun 

pelajaran  2018/2019 mengalami perkembangan. 

1.  Pada Tahun 2013/2014 santrinya berjumlah 18 

2. Pada Tahun 2014/2015 santrinya berjumlah 20 

3. Pada Tahun 2015/2016 santrinya berjumlah 25 

4. Pada Tahun 2016/2017 santrinya berjumlah 30 

5. Pada Tahun 2017/2018 santrinya berjumlah 36 

6. Pada Tahun 2018/2019 santrinya berjumlah 35 

       Pada Tahun 2018/2019 keseluruhan 

mencapai 35 santri, yang terdiri dari: 

1. 12 santriwan (laki-laki)  

2. 23 santriwati (perempuan).88 

6. Sarana dan Prasarana 

       Sarana Prasarana Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Ponorogo.89 

Tabel 1.1 

Sarana dan Prasarana 

 

No. Jenis Ruangan Jumlah Kondisi 

1. Asrama  10 Baik  

                                                                
88 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 08/D/30-II/2019 
89 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 05/O/28-II/2019 



 
 

 
 

2. Tempat mengaji 1 Baik  

3. Kamar Mandi/WC 4 Baik  

4. Almari 35 Baik  

5. Ruang kantor 1 Baik  

6. Ruang 

Perpustakaan 

1 Baik 

7. Almari arsip 1 Baik  

8. Papan 

pengumuman 

1 Baik  

9. Tempat sampah 6 Baik  

10.  Pengeras suara 1 Baik  

11. Perpustakaan 1 Baik 

12. Mushala  1 Baik  

13 Computer 2 Baik  

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Strategi kiai dalam meningkatkan kecerdasan 

interpersonal santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Kecerdasan interpersonal bukanlah wacana 

baru lagi dalam dunia pendidikan. Kecerdasan 

interpersonal sangatlah penting bagi seorang 

individu, karena dengan kemampuan kecerdasan 

interpersonal yang tinggi seseorang mampu 

menjalin hubungan atau relasi yang baik dengan 



 
 

 
 

orang lain. Mereka mampu memahami maksud dan 

perasaan orang lain, membangun kerjasama, saling 

menolong dan mampu berkomunikasi dan 

berinteraksi sosial dengan baik.  

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

merupakan salah satu lembaga pendidikan informal 

yang mengupayakan santri untuk memiliki 

kecerdasan interpersonal. Seperti halnya yang 

dikatakan oleh Pengasuh Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah K.H. Fathur Rochman Effendie, 

S.E., Ak.: 

Setiap lembaga yang bersifat formal dan 

informal akan menerapkan konsep interpersonal 

yaitu komunikasi verbal yang bersifat formal 

dan informal. Kalau di sebuah institusi modern 

akan menggunakan komunikasi monologis, 

penerapan uniformisasi atau keseragaman. 

Kalau di Pondok Pesantren tidak begitu, 

hubungan kiai dengan santri cenderung bersifat 

interpersonal. Komunikasi dalam segala elemen. 

Kalau di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

komunikasinya tidak harus selalu verbal dari 

ngaji, tausiyah atau ta’limul kutub tapi juga 

terdapat sesanti santri, semacam pepenget yang 

ditempel di tembok”. Salah satunya di sini 

menggunakan dasa jiwa dan sesanti santri yang 

harus dilakukan oleh santri dengan segala 

potensinya dengan 10 item tersebut. Maka 

disitulah hubungan kiai dengan santri tidak 

sekedar hubungan yang bersifat monologis, tapi 

dialogis dan juga bagian pembinaan dalam 



 
 

 
 

waktu 24 jam. Tidak sekedar tausiyah tapi juga 

pembiasaan. Seperti sebuah pepatah mengatakan 

al insaanu ibnu awaidhihi (manusia terbentuk 

dari kebiasaan).90 

Adapun strategi yang digunakan dalam 

meningkatkan kecerdasan interpersonal santri di 

Pesantren Mambaul Hikmah sesuai dengan yang 

disampaikan oleh K.H. Fathur Rochman Effendie. 

Dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal 

santri di Pesantren Mambaul Hikmah 

kemandirian santri sangat diutamakan. Di sini 

kita memberikan performa etika santri yang kita 

ambil dari kitab-kitab Ta’lim dan Arba’in 

Nwawi yang kita kristalkan dalam 10 dasa jiwa. 

Bahwa santri membahasakan dengan kecerdasan 

dengan pengalamannya dengan eksperien diri 

bagaimana bersikap yakin ikhlas, syukur, 

istiqomah, bersih, rapi dan tertib, kreatif, 

dinamis, produktif, belajar berlatih beramal, 

dawamil wudhu dan dawamud dzikir. 10 item 

ini menjadi pengajaran yang bersifat 

interpersonal. Semua menerima serapan yang 

sama tetapi dalam pengamalan pelaksanaan 

mungkin berbeda tergantung eksplorasi masing-

masing santri. Di sinilah pondok memberikan 

kebebasan santri dalam menafsirkan seluruh 

etika pondok dalam pribadi masing-masing.91 

                                                                
90 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 02/W/28-II/2019 
91 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 03/W/28-II/2019 



 
 

 
 

       Kemandirian santri dalam menerapkan Sesanti 

Santri dan Dasa Jiwa ini tidak terlepas dari unsur-

unsur kecerdasan interpersonal yang ingin 

ditingkatkan oleh pengasuh. Adapun unsur-unsur 

kecerdasan interpersonal yang ditingkatkan di 

Pondok pesantren Mambaul Hikmah yaitu terkait 

dengan kepemimpinan, proses interaksi sosial, dan 

kemampuan berempati santri. 

       Dari hasil wawancara terhadap Pengasuh 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, beliau 

mengatakan sebagai berikut: 

Di PPMH, kemampuan kepemimpinan santri ini 

dibangun berdasarkan 4 hal: 

1. Inhern, kejiwaan santri dalam berdzikir kuat, 

yaitu penataan ruhani. Dalam bahasa filsafat 

pendidikan adalah penataan ontologis.  

2. Berpikir cepat. Menata konsep berpikir 

Intelegensi. Dalam bahasa filsafat pendidikan 

adalah epistemologi. 

3. Bertindak tepat yaitu semacam sintesis 

pertemuan antara berdzikir kuat dan berpikir 

cepat. Yang dipandu kitab-kitab salaf 

kemudian dikembangkan oleh pribadi 

masing-masing. Sebuah tindakan yang tepat, 

gabungan antara berdzikir kuat dan 

berjama’ah rapat. 

4. Berjamaah rapat yang bisa bermakna 

berjama’ah dalam konteks ubudiyah sholat 

maktubah tapi juga membangun leadership 

kebersamaan dalam membangun 



 
 

 
 

kepemimpinan. Maka dalam berjam’ah rapat 

ini disebut organisation.92 

Di sinilah kemampuan kepemimpinan santri 

dikembangkan, ukurannya ya 4 itu, mampu 

berdzikir sebagai kecerdasan SQ, mampu 

berpikir IQ, mampu bertindak secara tepat 

sebagai aksi, yaitu seseorang yang mampu 

bersikap sebagai praksis tidak hanya teori 

namun juga bersifat aksi. Yang selanjutnya 

Emosional Question, bagaimana membangun 

kesadaran sosial, kebersamaan sosial di dalam 

pondok sebagai bekal sebagai pemimpin.  

Kesimpulannya adalah ada semacam 

pembangunan ketauhidan dalam berdzikir kuat, 

berpikir cepat, dan bertindak tepat, dan ada 

pembangunan ketauhidan sosial dalam 

berjama’ah rapat. 

       Adapun strategi yang dilakukan dalam 

meningkatkan kemampuan kepemimpinan santri 

adalah sesuai dengan yang dikatakan oleh K.H. 

Fathur Rohman Effendie: 

Strategi dalam meningkatkan kemampuan 

kepemimpinan ini ada beberapa hal, yang 

pertama, ada organisasi yang di dalamnya 

terdapat instrumen-instrumen dalam 

menjalankan sebuah kegiatan. Organisasi-

organisasi ini diantaranya ada MDH yang 

kegiatannya berupa dzikir, aurod ba’da 

maktubah, mujahadah, ziaroh maqom, tadabur 

alam; kemudian ada EPIs, sekolah Ahad pagi 

                                                                
92 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 04/W/28-II/2019 



 
 

 
 

yang merupakan pengembangan manifestasi dari 

berpikir cepat. Karena di dalam EPIs dikenalkan 

hazanah-hazanah, metode berpikir dan berbagai 

hazanah yang lain; selanjutnya ada OSMAH, 

organisasi santri; berjama’ah rapat, diwadahi 

dalam OSMAH.93 

       Hal yang sama juga diungkapkan oleh Siti Nur 

Janah, selaku wakil lurah Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah: 

Kemampuan kepemimpinan di sini sangat 

diutamakan, karena pesantren ini memang 

pesantren yang berbasis leadership. Jadi banyak 

cara yang dilakukan dalam meningkatkan 

kemampuan kepemimpinan yang dilakukan 

seperti halnya diadakannya kegiatan OSMAH 

(Orientasi Santri Mambaul Hikmah), adanya 

EPIs setiap Ahad pagi yang kegiatannya berupa 

kajian-kajian ilmu dan melatih kemampuan 

berdiskusi dan public speaking santri,  dan lain-

lain.94 

       Hal ini diperkuat dengan adanya foto 

dokumentasi kegiatan OSMAH dan EPIs di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah.95 Adapun strategi lain 

yang diungkapkan oleh K.H. Fathur Rochman 

Effendie dalam meningkatkan kemampuan 

                                                                
93 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 05/W/28-II/2019 
94 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 06/W/28-II/2019 
95 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 09/D/07-IV/2019 



 
 

 
 

kepemimpinan santri, beliau mengatakan sebagai 

berikut: 

Pelatihan juga diberikan pelatihan yang bersifat 

link and match yang saya ambil dari Bahasa 

Mendiknas tahun 90 awal. Dimana link and 

match ini merupakan keterkaitan ilmu dengan 

terapan. Maka di sini ilmu yang dibutuhkan di 

masyarakat diajarkan, seperti babul janazah, 

praktik munakahat, retorika melalui 

muhadhoroh, pelatihan khotib,  dan santri 

diajarkan kemampuan seni  hadroh melalui 

diba’iyyah wal barjanzi dan lain-lain. Itu semua 

adalah konsep-konsep yang dipakai sebagai 

konsep terapan dalam bahasanya adalah amal 

applied teori terapan yang bisa digunakan secara 

langsung dalam masyarakat. Jadi tafaqquh fiddin 

yang dijalankan tidak sekedar pendalaman kitab, 

bahkan mungkin justru tidak begitu mendalami 

kitab ta’limul kutub tetapi lebih menjalankan 

konsep terapan pelaksanaan  yang mampu 

menjadikan santri begitu keluar dapat 

memberikan manfaat bagi lainnya (anfa’uhum 

lin nas).96 

       Kemampuan kepemimpinan juga diajarkan 

melalui pelatihan-pelatihan seperti seperti babul 

janazah, praktik munakahat, retorika melalui 

muhadhoroh, pelatihan khotib,  dan santri diajarkan 

kemampuan seni  hadroh melalui diba’iyyah wal 

                                                                
96 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 07/W/28-II/2019 



 
 

 
 

barjanzi dan lain-lain. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan foto kegiatan pada lampiran penelitian ini.97 

       Dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

kepemimpinan santri di Pondok Pesantren Mambal 

Hikmah ditingkatkan dengan beberapa cara, 

diantaranya melalui kegiatan OSMAH (Orientasi 

Santri Mambaul Hikmah), EPIs (Enlighment Pasar 

Pon Institute), pengadaan pelatihan-pelatihan 

sebagai bekal di masyarakat seperti pelatihan 

khithobah, kultum, haji dan umroh, munakahat, 

babul janazah, dan serba serbi adat Jawa. 

       Selain kemampuan kepemimpinan, ada pula 

kemampuan sosial dan interaksi sosial. Setiap 

institusi dalam prosesnya pasti tidak terlepas dari 

pola interaksi sosial. Untuk mengetahui pola 

interaksi sosial yang terjalin di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah peneliti melakukan wawancara 

terhadap K.H. Fathur Rochman Effendie. Beliau 

mengatakan sebagai berikut: 

Interaksi kiai dengan santri hubungannya adalah 

kiai sebagai orang tua, pengasuh, penuntun, 

pembina. Jadi konsepnya pengasuhan, artinya 

bukan hanya sebagai seorang bapak, bukan 

hanya sebagai seorang guru, tapi juga panuntun 

dalam 24 jam. Maka kiai di sini jika 

dihubungkan dengan santri adalah patron 

dengan clien. Namun santri dengan santri juga 

                                                                
97 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 10/D/07-IV/2019 



 
 

 
 

dikembangkan dengan hubungan yang sifatnya 

sangat intimitas, karena selain saudara biologis,  

ada saudara ideologis, tunggal guru tunggal ilmu 

ini dibangun betul. Kalau dalam PPMH kita 

kenalkan 3 sama, sama makan, sama belajar, 

sama bekerja. Makannya sama, tidak ada 

perbedaan, sama belajar, kita tidak ada 

stratafikasi kelas, ngajinya sama, konsep 

pemahamannya berbeda-beda. Makanya 

komunikasi di dalam PPMH bersifat monologis, 

dialogis, juga bersifat keakraban sebagai 

saudara. Kiai mengerahkan segala potensinya 

melalui sikap, dengan tausiyah, dengan 

instruksi, bahkan santri dikembangkan dengan 

membangun evaluasi sendiri membuat kerangka 

sendiri.98 

       Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lina 

Purwanti santriwati Pondok Pesantren Hikmah: 

Pola interaksi di sini bisa dikatakan baik. Di sini 

dibangun sistem kekeluargaan antar sesama 

santri. Jadi satu sama lain sudah seperti saudara. 

Dalam keseharian keakraban juga terjalin, saling 

terbuka, sharing, saling tolong-menolong, dan 

berbagi. Kalau komunikasi dengan pengasuh 

juga bisa dikatakan dekat. Pengasuh sering 

mengajak santri untuk berdiskusi, namun hal itu 

tidak mengurangi rasa ta’dzim santri terhadap 

pengasuh.99 

                                                                
98 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 08/W/28-II/2019 
99 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 09/W/04-III/2019 



 
 

 
 

       Jadi dapat diketahui bahwa pola interaksi yang 

terjalin di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

terjalin dengan baik. Pesantren menerapkan sistem 

kekeluargaan antar sesama santri, sehingga 

interaksi terjalin begitu akrab. Sedangkan pengasuh 

berperan sebagai orang tua, pembimbing, dan 

pembina. Pengasuh juga terbuka dan sering 

mengajak santri untuk berdiskusi, namun tidak 

mengurangi keta’dziman santri terhadap pengasuh. 

       Selain kemampuan kepemimpinan dan 

kemampuan berinteraksi santri, nilai moral dan 

etika juga dikembangkan dalam diri santri. Hal ini 

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh K.H. 

Fathur Rochman Effendie: 

Di sini saya mengambil saripati dari seluruh 

etika adab yang kita remahkan dalam sebuah 

nilai-nilai baku yaitu dengan dasa jiwa santri, 

yang mungkin tidak semuanya tercover, namun 

saya berharap dapat menciptakan insan kamil 

bahkan wa mukamil yaitu dengan yakin, ikhlas, 

syukur, istiqomah, bersih, rapi dan tertib, kreatif 

dinamis produkti (KDP), Belajar Berlatih 

Beramal (3B), dawamil wudlu’, dawamud 

dzikir. Skemanya 234 (Ji Sam Soe). 2 ini 

maksudnya pembentukan dasar spiritual, yaitu 

dawamil wudlu dan dawamud dzikir. 3 ini 

berkaitan dengan penataan bathiniyah dengan 

yakin, ikhlas, syukur; penataan lahir melalui 

istiqomah, bersih, rapi dan tertib; dan 

performance atau kinerja melalui kreatif, 

dinamis, produktif. Dan kebiasannya belajar, 



 
 

 
 

berlatih, dan beramal. 4 ini cerminan dari sesanti 

santri yaitu berdzikir kuat, berpikir cepat, 

bertindak tepat dan berjama’ah rapat.100  

       Jadi dapat diketahui bahwa etika santri 

diajarkan oleh Pengasuh melalui Dasa Jiwa 

Kapribaden Santri Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah. 

       Adapun cara pengasuh mengontrol santri yaitu 

dengan menerapkan Dasa Jiwa dan Dasa Pantang 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, seperti yang 

diungkapkan pada hasil wawancara sebagai berikut: 

 Kalau pengawasan terhadap etika santri, di sini 

memang menggunakan pengawasan 24 jam 

penuh, namun bukan dalam bentuk penjagaan 

ketat terhadap setiap santri. Tetapi dari awal kita 

melakukan kontrak belajar dengan santri, bahwa 

kalau siang hari adalah waktu mereka belajar 

dan malam hari adalah waktu wajib untuk 

mengikuti kegiatan di Pondok. Peraturan-

peraturan mengenai etika dan kewajiban juga 

sudah tertera di Dasa Kewajiban dan Dasa 

Pantangan Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah.101 

       Selain itu santri juga diajarkan untuk memiliki 

sikap empati. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

K.H. Fathur Rochman Effendie sebagai berikut: 

                                                                
100 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 10/W/28-III/2019 
101 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 11/W/28-II/2019 



 
 

 
 

Sikap empati ini terus-menerus diajarkan, 

bahkan saya sangat keras dan strength tentang 

konsep paseduluran dan kebersamaan di PPMH. 

Di sini berlaku “Ora ana kamulyan tanpa 

paseduluran”. Sedulur itu selain sedulur kanthet 

(biologis) ada juga sedulur ideologis. Di sini 

saya sangat keras sekali untuk membangun 

empati santri satu dengan santri yang lain, saling 

menjaga, saling membuat nyaman satu dengan 

yang lainnya, saling empati, saling care satu 

sama lain. Jika satu sakit, semua juga harus 

merasakan sakit. Empati juga dibangun melalui 

3 sama, salah satunya sama makan. Misalkan 

jika santri putra mendapatkan berkat dan dibawa 

pulang ke pondok, maka harus dibagi dengan 

santri putri. Konsep paseduluran ini kita bangun 

cukup kuat. Kita budayakan outbond di sekitar 

rumah santri yang dekat dan bersilaturrahim ke 

rumah santri untuk menjalin hubungan dan 

komunikasi bukan hanya dengan santri, tetapi 

juga dengan keluarga santri itu sendiri.102  

       Hal ini juga diungkapkan oleh Fahrijal Mahmudi 

Hidayat selaku Lurah di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah.  

Di sini rasa empati dibangun melalui banyak 

hal. Karena hubungan antar sesama santri ini 

sudah seperti saudara, jadi akrab dan saling 

terbuka. Rasa kepedulian juga bisa dikatakan 

tinggi. Kalau ada yang sakit, yang lain merawat. 

Kalau punya makanan atau mendapatkan jajan 

                                                                
102 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 12/W/28-II/2019 



 
 

 
 

sebisa mungkin dibagi rata dengan seluruh 

santri. Karena di sini juga menerapkan sama 

makan.103 

       Sikap empati yang diajarkan di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah juga tidak terlepas dari 

konsep paseduluran yang dibangun antar sesama 

santri. Melalui sistem kekeluargaan ini muncullah 

sikap kepedulian, saling berbagi, dan tolong-

menolong antar sesama santri. Sikap empati juga 

dibangun melalui konsep 3 sama, yaitu sama makan, 

sama belajar, sama bekerja. Hal ini dapat dibuktikan 

pada foto kegiatan pada lampiran ini.104    

2. Problem yang dihadapi kiai dalam 

meningkatkan kecerdasan interpersonal santri 

di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar 

Pon  

       Dalam menerapkan strategi dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Pengasuh mendapati 

beberapa problem. Setelah melakukan wawancara 

terhadap pengasuh Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah, peneliti menemukan beberapa problem 

yang dihadapi pengasuh dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri, seperti yang 

diungkapkan oleh K.H. Fathur Rochman Effendie: 

                                                                
103 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 13/W/01-IV/2019 
104 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 11/D/09-IV/2019 



 
 

 
 

 

Problem yang dihadapi dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri ini ada 

beberapa hal, antara lain: 

a. Jarak umur. Konsep yang ada di PPMH 

sebenarnya diberlakukan untuk mahasiswa, 

problemnya di sini ada santri SMK/sederajat 

yang mungkin ada perbedaan jarak 

intelektualitas antara satu dengan yang lain.  

b. Kesadaran. Ketidaksiapan santri dalam 

menyerap dan mencerna sistem ini.  Santri 

tidak memiliki kesadaran secara utuh jika 

mereka dalam pengawasan 24 jam. Artinya 

kehadiran seorang kiai tidak harus ada secara 

fisik, tetapi juga dihadirkan melalui aturan-

aturan mewakili kehadiran guru.105 

       Jarak usia dan kesadaran menjadi salah satu 

problem yang dihadapi pengasuh dalam 

meningkatkan kecerdasan interpersonal santri. 

Dengan adanya perbedaan jarak usia, dalam arti 

jenjang pendidikan yaitu antara anak sekolah usia 

SMK/sederajat dengan santri yang jenjang 

pendidikannya mahasiswa, maka terjadilah 

kesenjangan pola pikir atau intelektual antar santri 

yang jenjang usianya SMK/sederajat dengan santri 

mahasiswa. Karena pembelajaran di pondok 

pesantren lebih mengutamakan sistem pembelajaran 

untuk mahasiswa, maka sistem dan bahasa yang 

                                                                
105 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 14/W/28-II/2019 



 
 

 
 

digunakan terkadang kurang mampu dipahami oleh 

santri yang jenjang sekolahnya SMK/sederajat. 

       Kurangnya kesadaran dalam diri santri juga 

menjadi problem bagi pengasuh. Santri terkadang 

kurang memiliki kesadaran diri bahwa mereka dalam 

pengawasan pondok selama 24 jam. Sehingga dalam 

bertindak dan berperilaku terkadang belum sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang berlaku di pesantren.  

       Di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, masih 

ditemukan beberapa santri yang belum memiliki 

kesadaran diri. Mereka terkadang tidak menyadari 

bahwa diri mereka dalam pengawasan 24 jam di 

pesantren. Bentuk pengawasan 24 jam ini bukan 

ditunjukkan dengan penjagaan ketat yang dilakukan 

oleh pengurus pesantren, namun dengan adanya 

aturan-aturan yang berlaku di pesantren seperti Dasa 

Jiwa, Sesanti Santri, Dasa Pantang, dan Dasa 

Kewajiban. Aturan-aturan tersebut merupakan 

sesuatu yang seharusnya dipatuhi oleh setiap santri 

kapanpun selama masih berstatus menjadi santri 

Pesantren Mambaul Hikmah.  

       Namun dalam fakta di lapangan, beberapa santri 

tidak sepenuhnya menjalankan aturan-aturan 

tersebut. Sehingga masih ditemui hal-hal yang tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah seperti 

kurangnya kontinyuitas dalam melaksanakan Dasa 

Jiwa bersih, rapi dan tertib; kurangnya kedisiplinan 



 
 

 
 

dalam berjama’ah sholat dan mengikuti aurod 

yauman.  

       Pelaksanaan Dasa Jiwa bersih, rapi dan tertib 

direalisasikan dengan adanya kegiatan piket harian 

bagi setiap santri. Piket harian ini bertujuan untuk 

menjaga kebersihan dan kerapian seluruh lingkungan 

pesantren. Namun terkadang masih ditemui beberapa 

santri yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya 

dalam melakukan piket harian, sehingga 

menyebabkan beberapa tempat tertentu di pesantren 

yang masih terlihat kotor. 106 

       Pelaksanaan rapi dan tertib selalu diajarkan oleh 

pengasuh mulai dari memperhatikan hal-hal terkecil 

seperti menata sandal. Menata sandal dengan rapi 

selalu dilaksanakan seluruh santri ketika berada di 

musholla. Namun di dalam lingkungan pondok 

lainnya seperti di depan kamar, kebiasaan menata 

sandal tidak secara kontinyu dilakukan. Sandal 

hanya ditata dengan rapi ketika selesai piket harian, 

itupun ditata oleh petugas piket. Selebihnya santri 

mau menata sandal ketika ada yang memulai. 

Kebanyakan masih belum memiliki kesadaran dalam 

penerapan rapi dan tertib ini.107  

       Pelaksanaan sholat di pesantren dilakukan 

secara berjama’ah di mushola Al-Maghfur. Dalam 
                                                                

106 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 06/O/28-II/2019. 
107 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 07/O/28-II/2019. 



 
 

 
 

fakta di lapangan, masih ditemui beberapa santri 

yang terlambat mengikuti sholat berjama’ah. Hal ini 

dikarenakan beberapa faktor, seperti ketiduran, 

melakukan aktifitas mandi atau mencucui pakaian 

ketika adzan berkumandang, antrian wudhu yang 

panjang dan lain-lain. Padahal peraturan mengenai 

sholat berjama’ah sudah sering disampaikan agar 

seluruh santri mengikuti sholat berjama’ah secara 

disiplin dan tidak boleh ada keterlambatan.108 

       Pelaksanaan aurod yauman di pesantren 

dilaksanakan setiap ba’da sholat maghrib dengan 

melafadzkan wirid-wirid yang telah diajarkan oleh 

pengasuh pondok. Pengasuh mengajarkan kepada 

seluruh santri untuk melakukan wirid secara jahr 

(keras). Hal ini dilakukan sebagi pembiasaan bagi 

santri agar ketika melakukan wirid tidak mengantuk 

dan mengontrol pikiran agar tetap khusyu’. Namun 

dalam pelaksanaan aurod yauman masih ditemukan 

beberapa santri yang tertidur dan tidak melafadzkan 

wirid secara jahr. Hal ini dikarenakan kurangnya 

kesungguhan santri dalam mengikuti kegiatan aurod 

yauman. Selain itu juga disebabkan karena 

kurangnya tindakan peneguran dari santri lain, 

padahal santri sudah diajarkan untuk membangunkan 

teman yang tertidur ketika aurod yauman 

berlangsung. 

                                                                
108 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode 08/O/28-II/2019. 



 
 

 
 

       Dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah 

yang dapat menghambat dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon adalah jarak usia dan 

kurangnya kesadaran pada diri santri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Strategi Kiai dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Interpersonal Santri di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Ponorogo 

       Kecerdasan interpersonal atau bisa juga dikatakan 

sebagai kecerdasan sosial, diartikan sebagai 

kemampuan dan keterampilan seseorang dalam 

menciptakan relasi, membangun relasi dan 

mempertahankan relasi sosialnya sehingga kedua belah 

pihak berada dalam situasi menang-menang atau saling 

menguntungkan.109 Kecerdasan interpersonal ini 

merupakan kecerdasan yang lebih bersifat crystallized 

menurut konsep yang dikemukakan oleh Cattel. 

                                                                
109 Safaria, Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Interperssonal Anak, 23. 



 

 
 

Intelegensi crystallized akan meningkat kadarnya dalam 

diri seseorang seiring dengan bertambahnya 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan-

keterampilan yang dimiliki oleh individu. Maka jelaslah 

bahwa kecerdasan interpersonal ini bersifat bisa 

berubah dan bisa ditingkatkan. Karena lebih merupakan 

sebuah proses belajar dari pengalaman sehari-hari, 

bukan merupakan faktor hereditas.110 

       Di semua lembaga atau institusi tidak terlepas dari 

yang namanya proses sosial. Di mana proses sosial ini 

secara tidak langsung menerapkan dimensi- dimensi 

kecerdasan interpersonal. Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Pasar Pon Kauman Kota Lama Ponorogo, 

sebagai salah satu lembaga pendidikan informal yang 

berbasis agama Islam juga tidak lepas dari proses 

interpersonal.  

                                                                
110 Ibid., 24. 



 

 
 

       Adapun strategi yang digunakan dalam 

meningkatkan kecerdasan interpersonal santri di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah adalah dengan 

memberikan kebebasan dalam bereksplorasi 

mengamalkan Dasa Jiwa dan Sesanti Santri Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah sesuai kemampuan diri 

masing-masing santri. 

       Pelaksanaan Dasa Jiwa dan Sesanti Santri ini tidak 

terlepas dari dimensi kecerdasan interpersonal yang 

dikembangkan Kiai terhadap santri dengan 

mengajarkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kemampuan kepemimpinan 

       Kepemimpinan dapat dipandang sebagai suatu 

sarana, suatu istrumen atau alat, untuk membuat 

sekelompok orang-orang mau bekerjasama dan 

berdaya upaya menaati segala peraturan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 



 

 
 

Dalam hal ini kepemimpinan dipandang sebagai 

dinamika suatu organisasi yang membuat orang-

orang bergerak, bergiat, berdaya upaya secara 

“kesatuan organisasi” untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi.111 

       Dalam praktik organisasi kata memimpin, 

mengandung konotasi: “menggerakkan, 

mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, 

memberikan teladan, memberikan dorongan, 

memberikan bantuan, dan sebagainya”. 112 

       Kemampuan kepemimpinan santri diajarkan 

melalui dua hal, yaitu: 

a. Melalui organisasi yang merupakan sebuah wadah 

dan di dalamnya terdapat berbagai kegiatan-

kegiatan. Adapun organisasi-organisasi tersebut 

                                                                
111 Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 25-26. 
112 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala  Sekolah, 83. 

 



 

 
 

yaitu OSMAH (Organisasi Santri Mambaul 

Hikmah/Orientasi Santri Mambaul Hikmah), EPIs 

(Enlighment Pasar Pon Institute), MDH (Majelis 

Dzikir Hasbunallah). 

b. Melalui pelatihan-pelatihan kegiatan yang 

berguna bagi masyarakat seperti adanya pelatihan 

khithobah, kultum, munakahat, haji dan umroh,    

       Dalam mengajarkan kepemimpinan di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah, pengasuh pesantren  

membangun kepemimpinan berdasarkan pada empat 

hal: 

a. Inhern, kejiwaan santri dalam berdzikir kuat, yaitu 

penataan ruhani. Dalam bahasa filsafat pendidikan 

adalah penataan ontologis.  

b. Berpikir cepat. Menata konsep berpikir Intelegensi. 

Dalam bahasa filsafat pendidikan adalah 

epistemologi. 



 

 
 

c. Bertindak tepat yaitu semacam sintesis pertemuan 

antara berdzikir kuat dan berpikir cepat. Yang 

dipandu kitab-kitab salaf kemudian dikembangkan 

oleh pribadi masing-masing. Sebuah tindakan yang 

tepat, gabungan antara berdzikir kuat dan berjama’ah 

rapat. 

d. Berjamaah rapat yang bisa bermakna berjama’ah 

dalam konteks ‘ubudiyah sholat maktubah tapi juga 

membangun leadership kebersamaan dalam 

membangun kepemimpinan. Maka dalam berjam’ah 

rapat ini disebut organisation. 

       Ke empat fundamen tersebut diambil dari Sesanti 

Santri Mambaul Hikmah Pasar Pon yaitu “Berdzikir 

Kuat, Berpikir Cepat, Bertindak Tepat, Berjama’ah 

Rapat”.  

       Dalam berdzikir kuat berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan Spiritual Question atau 



 

 
 

kecerdasan spiritual santri. Berpikir cepat berfungsi 

meningkatkan kemampuan berpikir santri atau 

Intelegensi Question. Dalam bertindak tepat lebih 

mengacu kepada aksi. Jadi santri tidak hanya belajar 

secara teoritis, namun juga harus praksis dan mampu 

merealisasikan ilmu-ilmu yang telah diajarkan. 

Sedangkan berjama’ah rapat berfungsi untuk 

meningkatkan Emosional Question sebagai bentuk dari 

kesholihan sosial dengan membangun kesadaran dan 

kebersamaan sosial di dalam pondok sebagai bekal 

pemimpin di masa depan. Hal ini mengacu pada  aspek-

aspek kecerdasan interpersonal, terutama pada aspek 

kepemimpinan. 

       Karena kecerdasan interpersonal melibatkan 

berbagai keterampilan verbal dan non verbal, 

kemampuan kerjasama, manajemen konflik, strategi 

membangun konsensus, kemampuan untuk percaya, 



 

 
 

menghormati, memimpin, dan memotivasi orang lain 

untuk mencapai tujuan umum. Kecerdasan 

interpersonal saat ini menjadi sebuah kebutuhan dimana 

kecerdasan ini diperlukan dan dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan di masyarakat dan komunikasi 

sosial yang berkualitas.113 Maka kegiatan-kegiatan 

pelatihan yang diadakan di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah ini sangat membantu dalam memenuhi 

kebutuhan di masyarakat kelak. Setidaknya seorang 

santri ketika terjun di masyarakat memiliki kompetensi 

atau keahlian-keahlian dasar yang dapat diterapkan, 

sehingga menjadikan mereka mampu memberikan 

kontribusi dan menjadi manusia yang bermanfaat. 

2. Kemampuan interaksi dan komunikasi sosial  

Kemampuan interaksi dan komunikasi sosial 

sebenarnya dapat terjalin secara alami dalam proses 

                                                                
113 English, Mengajar dengan Empati, 126. 



 

 
 

sosial, terlebih di dalam sebuah lembaga atau institusi. 

Karena di dalamnya berisi kumpulan individu sehingga 

menimbulkan proses interaksi dan sosialisasi antara 

individu satu dengan individu yang lain. Seseorang 

yang memiliki kemampuan sosial dapat bergaul dengan 

siapa saja, atau dia benar-benar seseorang yang sangat 

menyenangkan. Keterampilan ini meluas pada 

komunikasi lintas budaya dan tenggang rasa terhadap 

orang yang berbeda dengan diri kita. Hal ini 

membutuhkan pengetahuan (seperti tentang budaya 

organisasi atau bangsa, adat, dan lain-lain) dan 

keterampilan (dalam membimbing anda pada sebuah 

cara yang cerdas secara sosial). Keduanya data 

dipelajari, dan keduanya akan ditambahkan pada 

kemampuan sosial kita.114 

                                                                
114 Safaria, Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Interpersonal Anak, 107. 



 

 
 

Di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah proses 

interaksi dan komunikasi sosial didukung dengan 

adanya konsep paseduluran atau persaudaraan. Istilah 

saudara baisanya tidak lepas dari hubungan biologis 

atau hubungan darah. Namun persaudaraan yang 

dimaksudkan di dalam Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah adalah saudara tunggal guru tunggal bantal. 

Maksudnya seluruh santri memiliki guru yang sama 

yaitu K.H. Fathur Rochman Effendi beserta jajaran 

ustadznya dan bertempat tinggal di tempat yang sama 

yaitu di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah.  

       Hal inilah yang mampu menjadikan interaksi antara 

santri satu dengan santri lainnya terjalin dengan baik. 

Karena dengan menanamkan konsep persaudaraan, 

santri akan merasa saling menjaga, saling membuat 

nyaman satu sama lain dan saling menyayangi seperti 

halnya terhadap saudaranya sendiri.  



 

 
 

       Penguasaan keterampilan komunikasi sosial 

merupakan kemampuan individu untuk menggunakan 

proses komunikasi dalam menjalin dan membangun 

hubungan interpersonal yang sehat. Keterampilan 

komunikasi yang harus dikuasai adalah keterampilan 

mendengarkan efektif, keterampilan berbicara efektif, 

keterampilan public speaking, dan keterampilan 

menulis secara efektif.115 

       Di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, 

keterampilan komunikasi diajarkan melalui kegiatan 

EPIs (Enligment Pasar Pon Institue). EPIs ini 

merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan setiap 

Ahad pagi yang kegiatannya berisi kajian mengenai 

berbagai hazanah ilmu, seperti filsafat, literasi, 

jurnalistik, dan lain-lain. Dalam kegiatan tersebut santri 

juga dilatih mengenai kemampuan berbicara di depan 

                                                                
115 Ibid.,  25. 



 

 
 

umum (public speaking), kerja sama kelompok, diskusi, 

tanya jawab dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut 

secara tidak langsung dapat meningkatkan keterampilan 

komunikasi pada diri santri. 

3. Kemampuan berempati 

       Empati dapat diartikan peka terhadap perasaan 

orang lain dan bersikap respek, seperti menghargai 

temannya dengan memuji, menghargai perasaan 

temannya, dan peduli terhadap teman.116 Kemampuan 

berempati diajarkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah melalui konsep asas 3 sama yaitu 

sama makan, sama belajar, dan sama bekerja.  

       Dalam asas sama makan, seluruh santri diajarkan 

untuk berbagi dan makan secara bersama. Artinya 

ketika jam makan santri makan secara bersama-sama. 

Dan ketika ada santri yang memiliki makanan harus 

                                                                
116 Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini, 27. 



 

 
 

dibagi rata dengan santri yang lain meskipun hanya 

sedikit. Hal ini ditekankan untuk meningkatkan rasa 

kepedulaian terhadap orang lain. Dalam asas sama 

bekerja santri diajarkan untuk saling bekerja sama dan 

saling membatu satu sama lain. Hal ini direalisasikan 

dalam kegiatan kerja bakti setiap Ahad pagi yang 

dilaksanakan satu bulan dua kali di pesantren. Dengan 

kegiatan kerja bakti, maka akan timbul rasa saling 

tolong-menolong dan kebersamaan dalam diri santri. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan rasa 

empati pada diri santri.  

4. Mengajarkan etika 

       Etika dalam kamus diartikan sebagai ilmu 

pengetahuan tentag asas-asas akhlak. Menurut istilah 

etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk dan 



 

 
 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh 

manusia.117 

       Seorang santri biasanya cenderung memiliki 

pribadi yang tadzim terhadap kiai. Di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah, hal tersebut merupakan kalimat 

pertama yang tertera dalam Dasa Kewajiban Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah yang berisi “Santri wajib 

ta’dzim, taslim dan patuh terhadap Pengasuh Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah”, sehingga aturan tersebut 

menjadi satu aturan yang mengharuskan santri patuh 

dan taat terhadap peraturan-peraturan lainnya. Adapaun 

peraturan-peraturan tersebut tertera di dalam Dasa 

Kewajiban dan Dasa Pantang Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah.  

       Dasa Kewajiban Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati 

                                                                
117 Anwar, Akhlak Tasawuf, 15. 



 

 
 

oleh santri Pondok Pesantren Mambaul hikmah, yang 

berisi antara lain sebagai berikut:118 

a. Santri wajib patuh, ta’dzim dan taslim pada 

pengasuh PPMH 

b. Santri wajib aktif mengikuti dan mentaati semua 

peraturan dan tata tertib PPMH, baik tertulis maupun 

kesepakatan pengurus OSMAH (Organisasi Santri 

Mambaul Hikmah) 

c. Santri wajib aktif secara berkesadaran, bergiat, 

bersemangat melaksanakan sholat berjama’ah 

maktubah ma’al wirid, muhadloroh, mujahadah, 

ta’lim wa ta’allum dan kegiatan-kegiatan lain yang 

telah diputuskan di PPMH. 

d. Santri wajib aktif setiap saat dengan bersemangat, 

bergiat dan berkhidmat selalu pada pedoman dan 

pengamalan lima Piranti Kapribaden Santri PPMH, 

                                                                
118 Effendie, Buku Pedoman dan Pengamalan Kapribaden Santri 

Ponpes Mambaul Hikmah, 23-24. 



 

 
 

yaitu (Sesanti Santri PPMH, Dasa Jiwa Kapribaden 

Santri PPMH, Dasa Kewajiban PPMH, Dasa 

Pantang PPMH dan Manhaj Lima Asas Tiga) 

e. Santri wajib aktif menjaga karakter berbudi luhur 

(akhlakul karimah) 

f. Santri wajib aktif menjaga kuat persaudaraan 

OSMAH (Organisasi Santri Mambaul Hikmah) dan 

aktif menjaga nama baik almamater. 

g. Santri wajib muqim dan mabid di PPMH. Jika 

meninggalkan lokasi PPMH harus mendapat izin 

langsung dari pengasuh dan diketahui pengurus 

OSMAH. Jika ada tamu atau teman yang menginap 

harap lapor ke Pengurus OSMAH. 

h. Santri wajib aktif bersekolah dan kuliah pada siang 

hari dan berkomitmen aktif berkegiatan PPMH pada 

malam hari, kevuali libur sekolah dan kuliah. 



 

 
 

i. Santri wajib aktif mengikuti dan menjalankan sikap 

kepemimpinan dan ke-organisasian OSMAH dan 

menjalankan secara komitmen keputusan-keputusan 

OSMAH PPMH. 

j. Santri wajib aktif secara sadar ikut menjaga 

keamanan, kebersihan, kerapian, ketertiban seluruh 

area PPMH dan berperilaku, bersikap, dan 

berpakaian secara elegan, santun, bersih, rapi dengan 

kondisi kamar juga bersih, rapi dan tertib. 

 Dasa Pantang PPMH berisi hal-hal sebagai 

berikut:119 

a. Pantang tidak loyal dan mengabaikan tugas – 

wadhifah pengasuh PPMH. 

b. Pantang mengingkari, mengabaikan seluruh aturan, 

baik tertulis maupun kesepakatan yang berlaku di 

PPMH. 

                                                                
119 Ibid., 25-26. 



 

 
 

c. Pantang meninggalkan sholat berjama’ah ma’al 

wirid, muhadhoroh, mujahadah, ta’lim wa ta’allum 

dan kegiatan lain yang ditentukan PPMH. 

d. Pantang mengabaikan dan meninggalkan pedoman 

dan pengamalan lima Piranti Kapribaden Santri 

PPMH. 

e. Pantang bersikap su’ul adab (bermoral rendah) yang 

diantaranya: perzinaan, berwatak kriminal, pergaulan 

intimitas lawan jenis “bukan makhrom”, mencuri, 

menipu, berkelahi, miras, menyaksikan dan 

melakukan pornografi, psikotropika, dan Ghosob. 

f. Pantang bersikap individualis, tidak punya rasa 

kebersamaan dan persaudaraan kuat sesama santri 

dan berpotensi. 

g. Pantang meninggalkan area PPMH tanpa seizin 

Pengasuh dan keluar malam (begadang) di luar 

lokasi PPMH melebihi pukul 23.00 WIB. 



 

 
 

h. Pantang mengganggu ketertiban umum, membuat 

keonaran dan kegaduhan. 

i. Pantang tidak berdisiplin, tidak bersemangat dan 

tidak berkomitmen terhadap pembinaan organisasi 

dari OSMAH. 

j. Pantang berucap, berbusana, beersikap dan 

berperilaku tidak istiqomah, tidak sopan, tidak 

sensitive, tidak elegan, tidak bersih, dan tidak rapi 

maupun tertib. 

       Isi Dasa Kewajiban dan Dasa Pantang Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah tidak lepas dari peraturan-

peraturan yang harus dipatuhi oleh santri. Selain itu 

juga berisi mengenai etika-etika yang harus dijalankan 

oleh santri seperti santri wajib aktif menjaga karakter 

berbudi luhur (akhlakul karimah), santri pantang 

bersikap su’ul adab (bermoral rendah) yang 

diantaranya: perzinaan, berwatak kriminal, pergaulan 



 

 
 

intimitas lawan jenis “bukan makhrom”, mencuri, 

menipu, berkelahi, miras, menyaksikan dan melakukan 

pornografi, psikotropika, dan ghosob, dan santri 

pantang bersikap individualis, tidak punya rasa 

kebersamaan dan persaudaraan kuat sesama santri dan 

berpotensi. 

       Etika santri juga diajarkan oleh pengasuh sebagai 

penanaman karakter pribadi dalam diri santri. Hal ini 

diajarkan melalui adab-adab yang diambil dari kitab-

kitab Ta’lim Muta’allim dan Arba’in Nawawi yang 

intinya diambil dan diremahkan dalam sebuah konsep 

Dasa Jiwa Kapribaden Santri Mambaul Hikmah, 

dengan harapan santri memiliki kepribadian yang baik 

dan mampu menjadi insan kamil melalui pengamalan 

Dasa jiwa Kapribaden tersebut. 



 

 
 

       Adapun dasa Jiwa Kapribaden Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah adalah sebagai berikut:120 

a. Yakin 

b. Ikhlas 

c. Syukur 

d. Istiqomah 

e. Bersih 

f. Rapi dan tertib 

g. Kreatif, dinamis, produktif (KDP) 

h. Belajar, berlatih, beramal (3B) 

i. Dawamil wudlu 

j. Dawamud dzikir 

       Jadi dapat diketahui bahwa etika di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah diajarkan melalui 

penerapan Dasa Jiwa, Dasa Pantang, dan Dasa 

Kewajiban Santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah. 

                                                                
120 Ibid., 10. 



 

 
 

        Dari uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

strategi yang digunakan kiai dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri yaitu dengan cara 

mengajarkan kepemimpinan pada diri santri, 

mengajarkan interaksi dan komunikasi sosial, 

mengajarkan empati, dan mengajarkan etika pada diri 

santri. Hal ini sesuai dengan teori mengenai strategi 

dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal yang 

dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti: 

mengembangkan sikap empati, mengembangkan sikap 

prososial, mengembangkan kesadaran diri anak, 

mengajarkan pemahaman situasi sosial dan etika sosial, 

mengajarkan pemecahan masalah efektif pada anak, 

mengajarkan komunikasi dengan santun kepada anak 

mengajarkan cara mendengarkan efektif.121 

 

                                                                
121 Safaria, Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Interperssonal Anak, 45-163. 



 

 
 

B. Pembahasan Problem Peningkatan Kecerdasan 

Interpersonal Santri di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Pasar Pon Ponorogo 

 Kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan 

yang dapat berubah dan dapat ditingkatkan melalui 

proses-proses belajar dari pengalaman sehari-hari, 

bimbingan, dan pengarahan dari orang lain. Banyak 

cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kecerdasan interpersonal ini.  

 Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

merupakan salah satu pesantren yang menerapkan 

beberapa cara atau strategi dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri. Namun dalam 

prosesnya, tidak jarang ditemui beberapa masalah yang 

menjadi hambatan dalam meningatkan kecerdasan 

interpersonal tersebut. 



 

 
 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

menemukan beberapa masalah yang menjadi hambatan 

dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal santri di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah. Beberapa masalah 

tersebut antara lain: 

1. Jarak usia 

        Jarak usia yang dimaksud dalam hal ini adalah 

perbedaan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan 

dapat diartikan sebagai tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan 

peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan.122 

       Mayoritas santri di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah berasal dari kalangan mahasiswa, dan 

selebihnya merupakan santri minoritas yang masih 

menempuh jenjang pendidikan SMK/sederajat. 

                                                                
122https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia, 

diakses 09 Mei 2019. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia


 

 
 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

sebenarnya merupakan pesantren yang menerapkan 

sistem dan kegiatan yang diprioritaskan bagi 

kalangan mahasiswa. Sehingga dalam proses 

pelaksanaan kegiatannya menimbulkan jurang 

intelektual antara santri yang berstatus sebagai 

mahasiswa dan santri yang masih menempuh 

pendidikan SMK/sederajat. Karena perbedaan 

jenjang pendidikan memberikan pengalaman dan 

pengetahuan pula. 

2. Kurangnya kesadaran pada diri santri 

       Kesadaran diri merupakan kecenderungan 

individu untuk dapaat menyadari dan 

memperhatikan aspek diri internal maupun aspek 

diri eksternalnya. Artinya seseorang memiliki dua 

aspek kesadaran akan dirinya. Aspek diri internal 

berkaitan dengan menyadari keinginan internalnya 



 

 
 

seperti pikiran, perasaan, emosi, pengalaman daan 

tindakan yang diambil. Sedangkan aspek diri 

eksternal adalah kemampuan seseorang untuk 

menyadari penampilannya, pola interaksinya 

dengan lingkungan sosial, dan menyadari situasi 

lingkungan yang terjadi di sekelilingnya.123 

 Di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, 

masih ditemukan beberapa santri yang belum 

memiliki kesadaran diri. Mereka terkadang tidak 

menyadari bahwa diri mereka dalam pengawasan 24 

jam di pesantren. Bentuk pengawasan 24 jam ini 

bukan ditunjukkan dengan penjagaan ketat yang 

dilakukan oleh pengurus pesantren, namun dengan 

adanya aturan-aturan yang berlaku di pesantren 

seperti Dasa Jiwa, Sesanti Santri, Dasa Pantang, dan 

Dasa Kewajiban. Aturan-aturan tersebut merupakan 

                                                                
123 Safaria, Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Interpersonal Anak, 46. 



 

 
 

sesuatu yang seharusnya dipatuhi oleh setiap santri 

kapanpun selama masih berstatus menjadi santri 

Pesantren Mambaul Hikmah.  

 Namun dalam fakta di lapangan, beberapa 

santri tidak sepenuhnya menjalankan aturan-aturan 

tersebut. Sehingga masih ditemui hal-hal yang tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah seperti 

kurangnya kontinyuitas dalam melaksanakan Dasa 

Jiwa bersih, rapi dan tertib; kurangnya kedisiplinan 

dalam berjama’ah sholat dan mengikuti aurod 

yauman.  

 Pelaksanaan Dasa Jiwa bersih, rapi dan tertib 

direalisasikan dengan adanya kegiatan piket harian 

bagi setiap santri. Piket harian ini bertujuan untuk 

menjaga kebersihan dan kerapian seluruh 

lingkungan pesantren. Namun terkadang masih 



 

 
 

ditemui beberapa santri yang tidak melaksanakan 

tanggung jawabnya dalam melakukan piket harian, 

sehingga menyebabkan beberapa tempat tertentu di 

pesantren yang masih terlihat kotor. 

 Pelaksanaan rapi dan tertib selalu diajarkan 

oleh pengasuh mulai dari memperhatikan hal-hal 

terkecil seperti menata sandal. Menata sandal 

dengan rapi selalu dilaksanakan seluruh santri 

ketika berada di musholla. Namun di dalam 

lingkungan pondok lainnya seperti di depan kamar, 

kebiasaan menata sandal tidak secara kontinyu 

dilakukan. Sandal hanya ditata dengan rapi ketika 

selesai piket harian, itupun ditata oleh petugas piket. 

Selebihnya santri mau menata sandal ketika ada 

yang memulai. Kebanyakan masih belum memiliki 

kesadaran dalam penerapan rapi dan tertib ini.  



 

 
 

 Pelaksanaan sholat di pesantren dilakukan 

secara berjama’ah di mushola Al-Maghfur. Dalam 

fakta di lapangan, masih ditemui beberapa santri 

yang terlambat mengikuti sholat berjama’ah. Hal ini 

dikarekan beberapa faktor, seperti ketiduran, 

melakukan aktifitas mandi atau mencucui pakaian 

ketika adzan berkumandang, antrian wudhu yang 

panjang dan lain-lain. Padahal peraturan mengenai 

sholat berjama’ah sudah sering disampaikan agar 

seluruh santri mengikuti sholat berjama’ah secara 

disiplin dan tidak boleh ada keterlambatan.  

 Pelaksanaan aurod yauman di pesantren 

dilaksanakan setiap ba’da sholat maghrib dengan 

melafadzkan wirid-wirid yang telah diajarkan oleh 

pengasuh pondok. Pengasuh mengajarkan kepada 

seluruh santri untuk melakukan wirid secara jahr 

(keras). Hal ini dilakukan sebagi pembiasaan bagi 



 

 
 

santri agar ketika melakukan wirid tidak mengantuk 

dan mengontrol pikiran agar tetap khusyu’. Namun 

dalam pelaksanaan aurod yauman masih ditemukan 

beberapa santri yang tertidur dan tidak melafadzkan 

wirid secara jahr. Hal ini dikarenakan kurangnya 

kesungguhan santri dalam mengikuti kegiatan aurod 

yauman. Selain itu juga disebabkan karena 

kurangnya tindakan peneguran dari santri lain, 

padahal santri sudah diajarkan untuk 

membangunkan teman yang tertidur ketika aurod 

yauman berlangsung.  

       Dari uraian di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang dapat 

menghambat dalam meningkatkan kecerdasan 

interpersonal santri di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Pasar Pon adalah jarak usia dan kurangnya 

kesadaran pada diri santri. 



 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

mengenai peran kiai dalam meningkatkan kecerdasan 

interpersonal santri, maka dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Strategi yang dilakukan kiai dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah antara lain dengan mengajarkan 

kepemimpinan pada santri melalui kegiatan 

keorganisasian seperti OSMAH (Orientasi Santri 

Mambaul Hikmah), EPIs (Enlightment Pasar Pon 

Institute), dan lain-lain; mengajarkan interaksi dan 

komunikasi sosial melalui konsep paseduluran atau 

persaudaraan dan EPIs (Enlightment Pasar Pon 

Institute); mengajarkan empati pada diri santri melalui 

asas 3 sama (sama makan, sama belajar, sama 

bekerja); dan mengajarkan etika pada diri santri 

melalui Dasa Jiwa, Dasa Pantang, dan Dasa 

Kewajiban Pondok Pesantren Mambaul Hikmah. 

2. Masalah yang menjadi hambatan dalam meningkatkan 

kecerdasan interpersonal santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon antara lain adanya jarak 

usia (perbedaan stratafikasi atau jenjang pendidikan) 

antara santri mahasiswa dengan santri yang 



 

 
 

menempuh pendidikan SMK/sederajat serta 

kurangnya kesadaran dalam diri santri. 

 

C. Saran 

1. Bagi Pengasuh 

           Untuk terus mengoptimalkan program-program 

yang dapat membantu meningkatkan kecerdasan 

interpersonal santri yang telah dilaksanakan di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah. 

2. Bagi Pengurus 

            Untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan 

dan evaluasi terhadap program-program yang telah 

berjalan. 

3. Bagi Santri 

       Untuk lebih meningkatkan kesadaran diri dan 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan yang 

telah diprogramkan di pesantren. 
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