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ABSTRAK 

Darmawati, 2022. Analisis Pembinaan Pondok  dalam Kemandirian Santri Di 
Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan, 
yang dibimbing oleh:  Muhlis Madani dan Darwis Muhdina. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana pembinaan 
kemandirian santri di pondok pesantren puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah 
Wilayah Sulawesi Selatan, 2) Bagaimana bentuk kemandirian santri di Pondok 
Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan, 3) 
Bagaimana analisis pembinaan pondok terhadap kemandirian santri di Pondok 
Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Suawesi Selatan. 

Untuk melihat ketiga masalah tersebut, diperlukan metode kualitatif 
desikriptif, yaitu data-data yang dikumpulkan melalui jawaban informan 
dilakukan seleksi dan pemilahan yang kemudian dianalisis secara semantik dan 
induktif yang kemudian dikuatkan lagi dengan hasil observasi langsung oleh 
penulis. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa orientasi pembinaan kemandirian 
santri di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi 
Selatan diarahkan pada 2 aspek, yakni aspek jasmani dan rohani. Kedua aspek 
ini akan terbentuk dengan baik jika dilakukan dengan manajemen baik dan 
konsisten serta didukung penuh oleh orang tua santri itu sendiri. 

Kemandirian santri Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah 
Wilayah Sulawesi Selatan sudah dapat dilihat sejak masuk di pondok dan terus 
mengalami perkembangan seiring dengan kehidupannya di pesantren. 
Kemandirian mereka terbentuk dengan sendiri jika santri mengikuti program-
program pesantren, baik yang bersifat alamiah seperti kehidupan di asrama dan 
di kelas maupun bersifat struktural seperti keaktifan di organisasi kesantrian. 
Meskipun demikian, harapan tersebut belum maksimal terwujud, dikarenakan 
beberapa hambatan antara lain: sosialisasi aturan yang masih minim, sumber 
daya manusia yang sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, 
kurangnya rasa tanggung jawab dari orang tua santri serta kurangnya 
pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing individu 
santri. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain: sarana prasarana gedung 
dan asrama yang luas, adanya kerjasama dan loyalitas para pengelola, serta 
usia pesantren yang tentunya sudah banyak pengalaman.  

Simpulan penelitian, bahwa pembinaan kemandirian santri di Pondok 
Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan 
merupakan salah satu program unggulan pesantren. Oleh karena itu, tidak ada 
pilihan lain kecuali harus membenahi segala instrument yang berhubungan 
dengan pembinaan peningkatan kemandirian santri, mulai dari manajemen yang 
baik, sumber daya manusia yang memadai dan tanggung jawab orang tua santri 
sebagai madrasah kedua setelah keluar dari pesantren.  
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