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   BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sering dikatakan sebagai seni pembentukan masa depan. Ini 

tidak hanya terkait dengan manusia seperti apa yang diharapkan di masa depan, 

tetapi juga dengan proses seperti apa yang akan diberlakukan dimasa datang. Baik 

dalam konteks peserta didik maupun proses, pendidikan perlu memperhatikan 

realitas sekarang untuk menyusun format langkah-langkah akan diberlakukan. 

Pendidikan sebagai salah satu unsur terpenting dalam pembangunan bangsa 

dan negara mempunyai tujuan untuk memperoleh nilai lebih dalam rangka 

mencapai kesejahteraan bersama, lahir dan batin. Tujuan lainya adalah 

mengembangkan prilaku membangun, yaitu prilaku maju, modern, 

produktif, efektif, dan efesien, dan juga mengembangkan prilaku yang arif 

bijaksana, yaitu prilaku yang mampu memahami kehidupan dan menyadari 

peranan dirinya di tengah kehidupan bersama untuk membangun 

masyarakatnya, sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan.
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Melalui  pendidikan, diharapkan akan lahir individu-individu yang baik, 

bermoral, dan berkualitas, sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, 

masyarakatnya, negaranya dan umat-umat manusia secara keseluruhan. 

Disamping itu, pendidikan juga diharapkan tidak hanya melahirkan output yang 

berintelektual tinggi, namun juga mempunyai kecakapan dan emosional yang 

matang, dengan dilandasi ketakwaan dan keimanan kepada tuhan Yang Maha Esa, 

sehingga pada akhirnya mampu melahirkan anak yang mandiri dalam menghadapi 

zamanya dan menjadikan dirinya mampu bersaing dalam kehidupan. Hal ini 

senada dengan pengertian pendidikan Islam, sebagaimana dikemukakan oleh M. 

Yusuf Al-Qardhawi bahwa: “pendidikan Islam adalah pendidikan manusia 
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seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilanya. 

Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup, baik dalam 

keadaan damai maupun perang dan menyiapkannya untuk masyarakat dengan 

segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya”.
2
 

Karena fokus utama pendidikan adalah manusia, maka seyogyanyalah 

institusi-institusi  pendidikan memfokuskan kepada substansi kemanusiaan, 

membuat sistem yang mendukung kepada terbentuknya manusia yang baik, yang 

menjadi tujuan utama dalam pendidikan. Dalam pandangan Islam, manusia bukan 

saja terdiri dari komponen fisik dan materi, namun terdiri juga dari spiritual dan 

jiwa. Oleh sebab itu, sebuah institusi pendidikan bukan saja memproduksi anak 

didik yang akan memiliki kemakmuran materi, namun juga yang lebih penting 

adalah melahirkan individu-individu yang memiliki diri yang baik sehingga 

mereka akan menjadi manusia yang  bermanfaat bagi umat dan  mendapatkan 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Institusi pendidikan perlu mengarahkan anak 

didik supaya mendisiplinkan akal dan jiwanya, memiliki akal yang pintar dan 

sifat-sifat dan jiwa yang baik, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan 

benar, memiliki pengetahuan yang luas, yang akan menjaganya dari kesalahan-

kesalahan, serta memiliki hikmah dan keadilan.  

 Terjadinya kegagalan pada model pembangunan masa lalu, menyadarkan 

akan perlunya reorientasi baru dalam pembangunan yang tidak lagi berorientasi 

pada pertumbuhan ekonomi semata tetapi pembangunan yang memperhatikan 

lingkungan dan pembangunan yang berwajah manusiawi. Pendekatan tersebut 
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menempatkan manusia sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting 

dalam segala segi. Proses pembangunan hendaknya sebagai suatu proses yang 

populis, serta konsentrasi pembangunan lebih pada ekonomi kerakyatan, dengan 

mengedepankan fasilitas pembangunan pada usaha rakyat kecil. 

Bertolak dari model pembangunan yang humanize tersebut maka 

dibutuhkan program-program pembangunan yang memberikan prioritas pada 

upaya memberdayakan masyarakat. Dalam konteks good governance ada tiga 

pilar yang harus menopang jalannya proses pembangunan, yaitu masyarakat sipil, 

pemerintah dan swasta. Oleh karena itu SDM/ masyarakat menjadi pilar utama 

yang harus diberdayakan sejak awal. Dalam pembangunan perekonomian rakyat 

untuk memberdayakan rakyat hendaklah disertai transformasi secara seimbang, 

baik itu transformasi ekonomi, sosial,  maupun budaya. 

Melalui pemberdayaan ini , masyarakat dapat menjalankan pembangunan 

dengan diberikan hak untuk mengelola sumber daya yang ada. Masyarakat 

diberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan pogram 

pembangunan yang telah mereka tentukan. Dengan demikian masyarakat diberi 

kekuasaan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dai pemerintah 

maupun pihak lain. 

Pertanyaan yang saat ini selalu menghinggapi siswa dan orang tua setiap 

kali kelulusan sekolah adalah mau kemana setelah lulus? Pertanyaan ini tidak 

asing lagi untuk diungkap, dalam kenyataan sehari-hari, kita di hadapkan pada 

kondisi dimana para siswa tidak siap ketika harus masuk ke dalam dunia kerja  
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yang penuh dengan persaingan, dan terkadang tidak mengenal kawan maupun 

lawan. 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia 

nampaknya juga menghadapi persoalan yang sama. Hanya saja menghadapi 

persoalan semacam ini, pesantren mempunyai cara sendiri dalam menyiapkan 

santrinya tatkala sudah tidak tinggal di pesantren lagi. Ini tampak dari pola 

pendidikan di pesantren yang akhir-akhir ini mulai banyak menampakkan 

perubahan. Dinamika dan kemajuan zaman telah mendorong terjadinya perubahan 

penampilan pendidikan pesantren sekarang yang lebih beragam, sehingga 

lembaga tersebut melakukan berbagai adopsi dan adaptasi sedemikian rupa. 

Disamping itu, pada masa sekarang ini, pondok pesantren mulai menampakan 

eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang mumpuni, yaitu 

didalamnya didirikan sekolah, baik formal maupun nonformal.  

Melalui tranformasi, baik kultur, sistem maupun nilai yang ada di pondok 

pesantren, maka pondok pesantren yang dikenal dengan salafiyah (kuno) kini 

telah berubah menjadi khalafiyah (modern). Transformasi tersebut sebagai 

jawaban atas kritik-kritik yang diberikan pada pesantren dalam arus transformasi 

ini, sehingga dalam sistem dan kultur pesantren terjadi perubahan yang drastis, 

misalnya : 

1. Perubahan   sistem    pengajaran   dari   perseorangan  atau sorogan  menjadi      

sistem klasikal yang kemudian kita kenal dengan istilah madrasah (sekolah). 

2. Pemberian     pengetahuan     umum    disamping    masih   mempertahankan    

pengetahuan agama dan bahasa arab. 

3. Bertambahnya      komponen    pendidikan   pondok    pesantren,    misalnya  

keterampilan sesuai dengan kemampuan  dan kebutuhan masyarakat, 

kesenian yang islami. 
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4. Lulusan   pondok   pesantren  diberikan   syahadah   ( ijazah )   sebagai  

tanda         

tamat dari pesantren tersebut dan ada sebagian syahadah tertentu yang 

nilainya sama dengan ijazah negeri.
3
  

 

Adanya perubahan-perubahan yang terjadi di pondok pesantren, ternyata 

tidak menghilangkan prinsip-prinsip pendidikan yang selama ini dipegang teguh 

dan sekaligus menjadi ciri khusus pondok pesantren. Ciri-ciri tersebut diantaranya 

adalah : 

a.   Adanya hubungan akrab antar santri dengan kiainya. 

            b.   Adanya kepatuhan santri kepada kiai. 

c.   Hidup  hemat  dan     sederhana     benar-benar     diwujudkan      dalam    

      lingkungan  pesantren. 

d.   Kemandirian sangat terasa dipesantren. 

e.   Jiwa tolong-menolong dan   suasana   persaudaraan   sangat   mewarnai   

      pergaulan di   pesantren. 

f.   Disiplin sangat dianjurkan. 

g.   Keprihatinan  untuk   mencapai   tujuan  mulia. Hal  ini  sebagai  akibat      

      kebiasaan puasa sunat, zikir, dan i‟tikaf, shalat tahajud dan lain-lain. 

h.   Pemberian  ijazah, yaitu  pencantuman  nama  dalam  satu daftar rantai      

      pengalihan   pengetahuan   yang   diberikan  kepada  santri-santri  yang              

      berprestasi.
4
  

 

    Prinsip-prinsip diatas sangat dipegang teguh oleh pesantren apalagi 

pesantren juga menganut pendidikan sepanjag waktu, selama 24 jam penuh, santri 

berada dalam lingkungan pendidikan.
5
 Keunikan pesantren inilah yang 

menyebabkan lulusan pesantren mempunyai ciri khas yang tidak di miliki oleh 

lulusan pendidikan lain. 

   Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang berada dibawah 

kepemimpinan kyai. Sesuai dengan sifatnya yang mandiri, pondok pesantren 

membiayai seluruh kegiatanya dari hasil yang diusahakan sendiri. Selain itu, 
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untuk mempersiapkan para santrinya ketika sudah keluar dari pesantren, pesanrten 

mendidik para santri agar siap hidup di tengah-tengah masyarakat. 

Pesantren dengan semangat pemberdayaan merupakan salah satu contoh   

konkret dari upaya pesantren yang tidak hanya berkonsentrasi dalam 

pengembangan keilmuan Islam, akan tetapi pesantren juga merupakan lembaga 

yang mempunyai kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Pesantren di 

tantang untuk tidak hanya memproduksi manusia-manusia bermoral cerdas serta 

patriotik sebagai pengejawantahan ketakwaan dan keimanan, tapi juga 

menciptakan manusia yang mandiri. 

Inilah kekhasan pendidikan pesantren. Disaat lulusan sekolah formal sibuk 

mencari pekerjaan, para santri diharapkan dapat menjalani kehidupanya dengan 

menciptakan pekerjaan, yang pada akhirnya akan ikut mengurangi jumlah 

pengangguran di negeri ini. Tantangan pondok pesantren memang sangat berat. 

Perubahan zaman yang sangat cepat mengharuskan pondok pesantren melakukan 

berbagai inovasi yang salah satunya memberikan manajemen pendidikan 

kewirausahaan. 

Upaya peningkatan mutu pondok pesantren merupakan tuntutan yang 

makin mendesak dan tidak dapat dihindari. Era pasar bebas sudah mulai bergulir 

menuntut “kemampuan bersaing” dari SDM kita. Kemampuan bersaing hanya 

mungkin muncul bila kita berkualitas. Tanpa kualitas, maka SDM kita akan 

menjadi “tenaga pekerja” ( tenaga buruh ) dan tenaga lapisan bawah dalam era 

pasar bebeas tersebut.
6
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Pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship) di Indonesia masih kurang 

memperoleh perhatian yang cukup memadai, baik oleh dunia pendidikan, 

masyarakat, maupun pemerintah. Banyak praktisi pendidikan yang kurang 

memperhatikan aspek-aspek penumbuhan mental, sikap, dan prilaku 

kewirausahaan peserta didik, baik di sekolah kejuruan maupun professional 

sekalipun. Orientasi mereka, pada umumnya, hanya pada upaya-upaya 

menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Sementara itu, dalam masyarakat 

sendiri telah berkembang lama kultur feodal (priyayi) yang diwariskan oleh 

penjajahan Belanda. Sebagian besar anggota masyarakat memiliki persepsi dan 

harapan bahwa output dari lembaga pendidikan dapat menjadi pekerja (karyawan, 

administrator atau pegawai) oleh karena dalam pandangan mereka bahwa pekerja 

(terutama pegawai negeri) adalah priyayi yang memiliki status sosial cukup tinggi 

dan disegani oleh masyarakat. Akan tetapi, melihat kondisi objektif yang ada, 

persepsi dan orientasi di atas musti diubah karena sudah tidak lagi sesuai dengan 

perubahan maupun tuntutan kehidupan yang berkembang sedemikian kompetitif. 

Pola berpikir dan orientasi hidup kepada pengembangan kewirausahaan 

merupakan suatu yang mutlak untuk mulai dibangun, paling tidak dengan melihat 

realitas sebagai berikut: 

1. Senantiasa terjadi ketidakseimbangan antara pertambahan jumlah angkatan 

kerja setiap tahun jika dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja 

yang ada. Tentu saja kondisi seperti ini akan mengakibatkan persaingan 

yang semakin ketat dalam upaya mendapatkan pekerjaan. Sementara hidup 
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ini tetap harus berjalan dan penghasilan tetap harus dicari untuk menutup 

berbagai kebutuhan hidup yang kian mahal. 

2. Yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era global ini adalah 

manusia mandiri (independent) yang memiliki keunggulan kompetitif 

maupun komparatif, mampu membangun kemitraan sehingga tidak 

menggantungkan pada orang lain. Menurut Samuel Hutington, di sini 

hukum insani berlaku, bahwa yang mampu bertahan adalah mereka yang 

berkualitas (bukan yang kuat). 

3. Posisi pekerja, karyawan, dan pegawai (pada umumnya di negara 

berkembang) sering berada pada posisi yang lemah dan ditempatkan sebagai 

alat produksi (subordinasi) sehingga tidak memiliki daya tawar yang 

seimbang. Bekerja sebagai karyawan/pegawai dapat mencerminkan jiwa 

pemalas. Sebaliknya, ia malah tidak dapat mengembangkan ide dan visi 

selama ia bekerja untuk orang lain. 

Pondok pesantren sebagai pusat pendidikan yang berbasis masyarakat 

dan selalu mengembangkan model manajemen pendidikan kewirausahaan, 

sangat tepat kiranya menjadi pilihan masyarakat pedesaan, khususnya kalangan 

menengah kebawah. Hal ini di samping karena biayanya yang relative 

terjangkau, hasilnya juga cukup untuk menjadi bekal untuk hidup di alam pedesaan. 

Bahkan sangat mungkin, pendidikan di pondok pesantren memiliki potensi untuk 

dikembangkan guna menjawab tantangan perkembangan zaman dewasa ini.  

Persoalan keterbatasan tenaga ahli terampil, dan berpengalaman di 

bidang pendidikan kewirausahaan, terbatasnya guru yang memahami teori dan 
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penerapannya dalam proses pembelajaran, serta belum cukupnya fasilitas 

pendidikan yang dimiliki untuk mendukung pengembangan manajemen 

pendidikan kewirausahaan tersebut, menjadi kata kunci yang perlu mendapat 

perhatian khusus, sebab implementasi manajemen pendidikan kewirausahaan di 

pesantren diduga belum berjalan secara optimal. Sehingga keberadaan pesantren 

sebagai lembaga pendidikan agama Islam  yang diharapkan bisa memberi 

sumbangan kongkrit bagi masyarakat dan pembangunan daerah belum bisa 

dimaksimalkan. 

 Berkaitan dengan semakin maraknya manajemen pendidikan 

kewirausahaan dibeberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia ini, 

penulis ingin mengadakan penelitian tentang konsep manajemen pendidikan 

kewirausahaan yang ditawarkan pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Rama 

Lampung Tengah dan implementasinya serta relevansinya dengan kebutuhan 

masyarakat.  

 Pesantren Sabilun Najah Seputih Raman merupakan salah satu contoh 

pesantren salaf yang memberikan pendidikan ketrampilan kepada para santrinya. 

Kegiatan pesantren di mulai dari shalat shubuh hingga menjelang tengah malam. 

Pendidikan ketrampilan di lakukan pada siang hari. Santri yang tidak bersekolah 

di latih berbagai ketrampilan di badan-badan usaha yang didirikan oleh pesantren. 

Dengan demikian, para santri tidak hanya mendalami berbagai ilmu agama, 

namun juga belajar berbagai keterampilan yang dapat menunjang kemandirian 

dalam hidupnya. 
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Pola pendidikan di pondok Pesantren Sabilun Najah Seputih Raman dapat 

di katakan sama dengan pesantren salaf yang lainnya. Hanya saja, pesantren ini 

mempunyai pendidikan keterampilan bagi para santri. Para santri di ajarkan 

bagaimana hidup mandiri, tanpa mengharapkan bantuan dari pihak lain, termasuk 

pemerintah. Apalagi bagi santri yang tidak bersekolah, keterampilan yang didapat 

di pesantren akan dapat menjadi nilai tambah bagi dirinnya, karena walaupun 

tidak memiliki ijazah pendidikan formal, paling tidak ia telah mempunyai 

keterampilan yang dapat diandalakan untuk menujang kehidupannya. 

Pondok Pesantren yang dirintis oleh K.H.Daroeni Ali,S.H.I sejak tahun 

1993, yang dikukuhkan berdasar Akte Notaris Nomor 19 tanggal 12 Juli 1993 

tersebut, saat ini dihuni oleh sekitar 250 santri yang berasal dari beberapa daerah 

yang ada di propinsi Lampung dan sekitarnya. Meski di Lampung sudah banyak 

pesantren, namun keberadaan pesantren Sabilun Najah merupakan salah satu 

pesantren yang eksistensinya cukup diperhitungkan oleh masyarakat. Pesantren 

ini memiliki pendidikan formal mulai taman kanak-kanak, dan SMP Islam,SMA 

Islam Selain itu juga diselenggarakan pendidikan non formal berupa madrasah 

diniyyah dan berbagai tingkat pendidikan agama. Untuk ukuran pesantren di 

daerah pedesaan, jumlah santri yang lumayan besar itu, tentunya memerlukan 

pengelolaan pendidikan dengan penerapan kurikulum berbasis masyarakat yang 

handal. Dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan kewirausahaan di 

pesantren ini telah dilaksanakan bidang pembuatan Tahu,Es Kedelai,Susu 

Kedelai dan Makan Ringan anak-anak,penjualan kain sarung,busana muslim    

dan Koprasi Santri.Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengetahui 
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konsep dan Implementasi Pendidikan Kewirausahaan di Pondok Pesantren 

Sabilun Najah Seputih Raman Lampung Tengah dan relevansinya dengan 

kebutuhan masyarakat. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti 

adalah :  

1. Implementasi Pendidikan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Sabilun 

Najah Seputih Raman 

2. Peran  Kyai dalam pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan pondok  

pesantren Sabilun Najah Seputih Raman 

3. Usaha-usaha pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman dalam 

mengembangkan pribadi mandiri para santri  

4. Tantangan  dan hambatan yang dihadapi pengurus Pondok Pesantren 

Sabilun Najah Seputih Raman dalam melaksanakan progam Pendidikan 

Kewirausahaan di pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi tersebut diatas, maka permasalahan 

penelitian ini difokuskan pada : 

1. Bagaimana Implementasi Pendidikan Kewirausahaan di pondok pesantren 

Sabilun Najah Seputih Raman dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan Implementasi Pendidikan Kewirausahaan di pondok pesantren 

Sabilun Najah Seputih Raman serta relevansinya  dengan kebutuhan 

masyarakat 

2. Mendiskripsikan peran Kyai dalam mengelola, merumuskan serta menerapkan 

manajemen kewirausahaan di Pondok  Pesantren Sabilun Najah Seputih Raman 

3. Menjelaskan usaha-usaha  yang dilakukan oleh pondok pesantren Sabilun Najah 

Seputih Raman dalam mengembangkan pribadi mandiri para santri melalui 

sistem belajar di pondok pesantren 

4. Menjelaskan tantangan dan hambatan yang dihadapi pondok pesantren 

Sabilun Najah Seputih Raman  dalam mengimplementasikan Pendidikan 

Kewirausahaan tersebut. 

Penelitian ini  diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Pesantren Sabilun Najah Seputih Raman sebagai penyelenggara pendidikan 

Islam, untuk mengetahui relevansi kurikulum pesantren dengan kebutuhan 

masyarakat yang sudah berjalan selama ini, sehingga berfungsi sebagai 

masukan yang berharga untuk improvement dalam pengelolaan pesantren 

tersebut. 

2.  Bagi institusi, akademisi, peneliti, dan pemerintah sebagai Pembina 

kehidupan umat beragama, serta bermanfaat bagi pemerhati masalah 

pesantren  sebagai informasi tentang Implementasi Pendidikan Kewirausahaan 

dan berbagai kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di pondok pesantren 
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Sabilun Najah Seputih Raman sebagai wujud partisipasi dan kontribusi 

positif  dalam membantu pemerintah di bidang pendidikan dan 

pembangunan daerah. 

3. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan 

kurikulum pendidikan agama Islam dan acuan penelitian pada pesantren yang 

mengimplementasikan manajamen pesantren berbasis masyarakat. 

E. Kerangka Pikir 

Pesantren bisa diibaratkan sebagai sebuah kerajaan dimana Kyai 

merupakan sumber kekuasaan dan kewenangan yang relative absolute. 

Kekuasaan tersebut nyaris mutlak karena umumnya para santri menganggap 

Kyai adalah pemilik, guru, pemimpin, dan sekaligus penguasa tunggal dalam 

pesantren. Akan tetapi, bagaimanapun kekuasaan yang melekat pada diri kyai 

tidak bisa bergeser dari nilai-nilai moral dan norma agama yang menjadi 

tumpuan kedudukan tersebut, dengan tujuan pokok tahqiq masholih al-khalq 

atau sering dinyatakan sebagai implementasi konsep rahmatan lil‟alamin. 

 Peran Kyai dalam menciptakan kemandirian pendidikan pesantren 

sangat strategis, khususnya dalam bidang pendidikan yang berbasis 

kemasyarakatan. Sekalipun secara umum keberadaan Kyai hanya dipandang 

sebagai pemimpin informal (informal leader) tetapi Kyai dipercaya memiliki 

keunggulan baik secara moral maupun sebagai orang yang berilmu. 

Gejala tumbuhnya minat pesantren untuk mengembangkan program 

kemasyarakatan secara sederhana dapat diklasifikasikan dalam dua bagian. 

Pertama, program kemasyarakatan yang tumbuh dan dikembangkan atas 
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inisiatif pihak pesantren sendiri. Kedua, pendekatan program kemasyakatan 

yang dikembangkan atas dasar kerja sama dengan pihak luar.  

Kewirausahaan yang merupakan salah satu program kemasyarakatan yang 

akhir-akhir ini banyak dikembangkan dibanyak pondok pesantren dianggap 

sebagai ujung tombak baru untuk menjadi sarana pengabdian pondok 

pesantren kepada masyarakat. Akan tetapi karena rumusan sistem manajemen 

pendidikan kewirausahaan belum dirunuskan secara spesifik dan belum disusun 

berdasar kebutuhan masyarakat maka hasilnya belum bisa maksimal. Padahal 

Pendidikan Kewirausahaan pada pesantren merupakan komponen penting 

dalam pemberdayaan pesantren guna menghadapi kebutuhan masyarakat dan 

tantangan masa depan. 

Pendidikan Kewirausahaan selama ini lebih diposisikan sebagai mata 

pelajaran yang bersifat ekstra kurikuler, yang secara mendasar dipahami sebagai 

pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh, diikuti dan diselesaikan 

santri guna mencapai setiap tingkatan pendidikan tanpa melalui penjenjangan 

kelas. Secara konseptual untuk penerapannya, Pendidikan Kewirausahaan perlu 

dimasukkan dalam kurikulum pendidikan pesantren yang diartikan seperangkat 

pelajaran yang diberikan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan 

konsep itu, berarti Manajemen Pendidikan Kewirausahaan memiliki fungsi 

pembelajaran sebagai isi atau konten, kegiatan berencana, hasil belajar, 

reproduksi, sebagai pengalaman belajar dan produksi. 

Jika dikaji secara mendalam dapat diketahui, Pendidikan 

Kewirausahaan bukan sekedar sebagai daftar pelajaran, karena di dalamnya 
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termuat beberapa rumusan dan ketentuan mengenai bahan, komposisi bahan, 

sistem penyampaian, peralatan dan sistem evaluasi. Oleh karenanya secara 

operasional, bahan Pendidikan Kewirausahaan itu dapat dikelompokkan menjadi 

lima program belajar mengajar, yaitu sikap dan nilai hidup, etos kerja berwirausaha, 

pengetahuan, keterampilan, dan kemanusiaan. Berdasarkan konsep ini, kajian 

tentang Implementasi Pendidikan Kewirausahaan di pesantren menjadi relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dan sekaligus sebagai upaya pembelajaran dan 

ketrampilan yang diarahkan oleh guru dan pengelola kepada para santri, dengan 

harapan kelak menjadi manusia yang sholeh dan sholeha, berbuat apa yang 

seharusnya diperbuat dan menjauhi segala apa yang tidak pantas dilakukannya 

serta memiliki keterampilan hidup. Upaya kyai sebagai pimpinan, kepala 

madrasah dan guru akan memperoleh hasil optimal, jika Pendidikan 

Kewirausahaan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan searah 

dengan tujuan pendidikan nasional.  

Pengembangkan Pendidikan Kewirausahaan di pondok pesantren 

dibutuhkan suatu rancangan  Pendidikan Kewirausahaan yang disusun dan 

diterapkan secara sistematik, teratur, dan logis dengan didasarkan pada konsep 

Islam (A1-Qur'an dan Al-Hadist), dan undang-undang sistem pendidikan 

nasional guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Ini berarti 

penyusunan materi Pendidikan Kewirausahaan di pesantren dibutuhkan dasar dan 

sandaran yang kokoh untuk dijadikan landasan dasar, agar meliputi dasar religius, 

dasar falsafi, psikologis, sosiologis dan organisatoris.  
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Penyesuaian kurikulum dengan tujuan pendidikan nasional, harapan 

masyarakat dan pesantren menjadi prioritas, dan memiliki kedudukan yang 

lebih tinggi. Tegasnya, rancangan, rumusan dan kegiatan pendidikan kewirausahaan 

diorientasikan pada pelestarian nilai, etos kerja Islami, sasaran permintaan 

pasar kerja, kebutuhan santri dan masa depan. Dalam kerangka itu, pondok 

pesantren Sabilun Najah Seputih Raman perlu lebih sungguh-sungguh dan 

mempertimbangkan penggunaan waktu pembelajaran yang lebih panjang dan 

betul-betul bermanfaat, sehingga penerapan Pendidikan Kewirausahaan benar-

benar tepat, layak dan professional serta dapat mendukung proses pembelajaran dan 

tidak merugikan santri dan segi mutu akademik. Sebab pendidikan di pesantren dapat 

lebih intensif dalam proses pembinaan jiwa keagamaan daripada pendidikan 

agama di sekolah-sekolah umum. Dan sekiranya dalam Implementasi Pendidikan 

Kewirausahaan didukung sarana, prasarana dan tenaga pengajar atau instruktur 

yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, tentu keluarannya lebih berkualitas 

dan memenuhi harapan masyarakat. Bagaimanapun kualitas perilaku keberagamaan 

ditentukan oleh pengalaman belajar agama yang pernah diikutinya, baik kualitas 

masa belajar maupun kualitas lingkungan tempat di mana mereka belajar 

agama. Semakin banyak pendidikan agama diperoleh semakin tinggi mutu 

keberagamaan. Sebaliknya semakin sedikit pendidikan agama yang diikuti, semakin 

rendah pula tingkat religiusitas. Bagaimanapun pendidikan kewirausahaan secara 

implementatif perlu didukung lingkungan tempat belajar yang kondusif, sebab 

dapat memberi pengaruh terhadap hasilnya. 
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Penerapan pendidikan kewirausahaan yang berbasis ekonomi Islam yang 

diselenggarakan di pondok pesantren secara benar dan konsisten akan dapat 

memberi pengaruh positif dan mendalam terhadap kualitas Manajemen 

Pendidikan Kewirausahaan dan sekaligus keberagamaan bagi santri, yang pada 

tahap berikutnya berdarnpak luas bagi peningkatan pendapatan, peluang kerja dan 

kesejahteraan bagi masyarakat. 

Implementasi Pendidikan Kewirausahaan yang dilaksanakan pesantren secara 

konsisten tentu akan menjadikan pesanten tersebut tumbuh dan berkembang 

menjadi lembaga yang responsive terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta mampu berswakelola dibawah Yayasan. Dengan status disamakan, 

dan berbekal fasilitas yang memadai serta pengawasan ketat oleh kyai, pengelola, 

kepala madrasah dan para guru, harapan dari sekelompok warga masyarakat 

terhadap pesantren ini tentu akan dapat terpenuhi. 

 Keberhasilan dalam mencapai tujuan Pendidikan Kewirausahaan tertumpu 

pada kualifikasi guru, kompetensi pengelola atau pengurus pesantren dan 

pengelola setiap satuan unit kegiatan pendidikan tersebut. Sejauhmana 

mereka mampu mengelola pesantren sehingga menjadi stimulator perkembangan 

santri. Sebagai stimulator pemberdayaan guru dan santri, lingkungan pesantren 

kiranya dapat membekali santri untu memperoleh atau bahkan menciptakan 

pekerjaan secara mandiri tegar berdasar kemampuan dan berkompetisi dengan 

tetap berpegang teguh pada aqidah dan syariat Islam serta taat pada peraturan pemerintah 

yang berlaku. 

Secara manajerial, pengelolaan pesantren ternyata unik dalam arti terjadi 
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perpaduan manajemen pendidikan dengan manajemen pesantren. Dalam upaya 

menstimulasi sumberdaya manusia secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangannya, diperlukan manajer kependidikan yang bekerja secara optimal dan 

professional, terlebih khusus lagi dalam kerangka pengembangan kurikulum 

pendidikan kewirausahaan sehingga segenap pimpinan, guru, karyawan dan 

santri memiliki kemampuan mengaktualisasikan potensi ekonomi yang 

bermanfaat bagi diri, kelembagaan dan lingkungannya. Potensi ekonomi dimaksud 

adalah pemahaman tentang manajemen, etos kerja berwirausaha dan perilaku 

keberagamaan yang benar dengan berakhlak mulia sesuai dengan aqidah dan 

syari'at Islam. 

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dikemukakan, maka dapat 

dibangun suatu kerangka konseptual dengan maksud digunakan untuk menjawab 

permasalahan penelitian, yaitu: (1) mendeskripsikan tentang implementasi 

Manajemen Pendidikan Kewirausahaan di pondok pesantren Sabilun Najah 

Seputih Raman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; (2) Menjelaskan 

tentang peran Kyai dalam Manajemen Pendidikan Kewirausahaan di pondok  

pesantren Sabilun Najah Seputih Raman (3) Menjelaskan usaha-usaha  yang 

dilakukan oleh pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman dalam 

mengembangkan pribadi mandiri para santri (4) menjelaskan tantangan dan 

hambatan yang dihadapi pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman dalam 

mengimplementasikan Pendidikan Kewirausahaan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pondok  Pesantren Sebagai Institusi Pendidikan  

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pusat penyiaran 

Islam tertua yang lahir dan berkembang seirama dengan masuknya Islam di 

Indonesia. Pada awal berdirinya, pondok pesantren umumnya sangat sederhana. 

Kegiatan pembelajaran biasanya diselenggarakan di Mushalla atau masjid oleh 

seorang kyai dengan beberapa orang santri yang datang mengaji. Lama kelamaan 

pengajian ini berkembang seiring dengan pertambahan jumlah santri dan 

pelebaran tempat belajar sampai menjadi sebuah lembaga yang unik, yang disebut 

pesantren. 

Pada dasarnya fungsi utama pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan 

yang bertujuan mencetak  muslim agar memiliki dan menguasai ilmu-ilmu agama 

(tafaqquh di al-din) dengan ikhlas semata-mata ditujukan untuk pengabdiannya 

kepada Allah SWT didalam hidup dan kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan 

pesantren adalah mencetak ulama (ahli agama) yang mengamalkan ilmunya serta 

menyebarkan dan mengajarkan ilmu-ilmunya itu kepada orang lain. Guna 

mencapai tujuan ini pesantren mengajarkan al-Qur‟an, Tafsir dan Ilmu Tafsir, 

hadits beserta Ilmu Hadits, Fiqh dan Ushul Fiqh, Tauhid, Tarikh, Akhlaq dan 

tasawuf, Nahwu, Sharaf, Ilmu Ma‟ani, Ilmu Badi, Bayan serta Ilmu Manthiq 

kepada para santrinya. Disanping materi ini, pada beberapa pesantren tertentu 

materi pembelajaran ditambah juga dengan ilmu-ilmu umum sebagaimana yang 

diajarkan pada sekolah-sekolah umum. Dengan demikian pesantren 
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memfungsikan dirinya sebagai lembaga yang menghasilkan keluaran sebagaimana 

yang dicita-citakan, utamanya melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran 

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk para santri 

dengan beberapa macam materi tersebut disampaikan dengan berbagai 

macam metode pelajaran. Sebagai sumber macam materi, kalangan 

pesantren menggunakan kitab-kitab wajib yang dikenal dengan nama kitab 

kuning sebagai buku teks utamannya. Pola pembelajaran yang dilakukan 

dengan menggunakan sistem baca terjemah dengan memperhatikan 

kedudukan tiap kata dalam struktur kalimat yang bertuliskan teks arab 

gundul (huruf arab yang belum ada syakl atau harakatnya. Sistem 

pembelajaran ini disebut sebagai gramatical transslation approach 

(pendekatan terjemah menurut tata bahasa).
7
  

 

Sistem yang ditampilkan dalam pondok pesantren biasanya mempunyai 

keunikan bila dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga 

pendidikan pada umumnya. Diantara keunikan-keunikan tersebut antara lain 

yaitu: 

1. Sistem   tradisional, yang memiliki  kebebasan penuh dibandingkan dengan 

sekolah modern, sehingga terjadi hubungan 2 arah antara kiai dan santri. 

2. Para  santri  tidak  mengidap  penyakit  simbolis, yaitu  perolehan  gelar  dan  

ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak  mengeluarkan ijazah, 

sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanya 

ijazah tersebut. Hal itu karena tujuan utama mereka hanya ingin mencari 

keridhoan Allah SWT semata. 

3. Sistem  pondok  pesantren  mengutamakan  kesederhanaan, idealisme, 

persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup. 

4. Alumni pondok pesantren tak ingin menduduki jabatan pemeritahan, 

sehingga mereka hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah.
8
 

 

Adapun metode yang lazim digunakan dalam pendidikan pesantren adalah 

wetonan, sorogan, dan hafalan. Metode wetonan merupakan metode kuliah 

dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling kiai yang 

menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Pola Pembelajaran di Pesantren, Direktorat Pendidikan Agama 

dan Pondok Pesantren, Jakarta, 2003, hlm. 21. 
8
 M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta. Mizan, Bandung,1989, hal 

162. 
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perlu. Metode sorogan sedikit berbeda dari metode wetonan dimana santri 

menghadap guru satu-persatu dengan membawa kitab yang dipelajari sendiri. Kiai 

membacakan dan menerjemahkan kalimat demi kalimat, kemudian menerangkan 

maksudnya, atau kiai cukup menunjukan cara membaca yang benar, tergantung 

materi yang diajukan dan kemampuan santri.  

Adapun metode hafalan berlangsung dimana santri menghafal teks atau 

kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Materi hafalan biasanya dalam 

bentuk syair atau nazham. Sebagai pelengkap metode hafalan sangat efektif untuk 

memelihara daya ingat (memorizing) santri terhadap materi yang dipelajarinya, 

karena dapat dilakukan baik didalan maupun diluar kelas.
9
 Sedangkan jenjang 

pendidikan dalam pesantren tidak dibatasi seperti dalam lembaga-lembaga 

pendidikan yang memakai sistem klasikal. Umumnya, kenaikan tingkat seorang 

santri didasarkan isi mata pelajaran tertentu yang ditandai dengan tamat dan 

bergantinya kitab yang dipelajarinya. Apabila seorang santri telah menguasai satu 

kitab atau beberapa kitab dan telah lulus ujian (imtihan) yang diuji oleh kiainya, 

maka ia berpindah ke kitab lain yang lebih tinggi tingkatannya. Jelasnya, 

penjenjangan pendidikan pesantren tidak berdasarkan usia, tetapi berdasarkan 

penguasaan kitab-kitab yang telah ditetapkan dari paling rendah sampai paling 

tinggi. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman kini pondok pesantren banyak 

yang menggunakan sistem klasikal, dimana ilmu yang dipelajari tidak hanya 

agama saja, melainkan ilmu umum juga dipelajari.    

                                                           
9
 Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo. Op. Cit. hal 89. 
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1. Pengertian Pondok Pesantren  

Istilah pesantren berasal dari kata pe-santri-an, dimana kata "santri" 

berarti murid dalam bahasa jawa. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah 

tempat belajar para santri. Sedangkan kata pondok  berasal dari bahasa arab 

funduuq ( ) yang berarti penginapan.
10

 Dengan demikian secara sederhana 

pondok pesantren bisa diartikan sebagai tempat belajar para santri atau murid. 

Menurut pendapat yang lain, pesantren berasal dari kata santri yang 

mendapatkan awalan pe dan akhiran an yang dapat diartikan tempat santri. Kata 

santri berasal dari kata cantrik (bahasa Sansakerta, atau mungkin Jawa) yang 

berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh 

Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan. Istilah 

santri juga ada dalam bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedang C. C Berg 

berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri, yang dalam bahasa 

India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana 

ahli kitab suci agama Hindu. Kata santri terkadang juga dianggap sebagai 

gabungan kata saint (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong), 

sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.
11

 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dipahami bahwa pondok pesantren adalah merupakan tempat yang digunakan  

menetap para santri untuk mempelajari ilmu agama. 

                                                           
10

 Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, Paramadina, 

Jakarta, 1997, hal.5 
11

Fatah, H Rohadi Abdul, Taufik, M Tata, Bisri, Abdul Mukti. Rekontruksi Pesantren 

Masa Depan, PT. Listafariska Putra, Jakarta Utara, 2005, hal.11 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Tamil
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=C._C_Berg&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindu
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Dalam perkembangan, sebuah tempat bisa disebut pondok pesantren kalau 

memiliki beberapa komponen yang meliputi : masjid, kyai, santri, pondok dan 

pengajaran kitab-kitab klasik. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari 

komponen tersebut :  

a. Masjid 

Masjid merupakan salah satu komponen yang tak dapat dipisahkan dengan 

pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para 

santri terutama  dalam praktik sholat jama‟ah lima waktu, khutbah, sholat jum‟ah, 

pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan pembinaan moral keagamaan 

Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren 

merupakan perwujudan secara menyeluruh dari sistem pendidikan nasional. 

Keadaan tersebut dapat dilihat pada lembaga pondok pesantren dimana kyai 

mengajar para santri di masjid dan masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan 

peribadatan dan pendidikan agama seperti mengaji al-Qur‟an, akhlak dan 

sebagainya. Hal ini bisa dilakukan santri setiap selesai sholat berjama‟ah lima 

waktu. 

Pengajian kitab di masjid yang di pimpin oleh seorang kyai biasanya 

merupakan cikal bakal sebuah pondok pesantren. Karena ketika yang mengaji 

semakin banyak bahkan mulai banyak yang berasal dari daerah yang jauh, maka 

para santri harus mendirikan pondok pesantren sendiri di sekitar masjid atau ide 

kyai yang disetujui oleh para santri dan wali santri serta masyarakat sekitar 

pondok, maka mereka bergotong royong membangun asrama santri di dekat 
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masjid sehingga setiap waktu santri dapat dengan mudah mengikuti pengajian dan 

kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan di masjid. 

b. Kyai 

Istilah kyai memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Kyai merupakan 

gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, sebagai gelar 

kehormatan untuk para orang tua pada umumnya dan merupakan gelar yang 

diberikan oleh masyarakat pada orang yang ahli dalam bidang agama yang 

menjadi pimpinan pondok pesantren dan mengajar kitab-kitab islam klasik kepada 

para santrinya.
12

 

Namun pada saat ini istilah kyai juga ditujukan pada para ulama yang 

berpengaruh di masyarakat walaupun mereka ini tidak memimpin pondok. Jadi, 

istilah kyai, gelar atau sebutan yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang 

yang memimpin pondok pesantren, ulama Islam dan pemimpin masyarakat. gelar 

ini di berikan dengan tujuan untuk menghormati dan memuliakan mereka karena 

kealiman, jasa dan kepemimpinannya. 

c. Santri 

Santri menurut poerwodarminto merupakan sebutan bagi para siswa yang 

belajar mendalami ilmu agama di pondok pesantren. Sementara menurut Dhofier, 

santri dalam tradisi pesantren dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu santri 

mukim dan santri kalong.  

            Santri mukim yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan 

menetap dalam kompleks (pondok) pesantren. Santri kalong yaitu murid-murid 

                                                           
12

 Ibid, hlm. 55. 



25 

 

yang berasal dari desa sekeliling pesantren, mereka pulang pergi dari rumahnya 

sendiri.
13

 

Seorang santri menetap di pondok pesantren karena berbagai alasan, antara 

lain:  

1. Ingin mendapatkan pengalaman hidup di pondok pesantren  

2. Ingin mempelajari kitab-kitab salafi secara mendalam  

3. Ingin memusatkan studinya di pondok pesantren tanpa disibukan oleh 

tugas sehari-hari di rumah keluarga.  

Bagi kebanyakan para santri, menjadi warga anggota pondok pesantren 

adalah salah satu pengalaman peralihan, dimana mereka masuk kehidupan 

keagamaan dalam suasana kebiaraan dengan kemungkinan memperdalam 

pengetahuan.  

d. Pondok  

Pondok pada dasarnya adalah tempat para santri tinggal belajar dibawah 

bimbingan seorang ustadz yang lebih dikenal dengan istilah kyai. Pondok tersebut 

biasanya terletak di dalam kompleks pesantren dan biasanya terletak didalam 

komplek pesantren dan biasanya kompleks pesantren ini di kelilingi oleh tembok-

tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya santri sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.  

Adanya pondok santri yang berada di lingkungan kompleks pondok 

pesantren yang diawasi oleh kyai itu merupakan ciri khas tradisi pesantren. 

                                                           
13

 Ibid, hlm. 57. 
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Menurut Dhofier ada beberapa alasan penyediaan pondok bagi para santri, antara 

lain:  

1. Hampir semua pondok pesantren berada didesa-desa, dimana tidak tersedia 

perumahan yang cukup untuk menampung para santri sehingga sangat di 

perlukan asrama atau pondok bagi para santri.  

2. Kemasyhuran seorang kyai dan kedalaman pengetahuannya tentang agama 

Islam menarik para santri dari jauh. Maka untuk belajar pada kyai tersebut 

secara teratur dalam waktu yang lama, maka para santri tersebut harus 

menetap di dekat kediaman kyai.  

3. Ada sikap timbal balik antara kyai dan santri, dimana kyai menganggap para 

santri titipan Allah yang senantiasa harus di lindungi dan para santri 

mengganggap para kyai sebagai bapaknya.  

4. Untuk memudahkan dalam pengawasan dan pembinaan kepada para santri 

secara intensif dan istiqomah. Hal ini dapat dimungkinkan jika tempat 

tinggal antara guru dan murid berada dalam satu lingkungan yang sama.         

e. Pengajaran Kitab-kitab Klasik  

Sejak tumbuhnya pesantren, pengajaran kitab-kitab klasik diberikan 

sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calon-

calon ulama yang setia terhadap faham Islam tradisional. Karena itu kitab-kitab 

Islam klasik merupakan bagian integral dari nilai dan faham pesantren yang tidak 

dapat dipiah-pisahkan. 

Penyebutan kitab-kitab Islam klasik di dunia pesantren lebih populer 

dengan sebutan “kitab kuning”, tetapi asal usul istilah ini belum diketahui secara 
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pasti. Mungkin penyebutan istilah tersebut guna membatasi dengan tahun 

karangan atau disebabkan warna kertas dari kitab tersebut berwarna kuning, tetapi 

argumentasi ini kurang tepat sebab pada saat ini kitab-kitab Islam klasik sudah 

banyak dicetak dengan kertas putih. 

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik oleh pengasuh pondok (Kyai) atau 

ustadz biasanya dengan menggunakan sistem sorogan, wetonan, dan bandongan
14

.  

Adapun kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesantren menurut 

Zamakhsyari Dhofir dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok, yaitu: (1) Nahwu 

(syntax) dan Sharaf (morfologi), (2) Fiqih (hukum), (3) Ushul Fiqh 

(yurispundensi), (4) Hadits, (5) Tafsir, (6) Tauhid (theologi), (7) Tasawuf dan 

Etika, (8) Cabang-cabang lain seperti Tarikh (sejarah) dan Balaghah” 
15

 

Kitab-kitab Islam klasik adalah kepustakaan dan pegangan para Kyai di 

pesantren. Keberadaannya tidaklah dapat dipisahkan dengan Kyai di pesantren. 

Kitab-kitab Islam klasik merupakan modifikasi nilai-nilai ajaran Islam, sedangkan 

Kyai merupakan personifikasi dari nilai-nilai itu. Di sisi lain keharusan Kyai di 

samping tumbuh disebabkan kekuatan-kekuatan mistik yang juga karena 

kemampuannya menguasai kitab-kitab Islam klasik. 
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 Sorogan adalah sistem pengajaran secara individual  yang dilaksanakan di pesantren, 

dimana seorang santri mendatangi seorang  kyai/ustadz yang akan membacakan kitab tertentu 

(bagi santri pemula yang masih perlu bimbingan individual) atau santri datang untuk membaca 

kitab tertentu, sedangkan kyai/ustadz mendengarkan dan mengoreksi kesalahan telaah santri 

tersebut. Sedangkan bandongan atau weton, adalah pengajaran kolektif yang dilaksanakan di 

pesantren. Dalam hal ini, sekelompok santri mendengarkan kyai/ustadz yang membaca, 

menerjemahkan, menerangkan dan seringkali mengulas kitab Islam tertentu yang berbahasa Arab. 

Setiap santri menyimak dan memperhatikan kitabnya masing-masing dan membuat catatan-catatan 

(baik arti maupun keterangan) tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit. Kelompok dari 

bandongan ini disebut halaqah, yang berarti sekelompok santri yang belajar di bawah bimbingan 

seorang kyai/ustadz lihat Abdirrachman Mas‟ud, Dinamika Pesantren dan Madrasah Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 67. 
15

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, LP3S, 

Jakarta, 1983, hal. 50 
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Sehubungan dengan hal ini, Muhammad Hasyim Munif mengatakan 

bahwa: “Ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab kuning tetap merupakan 

pedoman hidup dan kehidupan yang sah dan relevan. Sah artinya ajaran itu 

diyakini bersumber pada kitab Allah Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah (Al-

Hadits), dan relevan artinya ajaran-ajaran itu masih tetap cocok dan berguna kini 

atau nanti”
16

  

Dengan demikian, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan hal 

utama di pesantren guna mencetak alumnus yang menguasai pengetahuan tentang 

Islam bahkan diharapkan diantaranya dapat menjadi Kyai. 

2. Tujuan pendidikan di pondok pesantren 

Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan mempunyai tujuan yang 

dirumuskan dengan jelas sebagai acuan program-program  pendidikan yang 

diselenggarakannya. Dalam hal ini Nur Cholis Madjid mensiyalir bahwa tujuan 

pendidikan pesantren pada umumnya diserahkan kepada proses improvisasi 

menurut perkembangan pesantren yang dipilih sendiri oleh kyai atau bersama-

sama pembantunya secara intuitif.
17

  

Profesor Mastuhu menjelaskan bahwa tujuan utama pesantren adalah untuk 

menciptakan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia bermanfaat bagi masyarakat atau 

berhikmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau menjadi 

abdi masyarakat mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, 

menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di 

tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka 

mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan 
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Ibid, hal. 51  
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 Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, Paramadina, 

Jakarta, 1997, hlm. 46. 
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kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian mukhsin, bukan sekedar 

muslim.
18

 

 

Sementara itu Manfret Ziemek mengemukakan bahwa tujuan pendidikan 

pesantren adalah untuk menyampaikan pengetahuan dan nilai-nilai dasar maupun 

gambaran akhlak dan keistimewaan yang dimiliki oleh kyai sebagai pengembang 

tradisi. Mencetak kyai muda, ulama, ustadz menjadi tujuan formal yang utama 

dari pendidikan pesantren.
19

 Sedangkan Zamakhsari Dhofier memerinci tujuan 

pendidikan pesantren adalah untuk meninggikan moral, melatih dan 

memepertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, 

mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta 

mempersiapkan para santri untuk hidup sederhana dan bersih hati. Lebih lanjut ia 

menegaskan tujuan pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, 

uang dan keagungan duniawi, melainkan ditanamkan kepada mereka bahwa 

belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan.
20

 

Memperhatikan pendapat para ahli tersebut, bahwa tujuan umum 

pesantren adalah untuk mendidik dan meningkatkan ketaqwaan dan keimanan 

seseorang, nampaknya hal ini akan lebih selaras apabila aspek humanistik yang 

berusaha memberikan pengalaman yang memuaskan secara pribadi bagi setiap 

santri dan aspek teknologi yang memanfaatkan proses teknologi untuk 

menghaasilkan calon ulama yang kaffah, dapat direalisasikan sebagai tambahan 

tujuan pendidikan pesantren. Selaras dengan Al-Qur‟an yang memberikan 

perhatian yang seimbang antara kepentingan duniawi dan ukhrowi (QS. 28 : 77).  
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Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo. Manajemen Pondok Pesantren. DivaPustaka, 

Jakarta, 2003.h 92-93. 
19

 Manfred Ziemek, pesantren dalam perubahan sosial, P3M, Jakarta, 1986,  hlm. 53. 
20

 Zamakhsari Dhofier, Op.Cit,  hlm. 85. 
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Artinya :  
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 
 

Agar gemar bekerja keras dalam menuntut ilmu hingga mencapai 

kemajuan dan kemahiran (QS.13 dan QS. 94: 7).  

 

Artinya :  

"Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) para 

malaikat, karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu 

menimpakannya, kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-

bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Rabb Yang Maha keras siksa-Nya." – 

(QS.13:13) 
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Artinya : "Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain," – (QS.94:7) 

 

Disamping  tujuan umum perlu adanya tujuan khusus yang spesifik yang 

justru mengarah kepada tujuan lokal sesuai dengan situasi dan kondisi pesantren 

berada. Dalam hal ini M. Arifin memberikan gambaran secara gamblang tujuan 

khusus dan tujuan umum pesantren sebagai berikut : 

a. Tujuan khusus : mempersiapkan para santri untuk menjadi orang  alim  dalam 

ilmu agama yang diajarkan kyai yang bersangkutan, serta mengamalkan 

dalam masyarakat.  

b. Tujuan umum: Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang 

berkepribadian Islam yang sanggup menjadi mubaligh Islam dalam 

masyarakat Islam sekitar melalui ilmu dan amalnya.
21

  

 

Tujuan di atas masih merupakan tujuan non formal yang belum 

terintegrasi. Karena itu perlu ditinjau terlebih dahulu tridarma pesantren yang 

merupakan rumusan pelaksanaan fungsi dan perannya. Departemen Agama 

menetapkan tridarma pondok pesantren sebagai berikut : 

a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. 

b. Pengembangan keilmuan yang bermanfaat  

c. Pengabdian terhadap agama, masyarakat, dan negara.
22

 

3. Kurikulum  Pondok Pesantren 

Berdasarkan perspektif teori ilmu pendidikan, kurikulum terdiri atas 

berbagai komponen yang satu dengan yang lain saling terkait sebagai satu system. 
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 Arifin HM, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum. Bumi Aksara, Jakarta, 1991, 

Hal 248. 
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Hasbullah, sejarah Pendidikan Islam, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 53-54. 
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Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, metode, media evaluasi bahan ajar 

dan berbagai pengalaman belajar. Menurut sebagian pakar kurikulum: 

Kata `Kurikulum' berasal dari bahasa Latin, yang kata dasarnya currere 

artinya lapangan perlombaan lari. Dulu kurikulum diartikan "Rencana 

Pelajaran", yang terbagi menjadi rencana pelajaran minimum dan rencana 

pelajaran terurai. Pada bagian berikut dirumuskan, Jadi kurikulum ialah 

suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan 

pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan 

secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan 

pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta 

didik untuk mencapai tujuan pendidikan.
23

 

Secara konseptual, kurikulum merupakan "sesuatu yang direncanakan 

untuk pegangan atau pedoman guna mencapai tujuan pendidikan".
24

  ini berarti 

kurikulum merupakan alat yang penting bagi keberhasilan pendidikan. Mengingat 

tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan 

sasaran pendidikan. Dengan kata lain, perbaikan kurikulum harus selalu dilakukan 

dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika 

masyarakat guna mencapai hasil yang maksimal. Sebab meski suatu kurikulum 

ada kebaikannya, setelah berjalan beberapa waktu dapat saja diketahui 

ketidaksempurnaan dan kekurangannya. 

Definisi kurikulum yang tercantum dalam UndangUndang Sisdiknas 

Nomor 20 Tahun 2003, lebih dikembangkan ke arah "seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu".
25

 Rumusan itu menjelaskan bahwa, ada tiga komponen yang 
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 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, Rineka Cipta, jakarta, 2004, h. 2-3 
24

 Nasutiom, S., Asas-Asas Kurikulum. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 8 
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termuat dalam kurikulum, yaitu tujuan, isi dan bahan pelajaran, baik yang berupa 

strategi, implementasi, monitoring dan evaluasinya. Dari sini bisa dijelaskan 

bahwa, kurikulum merupakan seperangkat wahana untuk mencapai tujuan 

pendidikan secara terprogram dan berkelanjutan. 

 Adapun pengertian  kurikulum Pendidikan pesasntren adalah bahan-bahan 

pendidikan agama Islam di pesantren berupa kegiatan pengetahuan dan 

pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada santri dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan agama Islam. 

Kurikulum pendidikan di pesantren saat ini tak sekedar fokus pada kitab- 

kitab Gklasik (baca : ilmu agama) tetapi juga memasukkan semakin banyak 

mata pelajaran dan keterampilan umum. Di pesantren saat ini dikhotomi 

ilmu mulai tak populer beberapa pesantren bahkan mendirikan lembaga 

pendidikan umum yang berada dibawah kementerian pendidikan nasional. 

Hal ini berbeda dengan kurikulum yang ada di pondok pesantren tradisional 

yang memiliki status sebagai lembaga pendidikan non formal yang hanya 

mempelajari kitab-kitab klasik seperti : nahwu, sorrof, balaghoh, tauhid, 

tafsir, hadist, mantik, tasawwuf, bahasa arab, fiqih, ushul fiqh, dan akhlak. 

Dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan yang ada di pondok pesantren ini, 

lebih mempertimbangkan pada kemudahan dan kompleksitas ilmu atau 

masalah yang dibahas dalam kitab. Sehingga  jenjang pendidikan yang ada 

dalam pesantren ini, tidak dibatasi seperti dalam lembaga-lembaga 

pendidikan yang memakai sistem klasikal, tetapi dikelompakkan pada tiga 

tingkatan yaitu : Ula, Wustho, dan Ulya. Dan umumnya kenaikan tingkat 

seorang santri didasarkan kepada isi mata pelajaran tertentu yang ditandai 

dengan tamat dan berganti kitab yang dipelajarinya. Apabila seorang santri 

telah mengusai satu kitab atau beberpa kitab dan telah lulus ujian yang 

diujikan oleh Kiai atau ustadz, maka ia berpindah kepada kitab lain yang 

lebih tinggi tingkatannya. Penjenjangan pendidikan pesantren seperti ini 

tentu tidak berdasarkan pada usia tetapi berdasarkan penguasaan kitab-kitab 

yang telah ditetapkan dari paling rendah sampai paling tinggi. Sebagai 

konsekuensi dari cara penjenjangan di atas, pendidikan pesantren harus 

menyediakan beberapa cabang ilmu atau bidang-bidang khusus yang 

merupakan fokus masing-masing pesantren untuk dapat menarik minat para 

santri menuntut ilmu di dalamnya. Biasanya keunikan pendidikan sebuah 

pesantren telah diketahui oleh calon santri yang ingin mondok.
26
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Jika beberapa pengertian kurikulum diatas dicermati, maka didalamnya 

terdiri dari unsur-unsur: (1) seperangkat rencana, (2) pengaturan mengenai isi dan 

bahan pelajaran; (3) pengaturan cara yang digunakan; (4) pedoman kegiatan 

belajar mengajar. Atas dasar itu, bisa diambil kesimpulan bahwa, inti kurikulum 

mengandung: tujuan yang mendasar dan luas, bahan yang terdiri atas berbagai 

pengalaman belajar yang disusun atas dasar unit kerja, metode yang digunakan 

sangat fleksibel, dan bimbingan belajar sangat diperlukan. Ini berarti kedudukan 

kurikulum sangat strategis sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran dan acuan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Untuk mencapai 

tujuan Pendidikan pesantren tersebut perlu rekonstruksi kurikulum agar lebih riil. 

Rumusan tujuan pendidikan pesantren yang ada selama ini masih bersifat general 

dan kurang mach dengan realitas masyarakat yang terus mengalami transformasi. 

Rekonstruksi disini dimaksudkan untuk meningkatkan daya relevansi rumusan 

tujuan pendidikan pesantren dengan persoalan riil yang dihadapi masyarakat 

dalam hidup kesehariannya. Dengan demikian dalam perencanaan dan proses 

belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan dan 

kebutuhan guru yang mengajar di pesantren. Ini berarti masalah relevansi dalam 

kurikulum menyangkut kesesuaian jenis pendidikan atau dalam proses belajar 

yang dialami para pelajar atau santri dengan suasana dan tuntutan masyarakat 

yang akan dimasuki mereka setelah meninggalkan lembaga pendidikan. 

Berkaitan dengan pentingnya  kurikulum dalam dunia pendidikan, 

termasuk dalam hal ini pendidikan yang ada di pondok pesantren, ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah :  
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(a) Apakah seperangkat rencana tersebut sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai?, (b) Apakah komponen materi yang tersusun dalam kurikulum itu 

sesuai dengan tujuan yang dicapai?, (3) Apakah metode (cara) yang dipilih 

berfungsi pula untuk mencapai tujuan yang akan dicapai, (d) Apakah para 

penyelenggara pendidikan berfungsi pula dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tujuan pendidikan?
27

 

 

Proses perekayasaan kurikulum yang dilaksanakan dalam situasi nyata di 

sekolah berlangsung melalui tiga tahap, yaitu:  

konstruksi kurikulum sebagai proses pembuatan keputusan yang 

menentukan hakikat dan rancangan kurikulum, Pengembangan kurikulum 

yaitu prosedur pelaksanaan pembuatan konstruksi kurikulum, dan 

implementasi kurikulum yaitu proses pelaksanaan kurikulum yang 

dihasilkan oleh konstruksi dan pengembangan kurikulum. Ketiga proses itu 

dapat dilaksanakan secara bersamaan.
28

 

 

Penelaahan konsep kurikulum secara sistemik dapat diawali dari memahami 

transformasi bidang pendidikan yang diwarnai oleh pembaharuan baik dalam 

tataran sistem maupun kurikulum dan pembelajaran. Pembaharuan dan 

pengembangan kurikulum dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluaran 

pendidikan, sebagai suatu bentuk kontribusi dalam pengembangan karakter dan 

kualitas masyarakat yang "peka", responsif, dan memiliki daya saing dalam 

segala bentuk kecenderungan kompetisi yang semakin berkembang di era 

globalisasi. Lebih lanjut, dijelaskan Oemar Hamalik, seorang pakar ilmu pendidikan 

Islam yang dikutip Abdul Madjid, bahwa: 

`Model' dalam pengembangan kurikulum mendapat perhatian khusus. Suatu model 

pengembangan kurikulum meliputi keseluruhan kurikulum yakni kerangka kerja 

(framework) suatu kurikulum, atau suatu bagian (segment) dari suatu 

kurikulum, antara lain model desain sistem instruksional dan model desin 

sistem pelatihan. Suatu kerangka kurikulum mencakup keseluruhan 

komponen kurikulum, sedangkan kerangka suatu desain sistem instruksional 
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(pembelajaran) merupakan suatu bagian integral dalam suatu kurikulum.
29

 

 

Prinsip pengembangan kurikulum Pendidikan pesasntren secara umum 

dapat dikelompkkan menjadi dua, yakni prinsip umum yang meliputi prinsip 

relevansi, prinsip fleksebelitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, prinsip 

efektifitas, dan prinsip efisiensi. Sedangkan prinsip khusus mencakup prinsip 

yang berkenaan dengan tujuan pendidikan pesantren, prinsip yang berkenaan 

dengan pemilihan isi Pendidikan pesantren, prinsip yang berkenaan dengan 

metode dan strategi proses pembelajaran pendidikan pesantren, prinsip yang 

berkenaan dengan alat evalusi dan penilaian pendidikan pesasntren. Hal ini sesuai 

dengan prinsip dasar kurikulum pendidikan Islam, yang diantaranya adalah:  

(a) Prinsip relevansi, prinsip ini memperhatikan antara kesesuaian atau 

keserasian antara hasil pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. 

(b) Prinsip efesiensi, dala hal ini. berhubungan dengan perbandingan antara 

hasil yang dicapai dengan usaha yang dijalankan, sehingga dalam kegiatan 

kurikulum dapat didayagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber 

lain secara cermat dan tepat, sehingga hasilnya memadai dan memenuhi 

harapan. (c) Prinsip efektivitas, yang memperhatikan pada upaya dengan 

hasil yang optimal, semaksimal mungkin dengan tenaga tetap pada prinsip 

efisiensi. (d) Prinsip kontinuitas, yang menekankan pada keseimbangan 

antara tingkat dan jenis program pendidikan, terutama mengenai bahan 

pengajaran. Prinsip kontiunitas akan mempunyai implikasi pada bagaimana 

suatu kurikulum dapat seirama, searah dan setujuan serta jangan sampai 

terjadi kegiatan kurikulum lain yang menghambat, berlawanan, anak didik, 

orang tua, masyarakat maupun pemerintah, atau mematikan kegiatan lain. 

(e) Prinsip berorientasi, yang pada dasarnya bertujuan agar semua kegaiatan 

kurikulum dilakukan dengan didasarkan dan mengacu pada tujuan yang 

akan dicapai dalam pendidikan. (f) Prinsip pendidikan seumur hidup, 

dimana dalam kurikulum yang mengembangkan kemampuan dan 

kepribadian dengan tidak terikat dan terbatasi oleh sistem pendidikan 

sekolah tapi mengarahkan anak didik untuk berkembang dan menerapkan 

long life education. (g) Prinsip integritas, yang menekankan pada rumusan 

kurikulum yang integral, antara aspek fikir dan dzikir, agar menghasilkan 

manusia seutuhnya, dengan memadukan semua komponen-komponen 

kurikulum secara integral. (h) Prinsip objektivitas, mengarahkan pada nilai-
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nilai kebenaran ilmiah dalam perumusan dan aktivitas kurikulum. (i) Prinsip 

demokrasi. dalam hal ini menekankan pada kegiatan kurikulum dilakukan 

secara demokratis, selain mengerti, memahami keadaan dan situasi tiap-tiap 

subyek dan objek kurikulum Kebenaran bersifat objektif, tidak dipengaruhi 

oleh kurikulum. (j) Prinsip analisis kegiatan, mengandung tuntutan agar 

kurikulum dikonstruksikan melalui proses analisis bahan mata pelajaran dan 

analisis tingkah laku dengan isi materi pelajaran. (k) Prinsip yang 

memperhatikan perbedaan pernbawaan dan lingkungan pada umumnya yang 

meliputi seluruh aspek pribadi anak didik, bakat serta kelebihan dan 

kekurangan.
30

 

 

Perencanaan dan implementasi kurikulum yang ada dalam pendidikan 

umum maupun pendidikan agama Islam Jika ditelaah lebih cermat, ternyata juga 

dapat diterapkan di pondok pesantren, sebab pondok pesantren adalah lembaga 

pendidikan Islam yang berfungsi sebagai tempat belajar untuk memaharni, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam (tafaqquh fiddin) dengan 

menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan 

sehari-hari. 

B. Pendidikan Kewirausahaan  

1. Pengertian Kewirausahaan 

Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha, dan diberi imbuhan ke- 

an. Wira dapat diartikan sebagai ksatria, pahlawan, pejuang atau gagah berani. 

Sedangkan usaha adalah bekerja atau melakukan sesuatu. Jadi, pengertian 

kewirausahaan adalah perilaku dinamis yang berani mengambil risiko serta kreatif 

dan berkembang. Sedangkan, pengertian wirausaha adalah seseorang yang 

tangguh melakukan sesuatu. Kata "usaha". Dalam bahasa Inggris, dikenal dengan 
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istilah "entrepreneur” yang berarti pengusaha atau usahawan. Secara etimologi, 

entre berasal dari kata entrependere (bahasa Prancis) artinya sebuah usaha yang 

berani dan penuh resiko (sulit). Yang dimaksud dengan entrepreneur adalah orang 

yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang 

mempunyai nilai, mencari keuntungan dari peluang yang belum digarap orang 

lain.
31

 

Menurut Peter F Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the new and 

different). Sedangkan menurut Thomas W Zimmerer bahwa kewirausahaan 

sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan 

persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha)
32

  

Sejarah Islam mencatat bahwa kewirausahaan (entrepreneurship) telah 

dimulai sejak lama, pada masa Adam AS. Dimana salah satu anaknya Habil 

berwirausaha dengan bercocok tanam dan Qobil berwirausaha dengan 

menggembala hewan ternak. Banyak sejarah nabi yang menyebutkan mereka 

beraktivitas di kewirausahaan, sebagian dari mereka berwirausaha di sektor 

pertanian, peternakan, kerajinan dan bisnis perdagangan.  

Pengertian lain tentang kewirausahaan (entrepreneurship) adalah segala 

aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi 

suatu barang atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syariat. 

Kewirausahaan dianggap sebagai jihad fii sabilillah (strong efforts to do good 

things in the name of Allah), entrepreneur dianggap sebagai amal sholeh (good 
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deeds) karena kegiatan entrepreneurship menyediakan pendapatan kepada 

individu, menawarkan kesempatan kerja kepada masyarakat, sehingga 

mengurangi kemiskinan. Entrepreneurship juga meningkatkan perekonomian 

masyarakat, dengan melakukan kebajikan melalui entrepreneurship, akan 

mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu 

serta akan membantu menjaga hubungan yang lebih baik antara individu dengan 

Tuhannya. Meningkatkan kualitas hidup, hidup lebih nyaman menguatkan 

kedudukan socio-econimic negara, agama dan bangsa. Membantu 

mengembangkan khairu ummah (masyarakat terbaik, yang produktif dan maju 

(progreessive). Contoh yang paling nyata adalah Nabi Muhammad SAW, awalnya 

beliau terlibat di bisnis dengan memelihara dan menjual domba, kemudian 

membantu bisnis pamannya dan akhirnya mengatur bisnis  Khadijah. 

Pakar kewirausahaan mengemukakan, "Para wirausaha adalah orang-orang 

yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan 

bisnis, sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari 

padanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses".
33

 

Kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pengertian tersebut adalah bahwa 

kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang-

peluang yang muncul di pasar. Eksploitasi tersebut sebagian besar berhubungan 

dengan pengarahan dan atau kombinasi input yang produktif. Kesimpulan lain 

dari kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya 

dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko 
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finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa 

moneter dan kepuasan pribadi. 

Wirausahawan adalah orang yang merubah nilai sumber daya, tenaga 

kerja, bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar dari pada 

sebelumnya dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi dan cara-cara 

baru. Seorang wirausahawan selalu dihadapkan pada resiko atau peluang yang 

muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan innovatif. 

Selain itu, seorang wirausahawan menjalankan peranan manajerial dalam 

kegiatannya, tetapi manajemen rutin pada operasi yang sedang berjalan tidak 

digolongkan sebagai kewirausahaan. Seorang individu mungkin menunjukkan 

fungsi kewirausahaan ketika membentuk sebuah organisasi, tetapi selanjutnya 

menjalankan fungsi manajerial tanpa menjalankan fungsi kewirausahaannya. Jadi 

kewirausahaan bisa bersifat sementara atau kondisional. 

2. Konsep Dasar dan Tahap-tahap Kewirausahaan 

a. Konsep Dasar Kewirausahaan 

Pengembangan kewirausahaan adalah merupakan hasil penerapan sumber 

daya dan tehnologi. Oleh karena itu demi terciptanya pengembangan 

kewirausahaan ini harus ada seorang atau sekelompok orang (wirausahawan) yang 

berbuat untuk menerapka kombinasi-kombinasi baru, sumber-sumber produksi 

untuk kegiatan produktif. Sebagai pelaku perubahan dari nilai sumber daya, 

tenaga kerja, bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar dari pada 

sebelumnya, seorang wirausahawan harus memiliki kepercayaan diri ang kuat, 

kreatif, memiliki pengetahuan tentang cara mencapai tujuan yang direncanakan, 
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dan mampu berkonsentrasi serta berinisiatif dalam memanfaatkan pengetahuan 

dan pengalaman untuk mengatur langkah yang sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat menuju target. 

Disamping itu seorang wirausahaan juga harus memiliki kemampuan 

menejerial untuk mengorganisir sebuah perusahaan, mengembangkan strategi 

operasi, mendapatkan dana untuk modal usaha, dan mengelola aktivitas bisnis, 

serta memperhatikan aspek-aspek wirausaha sebagai berikut : 

a)    Mencari   peluang   usaha   baru,   lama  usaha  dilakukan,  dan  jenis   

    usaha    yang   pernah    dilakukan, 

b)      Pembiayaan : pendanaan, jumlah dan sumber-sumber dana, 

c)      SDM : tenaga kerja yang dipergunakan, 

d)      Kepemilikan : peran-peran dalam pelaksanaan usaha, 

e)      Organisasi : pembagian kerja diantara tenaga kerja yang dimiliki, 

f)       Kepemimpinan : kejujuran,  agama,  tujuan  jangka  panjang,  proses    

          manajerial      

g)      Pemasaran : lokasi dan tempat usaha.
34

 

      b. Tahap-tahap Kewirausahaan  

Secara umum tahap-tahap melakukan wirausaha meliputi : 

1) Tahap memulai, tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan 

usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat 

peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan 

akuisisi, atau melakukan franchising. Juga memilih jenis usaha yang akan 

dilakukan apakah di bidang pertanian, industri, manufaktur,  produksi atau jasa. 

2) Tahap  melaksanakan  usaha  atau  diringkas  dengan  tahap  “jalan”,  

tahap  ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek  yang terkait dengan    

usahanya, mencakup aspek-aspek : pembiayaan, SDM,  kepemilikan,  organisasi,  
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kepemimpinan  yang  meliputi  bagaimana mengambil resiko dan mengambil 

keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. 

3)    Mempertahankan usaha, tahap di mana wirausahawan berdasarkan 

hasil yang  telah    dicapai   melakukan   analisis   perkembangan   yang   dicapai   

untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 

4)   Mengembangkan   usaha,   tahap   di mana jika hasil yang diperoleh 

tergolong  positif  atau  mengalami  perkembangan  atau  dapat  bertahan maka 

perluasan  usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. 

3. Pendidikan Kewirausahaan di Pondok Pesantren 

a. Perkembangan Pendidikan  Kewirausahaan di Pondok Pesantren. 

Sejak awal abad 20 dan terutama sejak awal kemerdekaan hingga dewasa 

ini, pondok pesantren telah mengalami transformasi kelembagaan secara 

signifikan. Kendati kelima unsur (pondok/asrama, masjid, santri, kyai dan kitab 

kuning) sebagaimana yang telah dikemukakan diatas masih ada pada semua 

pesantren, namun pada umumnya, juga terdapat unsur-unsur baru. Misalnya 

disamping lima unsur diatas, di pesantren juga terdapat sekolah formal, lembaga 

ekonomi produktif, lembaga pengembangan masyarakat, bahkan di beberapa 

pesantren juga terdapat klinik kesehatan. Selain itu, sebagian pesantren juga tidak 

lagi dikelola secara tradisional, dalam pengertian, segala urusan yang berkaitan 

dengan pesantren ditangani oleh satu orang – terutama kyai – melainkan sudah 

mengembangkan manajemen organisasi yang sudah modern, dimana didalamnya 

telah terjadi distribusi wewenang dan kebijakan. Bahkan cukup banyak pesantren 

yang sudah memiliki status badan hukum dalam bentuk yayasan. 
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Transformasi kelembagaan pondok pesantren ini mengindikasikan 

terjadinya kelangsungan dan perubahan didalam sistem pondok pesantren. Dalam 

konteks ini, pesantren disamping mampu terus menjaga eksistensinya juga 

sekaligus bisa mengimbangi dan menjawab perubahan dan tuntutan masyarakat. 

Ini menunjukkan bahwa tradisi pesantren memiliki kelenturan budaya yang 

memungkinkannya bisa tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Perlu 

di tegaskan dalam tulisan ini, bahwa :  

Semua perubahan itu sama sekali tidak mencerabut pesantren dari peran 

tradisionalnya sebagai lembaga yang banyak bergerak dibidang pendidikan 

Islam, terutama dalam pengertiannya sebagai lembaga “tafaqquh fi al-din”. 

Sebaliknya hal tersebut justru semakin memperkaya sekaligus mendukung 

upaya transmisi khazanah pengetahuan Islam Tradisional sebagaimana 

dimuat dalam “kitab kuning” dan melebarkan jangkauan pelayanan 

pesantren terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, terutama dibidang 

pendidikan formal. Dengan kata ungkapan lain, proses perubahan seperti 

dijelaskan diatas merupakan salah satu bentuk modernisasi pesantren, baik 

sebagai lembaga pendidikan maupun lembaga sosial
35

 

Kaum muslimin Indonesia mengirim anak-anak mereka ke pesantren 

untuk     belajar agama Islam (tafaqquh fi-al-din) dengan harapan mereka tumbuh 

menjadi muslim yang baik (kaffah), yang melaksanakan ajaran Islam secara 

konsisten dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih jauh, tidak sedikit orang tua 

yang mengharapkan anaknya menjadi pemimpin agama ( kyai atau ulama) 

selanjutnaya bisa mendirikan pesantren di wilayah asal mereka masing-masing. 

Dalam kaitan dengan peran tradisionalnya itu, pesantren kerap diidentifikasi 

memiliki tiga peran penting dalam masyarakat indonesia, yakni : 

1) Sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional 

(transmission of Islamic knowledge) 
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2) Sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan islam tradisional 

(maintenance of Islamic tradition) 

3) Sebagai pusat reproduksi ulama (reproduction of ulama).
36

 

Garis-garis besar pendidikan nasional yang meliputi usaha menjadikan 

pendidikan relevan dengan pembangunan ekonomi, memberikan kesempatan bagi 

yang berbakat, dan menyelaraskan dengan kebutuhan daerah, telah memberikan 

kesempatan kepada pondok pesantren yang umumnya di hadiri kaum muda dalam 

usia kerja untuk dapat mengambil peran dari kebijaksanaan menyiapkan angkatan 

kerja. 

Pendidikan agama yang di berikan di pondok-pondok dapat menimbulkan 

semangat berusaha di kalangan para santri, kesediaan sejumlah pondok pesantren 

mengintroduksikan jenis keterampilan merupakan suatu langkah pondok yang 

bersangkutan memberikan pelayanan bukan agama. Langkah ini sebenarnya tidak 

bertentangan dengan tujuan utama didirikannya pondok pesantren.  

Salah satu dari tujuan pesantren adalah latihan (training) untuk berdiri 

sendiri dan membina agar tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain 

kecuali Tuhan. Oleh karena itu hal yang paling urgen adalah  keikhlasan. 

Dengan demikian, yang paling ditekankan adalah pengembangan watak 

individual yang berorientasi pada self implyiment dan social imployment. 

Santri dididik sesuai dengan kemampuan. Bagi yang cerdas dan memiliki 

kelebihan, diistimewakan dan selalu didorong untuk mengembangkan diri. 

Bahkan di beberapa pesantren, sistem kelas tidak diberlakukan. Seseorang 

yang belajar di pesantren tergantung pada kemampuan diri sendiri dalam 

menyerap ilmu pengetahuan. Semakin cerdas seseorang, semakin singkat ia 

belajar.
37

 

 

Memang permintaan bahwa pondok perlu mengubah pola pendidikannya 

sering salah tafsir, seolah-olah kepentingan dan cita-cita di kekang. 
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Membangkitkan inisiatif pondok pesantren sendiri merupakan suatu 

kebijaksanaan yang tepat dalam kondisi sekarang 

Dalam melakukan pembinaan, pondok pesantren harus memperhatikan 

sikap dasar para pendiri/pemimpin pondok pesantren yang telah menetapkan 

policy dan strategi dalam muktamar ikatan pesantren (Rabitah al-Ma‟ahid 

al-Islamiyah)  yang pertama, Januari 1959, yaitu al-muhafadzatu „ala al-

qodim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah (mempertahankan yang 

lama yang baik dan mengambil ha-hal baru yang lebih baik).
38

 

 

Pondok pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangan yang melekat 

pada dirinya, telah banyak berubah. Dalam sejarah Islam Indonesia, modernisasi 

pesantren pada dasarnya telah berlangsung lama. Paling tidak, sejak awal abad ke-

19 lembaga-lembaga pendidikan agama Islam Indonesia baik pesantren maupun 

surau ( di Minangkabau ) sudah mengadopsi sistem pendidikan modern
39

 

Pesantren sering kali dilibatkan sebagai mitra pembangunan masyarakat 

pedesaan. Bila dipandang dari perspektif pembangunan berbasis masyarakat, 

sebuah pembangunan alternatif pesantren dinilai lebih dekat dan mengetahui seluk 

beluk masyarakat yang berada di lapisan bawah. 

Karena pondok pesantren pada dasarnya tumbuh berkembang dari, oleh, 

dan untuk masyarakat, berbagai inovasi telah dilakukan untuk pengembangan 

pondok pesantren, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Masuknya 

pengetahuan umum dan keterampilan ke dalam pesantren adalah sebagai upaya 

untuk memberikan bekal tambahan agar para santri bila menyelesaikan 

pendidikanya dapat hidup layak dalam masyarakat. Masuknya sistem klasikal 

dengan menggunakan sarana dan perangkat pengajaran madrasah sebagaimana 
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yang berlaku di sekolah-sekolah bukan barang baru lagi bagi pesantren, bahkan 

ada pesantren yang cenderung membina dan mengelola madrasah-madrasah atau 

sekolah umum, baik tingkat dasar, menegah maupun tinggi.
40

 

Karena itu akhir-akhir ini pondok pesantren mempunyai kecenderungan-

kecenderungan baru dalam rangka renovasi terhadap sistem yang selama ini di 

pergunakan, yaitu : 

1. Mulai akrab dengan metodologi modern 

2. Semakin berorientasi pada pendidikan dan fungsional, artinya terbuka atas 

perkembangan di luar dirinya. 

3. Diversifikasi program dan kegiatan makin terbuka dan ketergantunganyapun 

absolut dengan kyai, dan sekaligus dapat membekali para santri dengan 

berbagai pengetahuan diluar mata pelajaran agama maupun keterampilan 

yang diperlukan dilapangan kerja. 

4.  Dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat.
41

 

 

Menghadapi era globalisasi dan informasi, pondok pesantren perlu 

berbenah diri dengan meningkatkan iman-takwa, kemampuan, ilmu pengetahuan, 

teknologi dan ketrampilan. Disinilah peran ulama sebagai pengelola pondok  

pesantren perlu ditingkatkan. Sebab tuntutan globalisasi tidak mungkin dihindari. 

Maka salah satu langkah bijak, kalau tidak mau kalah dalam persaingan, adalah 

mempersiapkan pesantren agar “tidak ketinggalan kereta”. Dalam hal ini paling 

tidak ada tiga hal yang perlu dilakukan pondok pesantren yang sesuai dengan jati 

dirinya agar tetap bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.  

Pertama, pesantren sebagai lembaga pengkaderan ulama. Fungsi ini tetap 

harus melekat pada pesantren karena pesantrenlah satu-satunya lembaga 

pendidikan Islam yang siap mendidik dan mempersiapkan ulama. Kita tidak 

bisa mengharapkan lembaga lain, misalnya madrasah atau perguruan tinggi 

Islam, mampu melahirkan kader-kader ulama. Namun ulama yang 
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dilahirkan pesantren tidak bisa hanya pandai ilmu agama. Tuntutan 

modernisasi dan globolisasi mengharuskan ulama memiliki kemampuan 

lebih, kapasitas intlektual memadai, wawasan, akses pengetahuan dan 

informasi yang cukup, serta responsive terhadap perkembangan dan 

perubahan yang terjadi.                  

Kedua, pesantren sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya agama Islam. Pada tataran ini pesantren masih lemah ditingkat 

pengembangan ilmu dan tehnologi. Kebanyakan pesantren hanya 

mengajarkan ilmu agama dalam arti transfer of knowledge tanpa upaya lebih 

lanjut pengembangan ilmu. Hal ini bisa dimengerti karena sistem 

pembelajaran di pesantren masih berkutat pada metode hafalan dan 

kecenderungan pengayaan materi ilmu-ilmu agam an sich. Selain itu 

tiadanya kurikulum pendidikan agama Islam yang baku dan bisa 

dipedomani untuk mengajarkan suatu ilmu. Ketiadaan kurikulum ini 

menyebabkan proses belajar mengajar terjadi “asal-asalan” dan terserah 

pengaruh pengasuh pesantren, tanpa program yang jelas, materi apa yang 

diajarkan, dan kapan pelajaran selesai diajarkan. Pada sisi inilah yang 

menyulitkan penerapan kurikulum pendidikan agama Islam di pesantren. 

Untungnya sekarang banyak pesantren yang membuka madrasah atau 

sekolah yang integral dengan pesantren.sehingga kurikulum pendidikan 

agama Islam yang diterapkan oleh pemerintah dapat diajarkan di pesantren. 

Dari sekolah dan madrasah inilah diharapkan lahir integrasi ilmu-ilmu 

agama dan ilmu-ilmu umum. Pesatren jelas memiliki potensi sebagai 

“lahan” pengembangan ilmu agama. Jika ilmu agama ini diintegrasikan 

dengan ilmu-ilmu social kontemporer, maka akan lahir kader-kader ulama 

yang tangguh dikedua bidang. 

Ketiga, pesantren harus Mampu menempatkan dirirnya sebagai 

trasformator, motivator, dan inovator. Kehadiran pesantren dewasa ini telah 

memerankan fungsi-fungsi itu, meskipun dalam taraf yang masih perlu 

dikembangkan lebih lanjut. Sebagai salah satu komponen masyarakat, 

pesantren memiliki kekuatan dan “daya tawar” untuk melakukan perubahan-

perubahan yang berarti. Persoalannya, maukah pesantren melakukan?
42

 

 

Abdurahman Wahid menjelaskan, diantara kelebihan pondok pesantren 

terletak pada kemampuan dalam menciptakan sebuah sikap hidup universal yang 

merata, yang diikuti semua santri, sehingga lebih bersikap mandiri, dengan tidak 

menggantungkan hidup kepada siapa dan lembaga masyarakat apapun. Sementara 

itu sisi kekurangannya adalah tidak adanya perencanaan yang terperinci dan 

rasional atas jalannya pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan, tidak adanya 
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keharusan membuat kurikulum dalam susunan yang lebih mudah dicerna dan 

dikuasai oleh santri. Di samping itu pemberian materi masih tradisional, dan visi 

lain tidak ada prioritas antara materi yang satu dengan materi yang lainya. Bahkan 

pedoman yang digunakan tidak mempunyai nilai-nilai edukatif, sehingga lembaga 

tersebut tidak memiliki landasan filsafat pendidikan yang utuh.
43

 

Pergeseran-pergeseran nilai yang terjadi menuntut pesantren untuk 

melakukan reorientasi tata nilai bentuk baru yang relevan dengan tantangan 

zamannya, tanpa kehilangan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam.  

Ide-ide pembaharuan yang dilakukan pondok pesantren dalam rangka 

memproduksi santri yang berakhlakul karimah, mandiri, dan terampil, sehingga 

setelah selesai dari pondok pesantren mampu hidup mandiri, baik dalam bentuk 

wiraswasta maupun usaha lainya, telah banyak dirintis  seperti yang dilakukan 

pesantren Darul Falah yang terletak di desa Banteng Ciampia Bogor. Pesantren ini 

memiliki ciri khas, karena sebagai pesantren memakai predikat pertanian. 

Tujuan pesantren Darul Falah ini, agar lulusan dari pesantren ini dapat 

memiliki iman yang tumbuh pada pribadi yang kreatif dan prcaya diri 

sendiri yang berilmu  mengenai urusan-urusan dunia akherat, sehingga 

dapat beramal untuk dirinya, keluarganya dan masyarakatnya kearah 

kesejahteraan material dan spiritual. Pesantren pertanian Darul Falah 

didirikan pada tahun 1960, diatas tanah wakaf seluas 20,5 hektar. Pesantren 

ini diurus oleh yayasan pesantren Darul Falah yang berpusat di Bogor.
44

 

 

Perkembangan pemikiran umat Islam untuk memajukan pondok  pesantren 

semakin meningkat, hal ini kita lihat dalam sejarah perkembangan pondok 

pesantren dimana : 
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Pada akhir orde lama tahun 1965, lahir semacam kesadaran baru bagi umat 

Islam, dimana timbulnya minat yang mendalam terhadap masalah-masalah 

pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat umat Islam, sehingga 

sejumlah organisasi Islam dapat dimantapkan. Dalam hubungan ini 

kementerian agama telah mencanangkan rencana program pendidikan serta 

pengajaran yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis 

pendidikan serta pengajaran Islam, diantaranya adalah : “pesantren 

indonesia klasik” semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan 

asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi. 

Sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah, 

baik guru maupun muridnya merupakan suatu masyarakat yang hidup serta 

bekerjasama mengerjakan tanah milik pesantren agar dapat mengerjakan 

tanah milik pesantren guna memenuhi kebutuhan sendiri.
45

 

 

Model pesantren klasik seperti dimaksudkan diatas telah dilaksanakan oleh 

pondok pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. 

Pondok Pesantren Nurul Hakim ini menerapkan sistem pendidikan “learning by 

doing” (belajar sambil bekerja) bagi para santrinya, dengan memilih salah satu 

keterampilan yang tersedia, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, 

pertukangan, tata busana dan lain sebagainya. Dengan harapan setelah 

menyelesaikan pendidikannya mereka dapat mandiri dengan cara membuka usaha 

sesuai dengan bakat dan keterampilannya masing-masing. 

Lahan pertanian dan perikanan milik pondok pesantren tersebut dikerjakan 

bersama oleh para santri dibawah pengawasan mudabbir (santri senior) dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga pesantren baik sandang maupun 

panngan., karena sebagian santri yang belajar, tidak dipungut bayaran atau 

sumbangan, dengan berbagai faktor pertimbangan. 

Secara teoritis dapat ditemukan berbagai kemungkinan yang bisa 

dikembangkan dan dapat berkembang pada pesantren-pesantren. Diantara 

kemungkinan dimaksud, antara lain : pendidikan kesejahteraan keluarga 

(PKK), kepramukaan, kegiatan koperasi (kopontren), kerajinan, kesenian, 
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program transmigarsi dan lain sebagainya. Dengan demikian pondok 

pesantren dapat dibayangkan menjadi semacam “agen pembaharuan” atau 

“agen perubahan sosial” melalui berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh 

lembaga pondok, seperti program transmigrasi, perluasan sistem keluarga 

berencana, penyelenggaraan poliklinik bagi anggota masyarakat sekitarnya, 

serta berbagai gagasan lainnya sebanyak yang bisa diangankan oleh 

pegarang gagasan pembaharuan. 
46

 

 

Namun, semua gagasan pembaharuan pondok pesantren itu, amat 

tergantung pada kyai, sebab para kyai tersebut umumnya pemilik disamping guru 

dan pemimpin pondok pesantren yang mempunyai kuasa dan pengaruh. 

Demikian beberapa peluang wirausaha dan keterampilan yang mungkin 

bisa dikembangkan dalam sebuah pondok pesantren sebagai sarana mereka (para 

pengelola/pendidik) dalam mendidik dan sekaligus melatih para santrinya dalam 

mendapatkan informasi/ilmu pengetahuan  baik teori maupun praktik langsung 

sebagai bekal mereka untuk bisa hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat 

setelah mereka menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren. 

b. Beberapa kegiatan Kewirausahaan di Pondok Pesantren 

Perkembangan pendidikan di pesantren dewasa ini terdapat kecende-

rungan berbagai kegiatan produktif yang perlu direspon, baik di bidang pertanian 

maupun industri manufaktur, jasa dan pelayanan publik, menjadi semakin sarat 

dengan teknologi. Kecendrungan ini merupakan fenomena yang perlu 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga perlu diterima sebagai 

perkembangan yang wajar dan diakomodasikan di dalam pelaksanaan kegiatan 

produktif, karena salah satu faktor yang menentukan keunggulan kompetitif suatu 

sistem produksi adalah kemampuan untuk dapat memanfaatkan dan 
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mengembangkan teknologi yang dikuasai dengan baik dan benar. Memang pada 

dasarnya pendidikan pesantren telah hidup dan menyatu dengan kehidupan 

masyarakat sekitamya, bahkan telah menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pembentukan moral anak bangsa.  

Pendekatan pendidikan pesantren dapat berfungsi secara optimal jika 

dipimpin oleh orang yang ahli dan mumpuni tidak saja di bidang ilmu-ilmu 

agama Islam, tetapi juga ilmu pendidikan dan ekonomi Islam. 

Kepemimpinan kyai pesantren memegang peran strategis karena cocok 

dengan kehidupan masyarakat dan sesuai kebutuhan pembangunan. Dalam 

menjalankan fungsinya, pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan 

tetapi juga sebagai lembaga sosial keagamaan, penyiaran agama, dan 

bahkan pemberdayaan ekonomi. pesantren juga berkembang menjadi 

sebuah lembaga social yang terlibat dalam proses perubahan social politik di 

Indonesia
47

. 

  

 Jika pendidikan pesantren dikaji dari aspek kewirausahaan temyata peran 

kyai sebagai pemimpin memiliki peran kunci dalam pemberdayaan ekonomi 

rakyat, khususnya umat Islam di lingkungannya. Kepemimpinan kyai pesantren 

cukup dominan dalam merancang dan menggerakkan sejumlah warganya agar 

berkemampuan dalam membina para wirausaha-wirausaha baru melalui proses 

pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di pesantren. Para wirausaha baru itu 

nantinya dapat belajar dari pengalaman untuk mengambil resiko yang telah 

diperhitungkan dan menyukai tantangan dengan resiko berat sekalipun. Mereka 

dapat saja memiliki sikap percaya  akan kemampuannya untuk mengarnbil 

keputusan yang tepat, tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam yang dipelajari di 

pesantren. Meski demikian, perlu dipahami : 

Menjadi seorang wirausaha lebih dari pada sebuah pekerjaan atau karier. 

Berwirausaha adalah suatu gaya hidup dan prinsip-prinsip tertentu yang 

akan mempengaruhi strategi karier anda. Bersifatlah fleksibel dan 
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imaginatif, mampu merencanakan, mengambil resiko, mengambil 

keputusan-keputusan dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan. Anda 

haruslah bersedia bekerja dalam keadaan konflik, perubahan dan keragu-

raguan. Hal ini berarti bahwa anda perlu menganalisis diri sendiri dalam 

hubungan dengan lingkungan tempat anda bekerja.
48

 

 

Mengacu kepada tuntutan makro serta mikro pendidikan Nasional 

Indonesia, maka pendidikan pondok pesantren harus memadukan tujuan 

pendidikan nasional dengan tujuan pendidikan pesantren agar menghasilkan sosok 

santri yang memiliki beberapa kompetensi lulusan seperti yang dikemukakan 

M.M Billah sebagaimana dikutip oleh Pupuh Faturrahman yaitu menciptakan 

sosok santri yang memiliki: 

1. Religious Skillfull People, yaitu insan yang akan menjadi tenaga-tenaga 

terampil, ikhlas, cerdas mandiri, tetapi  sekaligus  mempunyai  iman yang 

teguh, dan utuh sehingga religius dalam sikap dan perilaku, yang akan 

mengisi kebutuhan tenaga kerja di dalam berbagai sektor pembangunan. 

2. Religious Community Leader, yaitu insan Indonesia yang ikhlas, cerdas 

dan  mandiri dan akan menjadi penggerak yang dinamis di dalam 

transformasi sosial budaya (madani) dan sekaligus menjadi benteng 

terhadap ekses negatif pembangunan dan mampu membawakan aspirasi 

masyarakat, dan melakukan pengendalian sosial (social control). 

3. Religious Intelectual, yang mempunyai integritas kukuh serta cakap 

melakukan analisa ilmiah dan concern terhadap masalah-masalah sosial. 

Dalam dimensi sosialnya, pondok pesantren dapat menempatkan posisinya 

pada lembaga kegiatan pembelajaran masyarakat yang berfungsi 

menyampaikan teknologi baru yang cocok buat masyarakat sekitar dan 

mendalam dari pada muslim. Pengabdiaannya kepada Tuhan dilakukan 

semata-mata karena rasa cinta kepadanya, tanpa ada rasa kepentingan dan 

takut, dan rasa cinta itu sudah mendarah daging merupakan bagian dari 

biological menchanism.memberikan pelayanan sosial dan keagamaan, 

sekaligus pula memfungsikan sebagai laboratorium sosial, dimana pondok 

pesantren melakukan eksperimentasi pengembangan masyarakat, sehingga 

tercipta keterpaduan hubungan antara pondok pesantren dengan 

masyarakat secara baik dan harmonis, saling menguntungkan dan saling 

mengisi.
49

 

 

Pengembangan kewirausahaan di pesantren, kini memang diperlukan 
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peningkatan profesionalisme tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan 

keterampilan bidang kewirausahaan yang merupakan syarat utama untuk 

menjawab tantangan pengembangan dunia usaha dan industri yang bersifat 

kompetitif di era globalisasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan 

serta pengembangan kualitas dasar, misalnya keimanan dan ketaqwaan, 

kepribadian, kecerdasan, kedisiplinan, kretivitas, dan sebagainya. Sedangkan 

pelatihan kewirausahaan lebih menekankan pada pembentukan dan 

pengembangan profesionalisme dan kompetisi dunia bisnis. Sementara itu, 

pengembangan di tempat kerja merupakan pemantapan aplikasi kompetensi 

sumber daya manusia untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. 

Bahkan Iebih dari itu, peningkatan kualifikasi tenaga kerja bukan hanya 

peningkatan kualitas keterampilan yang dimiliki, tetapi lebih kepada peningkatan 

kualitas pengetahuan (knowledge) terrnasuk peningkatan pengetahuan antar 

disiplin dan kemampuan tenaga kerja. Secara konseptual, pakar ekonomi yang 

juga sebagai pengusaha menyatakan: 

Tenaga kerja yang mempunyai kualitas dan daya saing tinggi tersebut 

membutuhkan pengembangan dalam hal inisiatif, kreativitas, percaya diri 

tanggung jawab, perpindahan, mudah menyesuaikan diri, siap menerima 

pengetahuan baru , sadar terhadap kulalitas, kemampuan untuk bekerja 

sama, kemampuan berrnusyawarah untuk sepakat dan loyal terhadap 

organisasi, siap untuk mengambil keputusan dapat mengerti sistim yang 

kompleks, mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, dan mempunyai 

spirit untuk bekerja secara kelompok.
50

 

 

Sejalan dengan itu, pesantren perlu melakukan kegiatan berupa pelatihan 
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mandiri kepada kelompok sasaran masyarakat terdidik dengan tingkat pendidikan 

SLTA dan Sarjana, dan mengusahakan bantuan usaha untuk mulai bekerja secara 

mandiri, termasuk juga di pesantren. Dengan kemandirian ini, kelompok tenaga 

kerja terdidik tersebut dapat terlepas dari penganguran. Selain itu, sebagai akibat 

dari kemajuan usaha mandiri tersebut, secara multiplier diharapkan dapat 

menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lainnya yang masih 

menganggur. Jadi, dampak dari pembentukan tenaga kerja pemuda mandiri 

profesional ini diharapkan dapat memperluas lapanaan kerja secara berantai yang 

awalnya merupakan usaha kecil dan selanjumya dapat dikembangkan menjadi 

usaha menengah. Dengan kata lain, semua suku dan kelompok sosial termasuk 

warga masyarakat sekitar pesantren bisa menjadi wirausahawan yang sukses, bila 

dipersiapkan dan mempersiapkan diri dengan baik serta diciptakan kerja dan iklim 

untuk berwirausaha. Dalam hal ini, tentunya termasuk juga kelompok pesantren 

yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. 

Secara kongkrit dibutuhkan upaya untuk menunjang keberhasilan 

manajemen pendidikan kewirausahaan di pesantren ini, maka salah satu upaya 

yang dilakukan oleh pesantren yang bekerjasama dengan Departemen Agama 

adalah melalui program pemagangan. 

Pemagangan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

manusia, dan penyediaan sumber daya manusia terampil, dengan menempatkan 

tenaga kerja pada kegiatan pemagangan di perusahaan atau di tempat kerja lain 

dibawah bimbingan tenaga ahli sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Pemagangan 

menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dengan dunia kerja. Program 
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pernagangan disusun mengacu pada standar kualifikasi keterampilan. Dengan 

demikian, untuk mengimplementasikan program pemagangan yang baik, perlu 

dilaksanakan kerjasama yang erat antara lembaga tempat kerja, lembaga pelatihan 

dan lembaga uji keteranmpilan dan sertifikasi. Program pemagangan perlu 

dijadikan gerakan nasional yang melibatkan lembaga-lembaga pendidikan, 

keterampilan dan perusahaan serta lembaga penerima pekerja, dimana pesantren 

dapat dijadikan percontohan bagi pengembangan kewirausahaan di masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren Sabilun Najah Seputih 

Raman, sebuah pondok pesantren salaf yang berada di daerah kabupaten 

Lampung Tengah. Tepatnya di Kampung Rejo Asri , Kecamatan Seputih Raman, 

Kabupaten Lampung Tengah yang dipilih secara sengaja ( purposive sample ), 

selama kurang lebih tiga bulan, yang dimulai dari bulan November sampai bulan 

Januari Tahun 2016. 

Sasaran penelitian dipilih atas dasar pertimbangan : (1) masalah 

Implementasi Manajemen Pendidikan Kewirausahaan yang berbasis ajaran agama 

Islam di pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman (2) data primer maupun 

data skunder yang mendukung penelitian tesis ini dapat diperoleh (3) sumber 

inforrnasi yang berkenaan dengan permasalahan penelitian dapat ditemui di 

pesantren tersebut. 

B. Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mempelajari permasalahan yang 

terjadi di masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta 

situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.
51

 Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu 

penelitian yang perhatiannya lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori 
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substansi yang berasal dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris
52

. 

Bogdan Tylor, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.
53

 Selanjutnya beliau  menyatakan bahwa: 

“Penelitian kualitaif berakar pada akar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode 

kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran 

penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, 

lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, 

memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan 

penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh 

kedua belah pihak, yakni peneliti dan subjek peneliti” 
54

. 

 

Dilihat dari desainnya penelitian ini merupakan studi lapangan. Dengan 

demikian, dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan studi kasus. Studi kasus 

adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam 

terhadap suatu lembaga tertentu, yang dalam hal ini adalah penelitian tentang 

Implementasi Manajemen Pendidikan Kewirausahaan di pondok pesantren 

Sabilun Najah Seputih Raman. Karena penelitian ini merupakan studi lapangan, 

maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini hanya berlaku pada 

lembaga yang diteliti
55

   

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 
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selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
56

 Menurut 

Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian 

adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.
57

  

Sumber data  yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang-orang 

yang terlibat langsung dalam proses pendidikan kewirausahaan, diantaranya: 

pengasuh pondok peantren ( kyai ), ketua pondok, kepala madrasah, guru, 

karyawan, santri dan tokoh masyarakat yang berada di sekitar pondok pesantren 

dan peduli terhadap penyelenggaraan pendidikan tersebut.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong dalam suharsini Arikunto 

bahwa: 

“Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis 

dan melalui perekaman video, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber 

data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta sehingga 

merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan mengamati, mendengar dan 

bertanya.
58

  

 

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik bola salju (snowball 

sampling), yaitu informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui 

masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangan, dan orang tersebut akan 

menunjuk orang lain lagi bila keterangan yang diberikan kurang memadai dan 

begitu seterusnya. 

Peneliti memilih responden/sampel secara berantai, jika pengumpulan dari 

data responden/sampel ke-1 sudah selesai, peneliti minta agar responden ke-2 
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memberikan data, lalu yang ke-2 juga memberikan rekomendasi untuk responden 

ke-3, dan selanjutnya. Proses bola salju ini berlangsung terus sampai peneliti 

memperoleh data yang cukup sesuai kebutuhan.  

Ada dua data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

data seunder. Yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah data 

yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses 

pendidikan kewirausahaan, seperti : kyai, ketua pondok, kepala madrasah, guru, 

karyawan, santri dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan 

pendidikan tersebut, dan lebih diutamakan bagi mereka yang mengetahui secara 

pasti tentang kegiatan tersebut. Sedangkan data skunder yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki 

pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman serta dari sumber-sumber lain 

yang membahas tentang Manajemen Pendidikan Kewirausahaan di pondok 

pesantren.    

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan kedua data diatas, dilakukan dengan cara  survey, 

wawancara, dan  kegiatan penelaahan dokumen, yang menyangkut pembacaan 

terhadap literatur dan dokumentasi yang terkait dengan implementasi pendidikan 

kewirausahaan di pondok pesantren , dengan urutan sebagai berikut :  

 

1. Wawancara 

Metode ini identik dengan interview yang secara sederhana dapat 
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diartikan sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan 

jenis wawancara tidak berstruktur, yaitu kombinasi antara wawancara bebas 

dengan wawancara terpimpin. Tehnisnya adalah pewawancara membawa 

pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan 

ditanyakan.
59

 Metode wawancara merupakan percakapan langsung yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu. 

 Melalui metode wawancara ini, peneliti berusaha menggali data sedetail 

mungkin tentang implementasi Manajemen Pendidikan Kewirausahaan di pondok 

pesantren Sabilun Najah Seputih Raman, dari responden terpercaya secara 

langsung,  dan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain, serta memverifikasi, mengubah dan 

memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, untuk dikembangkan 

sebagai pengecekan terhadap Kyai, kepala madrasah, guru, santri, staf tata usaha, 

pengurus pesantren Sabilun Najah Seputih Raman, dan tokoh masyarakat yang 

peduli pendidikan. 

2. Observasi 

Metode observasi adalah metode yang dilakukan melalui pengamatan, 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indera.
60

 Dalam penelitian ini penulis  menggunakan 

observasi partisipan atau pengamatan berperanserta sebagai penelitian yang 

bercirikan adanya interaksi sosial antara peneliti dengan subjek yang diteliti, yang 
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memakan waktu relatif lama. Data yang berupa catatan-catatan yang diperoleh 

dikumpulkan dan disusun secara sistematis tanpa pengaruh dari pihak siapapun. 

Dalam pengamatan berperan serta, peneliti terlibat langsung dalam subjek dan 

objek yang sedang diteliti. 
 

Metode observasi partisipasi ini digunakan peneliti untuk mengamati 

seluruh proses pelaksanaan pendidikan kewirausahaan yang sedang berlangsung 

di pesantren Sabilun Najah Seputih Raman. Disamping metode ini dapat 

dilakukan secara intensif dan mendalam, mengingat peneliti berperan juga sebagai 

pengurus  pesantren. Namun subjektivitas penelitian ilmiah ini dapat dihindari, 

karena peneliti mampu memilah setiap persoalan ilmiah dengan kepentingan 

pribadi. Sehingga penelitian dapat dilakukan secara objektif. 

3. Metode survey 

Metote survey adalah metode penyelidikan yang diadakan untuk 

memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-

keterangan secara factual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik 

darisuatu kelompok ataupun suatu daerah.
61

 

Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa, metode survey ini 

dilakukan dengan tujuan untuk : 

1. Mencari informasi factual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada 

2. Mengidentifikasi masalah-masalah, atau sekedar untuk mendapatkan 

justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung 

3. Membuat komparasi dan evaluasi 

4. Mengatahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang lain dalam menangani 

masalah atau situasi yang sama, agar dapat belajar dari mereka untuk 
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kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa depan
62

 

 

Penelitian ini merupakan suatu upaya memahami dan menjelaskan 

permasalahan penelitian yang digali melalui komponen konteks, input, proses, 

output, dan outcome, yang penggalian datanya dilakukan melalui wawancara, 

surfey, observasi, studi kepustakaan, dan analisis isi. Implementasi Manajemen 

Pendidikan Kewirausahaan dan kegiatan terkait dapat dievaluasi melalui 

komponen konteks, dimana yang digali mengenai kesesuaian program pesantren 

dengan landasan yuridis bidang pendidikan, tantangan masa depan, nilai dan 

harapan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan dimaksud.  

E.  Pengecekan Keabsahan Data 

Temuan atau data penelitian kualitatif, dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa 

kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi 

jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang 

sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh 

karena itu bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang berbeda meneliti pada 

obyek yang sama, akan mendapat 10 temuan, dan semuanya dinyatakan valid, 

kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang 

terjadi pada obyek yang diteliti.
63
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Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang penulis gunakan adalah 

Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekkan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
64

 Triangulasi yang 

penulis pilih dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik, 

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. 
65

  

F. Tehnik Analisis Data 

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, setelah data terkumpul tentunya 

dilakukan pengolahan data sesuai jenis dan kebutuhan penelitian. Data yang 

sifatnya kuantitatif diolah dengan cara tabulasi data. Data yang sifatnya kualitatif, 

terutama hasil wawancara dan pengamatan diolah secara kualitatif pula. 

Ketika pengolahan data usai, tahap berikutnya dilakukan analisis dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu: (1) analisis kronologis, yang 

menekankan pada urutan waktu. Data yang terlebih dahulu masuk akan 

dipertimbangkan sebagai antecendent dari yang terjadi kemudian; (2) analisis 

berdasarkan isu utama, dengan memusatkan perhatian pada faktor utama yang 

menjadikan terjadinya suatu fenomena; (3) analisis setting, yang memusatkan 

perhatian pada faktor lingkungan yang dimungkinkan mendorong kepada 

timbulnya suatu fenomena. Jadi penekanannya terdapat pada interaksi antara 

pesantren sebagai organisasi atau unsur setting yang ada dan dimana muncul. 

Analisis data dalam pelaksanaan penelitian kualitatif pada dasarnya 
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sudah dilakukan sejak awal kegiatan sampai akhir penelitian. Dengan cara ini 

diharapkan terdapat konsistensi analisis data secara keseluruhan. Untuk 

menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka 

langkah analisis data yang digunakan dibagi menjadi empat tahap, yaitu : 

pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi data. Empat tahap kegiatan itu merupakan proses siklus dan interaktif. 

Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, 

berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

kegiatan analiais yang saling susul-menyusul. 

Data yang takumpul dari hasil observasi wawancara, dokumen yang 

terkait dengan permasalahan penelitian yang demikian kompleks setra campur 

aduk, kemudian direduksi untuk dipilih mana yang relevan dan layak untuk 

disajikan. Proses pemilihan data difokuskan pada data yang mengarah untuk 

pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, dan interprestasi. Banyak dan 

rumitnya data disusun secara sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang lebih 

substantif Sehingga dapat memberikan abstraksi yang lebih tajam tentang 

keberrnaknaan basil temuan penelitian. 

Analisis dilakukan dengan langkah-langkah : (1) menelaah hasil 

pengamatan, wawancara, dokumentasi serta catatan reflektif, dan memisahkan 

data yang penting dan tidak relevan untuk keperluan penelitian dari yang tidak 

penting; (2) mendekripsikan data yang telah diklarifikasi untuk penelaahan lebih 

lanjut, dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian; (3) menelaah deskripsi 
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data dan membandingkan dengan teori yang menjadi acuan penelitian, termasuk 

merevisi teori; (4) membuat analisis akhir dan menerangkannya dalam laporan 

untuk kepentingan penulisan tesis ini. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Deskripsi Pesantren Sabilun Najah Seputih Raman 

1. Sejarah singkat berdirinya Pondok  Pesantren Sabilun Najah Seputih 

Raman. 

 Pondok Pesantren Sabilun Najah Seputih Raman adalah merupakan salah 

satu dari sekian pondok  pesantren yang ada di kabupaten Lampung Tengah, yang 

didirikan  pada  tanggal 15 Juni 1993 di Kampung Rejo Asri Kecamatan Seputih 

Raman  Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh KH. 

Daroeni Ali,S.H.I, pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman 

dalam wawancaranya dengan penulis pada tanggal 9 November 2015, bahwa : 

Pondok pesantren Sabilun Najah didirikan pada tanggal 15 Juni 1993 di 

Kampung Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah 

oleh KH.Daroeni Ali,S.H.I, 
 
 

 Pondok pesantren Sabilun Najah ini, berada di bawah naungan sebuah 

yayasan pendidikan yang bernama “Yayasan Pendidikan Sabilun Najah” , sebuah 

yayasan yang ada di Kampung Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten 

Lampung Tengah, yang memiliki azaz pancasila, UUD 1945, dan Islam. 

 Dalam praktek proses pembelajarannya Pondok pesantren Sabilun Najah 

ini menganut faham  “Alhlussunah wal jama‟ah” melestarikan hal-hal lama yang 

baik dan mengembangkan hal-hal yang baru yang lebih baik dan bermanfaat, serta 

menekankan pada pendidikan akhlak salafussholih dan kholafuussholih. Konsep 
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ini diterapkan di pondok pesatren “Sabilun Najah” dalam bentuk adanya 

pendidikan formal dari tingkat taman kanak-kanak, madrasah Diniyah, SMP Islam 

dan SMA Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu umum atau hal-hal yang baik yang 

sesuai dengan tututan hidup di era globaliisasi, dan juga pendidikan non formal 

yang berupa madarasah diniyah dari tingkat Shifir (persiapan), ula, wustho, dan 

ulya. yang khusus mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam dengan pengkajian 

pada kitab-kitab kuning. Selain itu juga ada bentuk Pendidikan Kewirausahaan 

dibidang pembuatan tahu,es kedelai,susu kedelai,penjualan kain sarung,busana 

muslim dan koprasi santri dan lain-lain yang sekiranya diperlukan oleh santri 

sebagai bekal hidupnya. Hal ini diperkuat dengan apa yang dikemukakan oleh 

KH. Daroeni Ali,S.H.I, dalam petikan wawancara dengan penulis pada tanggal 9 

November 2015 bahwa : “Dalam praktek proses pembelajarannya Pondok 

pesantren Sabilun Najah menganut faham  “Alhlussunah wal jama‟ah” yaitu 

melestarikan hal-hal lama yang baik dan mengembangkan hal-hal baru yang lebih 

baik dan bermanfaat, serta menekankan pada pendidikan akhlak salafussholih dan 

kholafuussholih.”. 

Dengan demikian santri-santri pondok pesantren “Sabilun Najah” dapat 

mempelajari disiplin ilmu secara utuh dalam arti tidak hanya mempelajari ilmu-

ilmu agama saja, tetapi juga mempelajari ilm-ilmu yang bersifat umum, demi 

terwujudnya tujuan jangka pendek keselamatan, kebahagiaan di dunia dan tujuan 

jangka panjang keselamatan dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. 

Perkembangan pendidikan di pondok pesantren Sabilun Najah ini, boleh 

dibilang sangat pesat. Hal ini sebagaimana disampaikan ketua umum pondok 
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pesantren Sabilun Najah dalam wawancara dengan penulis yang berlangsung pada 

tanggal 9 November 2015, bahwa : “Dalam usianya yang sudah mencapai dua 

puluh tiga tahun lebih pondok pesantren Sabilun Najah mengalami perkembangan 

yang cukup signifikan, baik dari segi pem bangunan fisik, maupun pengembangan 

sumber daya manusianya”. 

Kondisi itu tidak saja berpengaruh terhadap mutu pendidikan yang dapat 

bersaing dengan sekolah umum dan madrasah negeri umumnya, tetapi juga 

pesantren ini mampu mengirim santrinya kebeberapa perguruan tinggi untuk 

belajar dan melanjutkan pendidikan disana. Terlebih lagi fungsi pesantren itu 

telah dirasakan  mempunyai andil dalam mewujudkan tujuan dan melaksanakan 

progran pendidikan agama dalam arti luas serta bermakna bagi pembangunan, 

khususnya didaerah Lampung Tengah. 

Keberadaan Pesantren terlihat semakin eksis berkat adanya kesadaran dan 

kepedulian yang tinggi dari segenap warga pesantren, pengurus yayasan, tokoh-

tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah akan masa depan pesantren Nurul 

Ulum, yang sangat dirasakan manfaat partisipasi aktifnya dalam proses 

pembangunan di daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Fakta 

menunjukkan eksistensi pesantren sampai kini secara operasional dapat 

terpelihara dan berjalan dengan baik.  

Dari uraian data-data diatas dapat dikemukakan bahwa, Pondok pesantren 

Sabilun Najah didirikan pada tanggal 15 juni 1993, Kampung Rejo Asri 

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah oleh KH.Daroeni 

Ali,S.H.I Dalam praktek pembelajarannya Pondok pesantren Sabilun Najah 

menganut faham Alhlussunah wal jama‟ah yaitu melestarikan hal-hal lama yang 

baik dan mengembangkan hal-hal baru yang lebih baik dan bermanfaat, serta 

menekankan pada pendidikan akhlak salafussholih dan kholafuussholih. 
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2. Visi Misi dan Tujuan  Pondok Pesantren Sabilun Najah 

a. Visi dan Misi  

Adapun visi Pondok Pesantren Sabilun Najah menurut KH.Daroeni 

Ali,S.H.I yang dikutip dari petikan wawancara dengan penulis pada tanggal 9 

November 2015 adalah : “Mencetak generasi muda Islam yang berkualitas, „alim, 

„amil,  dan berakhlakul karimah”. Sedangkan misinya adalah : “Membina dan 

membimbing santri yang berilmu amaliah serta beramal ilmiah yang di ridhoi 

Allah SWT.” 

Untuk mewujudkan  misi tersebut pengurus pondok pesantren 

mengupayakannya dengan jalan : 

1. Mendidik santri menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, 

berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, ketrampilan, dan sehat lahir batin 

sebagai warga Negara yang berpancasila. 

2. Mencetak kader-kader muslim sebagai penerus perjuangan para ulama dan 

muballigh yang berjiwa ikhlas, tabah, dan tangguh dalam mengamalkan 

syari‟ah secara utuh dan dinamis. 

3. Mendidik santri menjadi tenaga yang cakap dalam sector pembangunan, 

khususnya pembangunan mental spiritual. 

4. Mendidik santri memiliki kepribadian dan mempertebal semangat 

kebangsaan dalam rangka meningkatkan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan lingkungannya. 

 

 

b. Tujuan  

Sebagaimana umumnya  lembaga pendidikan, Pondok pesantren Sabilun 

Najah sebagai sebuah lembaga pendidikan juga  mempunyai tujuan yang 

dirumuskan dengan jelas sebagai acuan program-program  pendidikan yang 

diselenggarakannya. Menurut KH.Daroeni , tujuan didirikannya pondok pesantren 

Sabilun Najah adalah untuk :  
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1. Membentuk  manusia yang berkepribadian muslim, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT., serta berakhlak mulia 

2. Menyebarkan Ilmu. 

Selanjutnya, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, pondok 

pesantren tentunya mengacu kepada tujuan pendidikan nasioanal yang telah 

dirumuskan pada Pasal 3 Bab II dalam Undang-Undang Sisdiknas, yang 

tujuannya dinyatakan : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat , berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
66

 

 

Rumusan itu mengarah pada tujuan pendidikan nasional, dan khususnya 

pendidikan pesantren sebagai upaya membangun kualitas sumber daya manusia 

yang mengacu kepada pembinaan kecerdasan intelektual, emosional, spritual, 

kemampuan teknis yang bersifat kompetitif dalam rangka mengantisipasi 

tantangan global. Secara integral pendidikan dapat membentuk manusia yang 

beriman dan bertakwa, demokratis dan bertanggung jawab. Berarti, pendidikan 

pesantren bertujuan mendidik manusia Indonesia yang berkualitas Intelektual, 

emosional, spritual, teknologis dan berkeyakinan agama yang pada akhirnya 

mengabdikan diri kepada Allah Swt. Dan dalam Pasal 15 Bab VI Undang-Undang 

Nomor : 20 tahun 2003 tersebut diatas dijelaskan : “pendidikan keagamaan 

(Islam) adalah salah satu jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional”. 
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 Berarti jelas, bahwa tujuan pendidikan dipondok pesantren Sabilun Najah 

sejalan dengan upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang pada 

hakikatnya sesuai dan searah dengan tujuan diciptakannya manusia oleh sang 

pencipta (Allah), yakni untuk mengabdi kepada-Nya. Dengan kata lain, 

pendidikan pesantren bertujuan menumbuh kembangkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang ajaran-ajaran Islam sehingga 

menjadi manusia yang mengabdi kepada Allah SWT, berakhlak mulia dengan 

kualitas keberagamaan yang tinggi dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan 

bernegara. 

  Pada akhirnya, dengan berdasar pada visi, misi, dan tujuannya, pesantren 

diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik dengan kualitas 

pengetahuan dan pengamalan keagamaan yang tinggi dan mulia sesuai dengan 

tujuan pendidikan Agama Islam. 

  Dari keterangan pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah diatas serta  

didukung data yang ada, dapat diketahui bahwa tujuan didirikannya pondok 

pesantren Sabilun Najah adalah untuk menyebarkan ilmu dan membentuk  

manusia yang berkepribadian muslim, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., 

serta berakhlak mulia. Adapun visi Pondok Pesantren Sabilun Najah adalah : 

Mencetak generasi muda Islam yang berkualitas, „alim, „amil,  dan berakhlakul 

karimah. Sedangkan misinya adalah : “Membina dan membimbing santri yang 

berilmu amaliah serta beramal ilmiah yang di ridhoi Allah SWT.         
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3. Metode yang digunakan 

Dalam rangka menyampaikan materi pendidikan yang telah ditetapkan di 

pondok pesantren Sabilun Najah, diperlukan suatu metode yang sangat 

operasional yaitu metode penyajian materi pendidikan dan pengajaran yang 

menyangkut pendidikan agama Islam dan keterampilan di lembaga pendidikan 

pondok pesantren Sabilun Najah. 

Adapun metode penyajian atau penyampaian yang digunakan di pondok 

pesantren Sabilun Najah, ada kalanya metode yang bersifat tradisional menurut 

kebiasaan-kebiasaan  lama yang dipergunakan dalam pondok pesantren, dan ada 

kalanya metode non tradisional dengan pengertian metode  yang baru di introdusir 

ke dalam institusi tersebut berdasarkan atas pendekatan ilmiah. 

Usaha mengintrodusir ide tentang metode baru dilakukan atas pelbagai 

pendekatan-pendekatan psikologis, sosial, relegius, pedagogis, dan sebagainya, 

agar pimpinan institusi yang bersangkutan lebih dahulu memahami dan menerima 

maksud ide baru yang akan diintrodusikan itu. Dalam hubungan ini, menurut 

pengasuh  pondok pesantren Sabilun Najah, “Dasar penetapan metode yang 

digunakan dalam menyampaikan materi ajar di pondok pesantren Sabilun Najah 

adalah ketetapan hasil muktamar robithoh ma‟ahid ke-I pada tahun 1959) yaitu 

:“Memelihara hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih 

baik”. 

Menurut KH.Daroeini Ali,S.H.I : Metode tradisional yang sampai saat ini masih di 

pertahankan di pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman adalah : Metode wetonan, 

sorogan, pengajian pasaran, hafalan, dan mudzakaroh, 
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a. Metode wetonan 

Metode wetonan dilakukan dengan cara seorang Kyai duduk dilingkari 

santri-santrinya, kemudian Kyai yang membaca, menerjemah, menjelaskan, 

mengulas kitab yang tertulis dalam bahasa Arab dengan menggunakan bahasa 

setempat. 

Kelompok santri yang mengikuti pelajaran itu disebut halaqah berarti 

lingkaran belajar santri. Dalam metode wetonan lama belajar santri tidak 

bergantung kepada lamanya tahun belajar, tetapi berpatokan pada waktu kapan 

murid tersebut menamatkan kitab pelajaran yang ditetapkan. 

Apabila satu kitab telah selesai, maka seorang santri dianggap telah 

menamatkan kitab tersebut. Di beberapa pesantren yang masih ortodok, apabila 

beberapa santri secara bersama-sama menamatkan satu kitab, maka suatu upacara 

yang disebut khataman diselenggarakan, dipertunjukkan pencak, gambus dan 

terbang (rebana) sebagai hiburan dan berbagai adu kekuatan dijadikan sebagai 

hiburan.
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Metode pengajaran yang demikian adalah metode bebas sebab absensi 

santri tidak ada. Santri boleh datang boleh tidak, dan tidak ada pula sistem 

kenaikan kelas. Santri yang cepat menamatkan kitab boleh menyambung ke-kitab 

yang lebih tinggi atau mempelajari kitab lain.
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b. Metode Sorogan 

Metode sorogan merupakan kegiatan pembelajaran bagi para santri yang 

lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan perseorangan 

(individual), di bawah bimbingan ustadz atau kyai. 

Metode sorogan ini dilakukan oleh santri pondok pesantren Sabilun Najah 

yang sudah lama belajar dan dianggap sudah pandai membaca kitab kuning. 

Dalam metode ini seorang santri mengajukan sebuah kitab kepada kyai 

untuk dibaca dihadapan kyai tersebut, kalau dalam membaca dan memahami kitab 

tersebut terdapat kesalahan, maka kesalahan itu akan langsug dibenarkan oleh 

kyai. Kitab-kitab yang dipakai dalam metode sorogan ini adalah kitab-kitab yang 

ditulis dalam huruf gundul tanpa huruf hidup (syakal). Untuk seorang santri dalam 

membaca memerlukan bimbingan guru yang dapat mengawasi, menilai dan 

membimbing secara maksimal kemampuan santri tersebut dalam bahasa Arab. 

Metode sorogan dalam pengajian merupakan bagian paling sulit dari 

keseluruhan metode pendidikan Islam tradisional, sebab metode tersebut 

menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi dari murid.
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c. Metode Pengajian Pasaran 

Metode pengajian pasaran adalah kegiatan pembelajaran para santri 

memulai pengkajian materi (kitab) tertentu pada seorang ustadz. Yang dilakukan 

oleh sekelompok santri dalam kegiatan yang terus menerus (maraton) selama 

tenggang waktu tertentu. Tetapi umumnya pada bulan ramadlan selama setengah 
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bulan, dua puluh hari atau satu bulan penuh tergantung pada besarnya kitab yang 

dikaji. Tetapi pada kenyataannya metode ini  lebih mirip dengan metode 

bandongan atau watonan. Akan tetapi pada metode ini target utamanya adalah 

selesai. 

Dalam persepektif lebih luas, pengajian pasaran ini dapat dimaknai 

sebagai proses pembentukan jaringan pengajian kitab-kitab tertentu diantara 

pesantren-pesantren yang ada. Mereka yang mengikuti pengajian-pengajian 

pasaran di tempat tertentu akan menjadi bagian dari pada jaringan pesantren itu. 

Dalam konteks persantren hal ini amat penting karena akan memperkuat 

keabsahan pengajian di pesantren-pesantren para kyai yanng telah mengikuti 

pengajian pasaran itu.  

d. Metode Hafalan (muhafadzah)  

Metode hafalan ialah kegiatan belajar santri dengan cara menghafal suatu 

teks tertentu dibawah bimbingan para kyai atau ustadz. Para santri diberi tugas 

untuk menghafal bacaan-bacaan dalam waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki 

santri ini kemudian di hafalkan di hadapan kyai atau ustadznya secara periodik 

atau insidental tergantung petunjuk gurunya tersebut.  

Materi-materi pembelajaran di pondok pesantren yang disajikan dengan 

menggunakan metode hafalan pada umumnya berkenaan dengan Al-qur‟an, 

nadzam-nadzam, sharaf, tajwid ataupun untuk teks-teks  nahwu, sharaf dan fiqh.  

Metode hafalan ini dapat juga digunakan dengan metode sorogan atau 

bandongan, yaitu setelah para santri mendapat materi pelajaran tertentu dari 
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sebuah kitab, santri tersebut disuruh menghafal teks yang telah dipelajari untuk 

disetorkan pada pertemuan berikutrnya.  

 Sedangkan metode non tradisional yang sering digunakan di pondok 

pesantren Sabilun Najah adalah  : 

a. Metode Mudzakarah 

Mudzakarah merupakan suatu pertemuan ilmiah yang secara spesifik 

membahas masalah diniyyah seperti ibadah, aqidah dan masalah agama lainnya.  

Saat Mudzakarah ini santri menguji keterampilannya baik dalam bahasa 

arab maupun keterampilan mengutip sumber-sumber argumentasi dalam kitab 

Islam klasik. Mereka yang dinilai oleh kyai cukup matang untuk menggali 

sumber-sumber referensi, memeiliki keluasan bahan-bahan bacaan dan mampu 

menemukan sekaligus menyelesaikan problem-problem menurut analisa 

yurisprudensi madzhab syafi‟i, maka santri tersebut akan diwajibkan menjadi 

pengajar untuk kitab islam klasik. 

 Metode mudzakarah ini telah dilaksanakan di pondok pesantren Tebu 

Ireng, dan dapat di bedakan atas dua tingkatan kegiatan, yaitu: 

1. Mudzakarah yang diselenggarakan oleh sesama santri untuk membahas 

suatu masalah dengan tujuan memilih para santri agar terlatih dalam 

memecahkan persoalan dengan menggunakan kitab-kitab yang tersedia. 

Salah seorang santri mesti ditunjuk sebagai juru bicara untuk 

menyampaikan kesimpulan dari masalah yang didiskusikan. 

2.  Mudzakarah yang di pimpin oleh kyai, dimana hasil mudzakarah para 

santri diajukan kepada kyai untuk membahas dan menilai seperti dalam 

suatu seminar. Biasanya lebih banyak berisi tanya jawab. Saat 

Mudzakarah itulah menjadi ajang uji keterampilan dan kemampuan dalam 

berbahasa arab dan mengutip sumber-sumber argumentasi dalam kitad-

kitab islam klasik.
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b. Metode Demonstrasi ( Praktek Ibadah )  

Metode demonstrasi atau praktek ibadah ialah cara pembelajaran yang 

dilakukan dengan memperagakan (mendemonstrasikan) suatu keterampilan dalam 

hal pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan secara perorangan maupun 

kelompok dibawah petunjuk dan bimbingan ustadz. 

Adapun teknik pembelajaran dengan menggunakan metode tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Para santri sebelumnya mendapat penjelasan teori tentang tata cara ibadah 

yang akan dipraktekanya sampai mereka betul-betul memahaminya. 

2. Para santri berdasarkan bimbingan ustadz mempersiapkan segala 

perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan praktek. 

3. Setelah menentukan waktu dan tempat para santri berkumpul untuk 

menerima pelajaran singkat berkenaan dengan urutan-urutan kegiatanya 

akan dilakukanya serta pembagian tugas kepada santri berkenaan dengan 

pelaksanaan praktek ibadah. 

4. Para santri secara bergiliran memperagakan pelaksanaan praktek ibadah 

tertentu dengan dibimbing oleh ustadz sampai benar-benar sesuai tata cara 

pelaksanaan ibadah. 

5. Setelah menyelesaikan kegiatan praktek ibadah para santri menanyakan 

hal-hal yang dipandang perlu selama kegiatan berlangsung. 

c. Metode Rihlah Ilmiah 

Metode rihlah ilmiah (study tour) ialah kegiatan pembelajaran yang 

diselenggarakan melalui kegiatan kunjungan menuju suatu tempat tertentu dengan 
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tujuan untuk mencari ilmu. Kunjungan yang bersifat keilmuan ini dilakukan oleh 

para santri menuju ke suatu tempat untuk menyelidiki atau mempelajari suatu hal 

dengan bimbingan ustadz. Setelah selesai melaksanakan rihlah ilmiah diadakan 

musyawaroh (diskusi) mengenai pengalaman-pengalaman hasil dari kegiatan 

kunjungan study ini dengan dibimbing oleh ustadznya. 

Dari paparan data diatas dapat dimpulkan bahwa, untuk menyampaikan 

materi pendidikan yang telah ditetapkan di pondok pesantren Sabilun Najah, 

diperlukan metode yang sangat operasional baik yang bersifat tradisional menurut 

kebiasaan-kebiasaan  lama yang dipergunakan dalam pondok pesantren maupun 

non tradisional dengan pengertian metode  yang baru di introdusir ke dalam 

institusi tersebut berdasarkan  pendekatan ilmiah. adapun metode tradisional yang 

sampai saat ini masih di pertahankan di pondok pesantren Sabilun Najah Seputih 

Raman adalah : metode wetonan, sorogan, pengajian pasaran, hafalan. Sedangkan 

metode non tradisional yang saat ini sudah diintrodusir dalam pengajaran di  

pesantren pesantren Sabilun Najah adalah mudzakaroh, demonstrasi, dan rihlah 

ilmiah. 

4.Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Sabilun Najah        

Dalam rangka menjalankan program-program yang telah ditetapkan, 

pondok  pesantren  Sabilun Najah menerapkan sistim pendidikan yang dianggap 

sesuai dengan karakter pondok  pesantren  Sabilun Najah itu sendiri 

Menurut KH.Daroeni Ali,S.H.I, pengauh pondok pesantren Sabilun Najah 

Sep[utih Raman, dalam petikan wawancara dengan penulis pada tanggal 9 
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November 2015, beliau mengatakan : “Sistem pendidikan yang diterapkan di 

pondok pesantren Sabilun Najah adalah tritunggal, yaitu sistem pendidikan yang 

sangat  memperhatikan kerjasama yang erat antara lingkungan madrasah, asrama 

dan masyarakat”. 

Dalam  pelaksanaannya sistem pendidikan tersebut diatur dengan adanya : 

(1) Pendidikan formal di madrasah, yang berlangsung dari 07.00 pagi sampai 

13.00; dan (2) Pendidikan dalam asrama, yang merupakan kelanjutan yang tidak 

terpisahkan dari pendidikan yang diberikan di sekolah secara formal pada pagi 

hari. 

Kegiatan asrama yang harus diikuti santri diantaranya difokuskan  pada : 

(a) Kegiatan ubudiyah, yaitu membaca kitab suci al-Qur‟an dan menghafalkannya, 

dan shalat berjamaah. (b) kegiatan pendidikan kesejahteraan keluarga, yaitu : 

masak memasak jahit menjahit, merenda, membordir, merajut dan lain-lain, 

pekerjaan tangan lainya seperti membatik dan lain-lain. (c) kegiatan organisasi, 

terdiri dari : latihan pidato, deklamasi sajak, cerdas cermat, pertemuan berkala 

antara sesama pelajar, kursus/belajar berorganisasi dan administrasi. (d) Kegiatan 

pramuka. (e) kegiatan perkoprasian. (f) kesenian dan olah raga, terdiri dari : seni 

suara, rebana, seni tari, senam pagi, tenis meja, bola volly dan gerak jalan. 

Disamping itu, pesantren juga melakukan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : (1) Mengaktifkan pendidikan aqidah Islamiyah, dibarengi dengan 

pelaksanaan ibadah yang teratur serta penerapan pendidikan akhlakul karimah  

dalam kehidupan sehari-hari, (2) Meningkatkan pemahaman pengetahuan umum 

dengan semua cabangnya, termasuk ilmu pengetahuan tentang psikologi dan lain-
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lain yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, (3) Melaksanakan pendidikan 

keterampilan, meliputi pembinaan kesejahteraan keluarga, keterampilan 

berorganisasi dan dakwah, kepramukaan, komputer, dan administrasi perkantoran 

(bersertifikat dari depnaker), (4) Mewajibkan penguasaan bahasa Indonesia, Arab 

dan Inggris bagi setiap santri. 

Penerapan sistem manajemen pendidikan dibawah kepemimpinan 

KH.Daroeni Ali,S.H.I di pesantren selama ini ternyata telah terlaksana sesuai 

harapan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pentingnya putra-putri 

mereka dididik dengan pendidikan berbasis agama Islam yang bermutu dan siap 

bersaing melanjutkan kependidikan tinggi Islam (STAIN, IAIN UIN) maupun 

perguruan tinggi umum yang  berstatus negeri maupun swasta. Beberapa program 

yang dilaksanakan diantaranya  : 

1. Lembaga pendidikan yang dikelola oleh pesantren adalah : 

a. Sekolah taman kanak-kanak. Lama belajar 2 tahun 

b. SMP Islam lama pendidikan 3 tahun. Yang diterima anak-anak tamatan 

sekolah negeri dan swasta. 

c. SMA Islam Masa belajar 3 tahun, yang diterima adalah pelajar tamatan 

SMP atau yang sederajat. 

2. Peningkatan mutu pendidikan : 

Peningkatan mutu pendidikan dalam lingkungan pesantren ditempuh dengan 

berbagai cara, antara lain : 

a. Penataran dan kursus-kursus tertentu. 

b. Pembentukan kader staf pengajar dengan pengiriman santri pondok-

pondok pesantren yang ada di jawa. 

c. Penyempurnaan kurikulum sesuai dengan kemajuan dalam dunia 

pendidikan di tanah air. 

d. Pengembangan perpustakaan dengan penambahan koleksi buku-buku 

pegangan (text book) baik dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris. 

Pengembangan perpustakaan ini mendapatkan bimbingan dan bantuan dari 

Departemen Agama RI. 

e. Mengikuti penataran dan diklat yang diadakan oleh departemen agama, 

departemen koperasi, Dinas dan Instansi lainya. 

f. Menerima bantuan tenaga pengajar dari Departemen Agama RI. 
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Berdasarkan pengamatan dan analisis diatas, dapat diambil pelajaran 

bahwa ternyata kepemimpinan yang amanah dan terbuka seperti yang diterapkan 

di pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman dapat bermanfaat untuk 

menghimpun dan menggerakkan segenap potensi pesantren, kerjasama dengan 

lembaga dan instansi luar pesantren dan meningkatkan potensi dunia luar baik 

pemerintah maupu masyarakat. Sehingga sampai saat ini pesantren Sabilun Najah 

bisa mengadakan kerjasama yang erat dan bersifat terbuka serta tidak mengikat 

dengan berbagai pihak baik dari instasi pemerintah maupun swasta guna 

mengembangkan dirinya. Dan selalu mengadakan komunikasi, silaturrahmi 

dengan para alumni pondok pesantren Sabilun Najah dengan mengadakan reuni, 

musyawarah serta membentuk wadah organisasi yang menghimpun Alumni  

Pesantren Sabilun Najah. 

5..Program-program pendidikan Pondok Pesantren Sabilun Najah 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, pondok  Pesantren Sabilun 

Najah dibawah kepemimpinan kyai dan para ustadz telah merencanakan berbagai 

macam program pendidikan yang harus dilaksanakan. Perencanaan itu sudah 

dilakukan sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Sabilun Najah, yang telah 

digariskan dalam program-program pokok pondok pesantren Sabilun Najah, dan 

tujuan yang hendak dicapainya. 

Adapun program yang telah dicanangkan untuk mencapai tujuan tersebut 

sebagaiana yang dijelaskan pengasuh pondok pesanren Sabilun Najah 

KH.Daroeni Ali,S.H.I adalah : Melaksanakan ajaran Islam berdasarkan al-Qur‟an  

dan  al-Sunnah, menyelenggarakan pen didikan Pesantren Sabilun Najah , 
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melaksanakan kurikulum, peraturan madrasah dan asrama semaksimal mungkin 

serta mengairahkan pelajaran  keterampilan.                                         

 Sementara itu sebagai pengejawantahan dari program-program yang telah 

ditetapkan oleh pondok pesantren, maka dilaksanakanlah :  

1. pendidikan aqidah islamiyyah, pelaksanaan ibadah yang teratur serta    

penerapan pendidikan akhlak islamiyyah di asrama dan di alam 

kehidupan sehari-hari.  

2. pemahaman pengetehuan umum dengan segala macam cabangnya,   

termasuk ilmu pendidikan dan psikologi serta ilmu pasti.  

3.   pendidikan keterampilan yang  terprogram.  

4.   penguasaan bahasa Indonesia, Arab, Inggris. 

 

Selanjutnya dalam upaya melaksanakan program-program yang telah 

dicanangkan Pondok Pesantren Sabilun Najah tersebut, yayasan telah melakukan 

pembagian tugas antara badan penyelenggara pendidikan dan pengajaran  

(yayasan) dan badan pengelola pendidikan dan bawahannya serta ketua asrama 

dan bawahannya). Disamping itu yayasan pendidikan Pondok Pesantren Sabilun 

Najah telah menetapkan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

Dalam buku profil perguruan Sabilun Najah tertera pembagian tugas, tanggung 

jawab dan progaram sebagai berikut :  

A. Tugas badan penyelenggara pendidikan dan pengajaran  

 

1. Badan penyelenggara menetapkan kebijakan–kebijakan dan rencana-

rencana kegiatan jangka pendek,  menengah dan jangka panjang, yang 

bekerja sama dengan badan pengelola. 

2. Menetapkan rencana anggaran, pendapatan dan belanja (RAPB) Pesantren 

Sabilun Najah. 

3. Menetapkan dan memberhentikan badan pengelola baik Kepala SMP 

Islam,SMA Islam dan  Kepala Asrama, Guru, Staf TU maupun karyawan 

lainnya, dengan memperhatikan saran-saran dan masukan dari badan 

pengelola. 

4. Badan penyalenggara memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh badan 

pengelola dan mengevaluasi serta menindaklanjuti laporan pertanggung 

jawaban dari badan pengelola. 
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5. Badan penyelenggara bersama dengan badan pengelola mengadakan 

evaluasi menyeluruh untuk semua kegiatan perlima tahun. 

 

B. Tugas badan pengelola pendidikan dan pengajaran 

1. Menyusun rencana anggaran dan belanja (RAB) madrasah dan asrama 

2. Badan pengelola membuat program kerja tahunan/rutin, dan rencana 

pengembangan madrasah di bidang pendidikan, pengajaran, administrasi 

madrasah dan lain sebagainya, untuk selanjutnya program tersebut 

dipertimbangkan dan disahkan oleh penyelenggara. 

3. Melaksanakan program kurikulum dan non kurikulum serta mengatur teknis 

pelaksanaan dan penjabarannya. 

4. Mengevaluasi dan menindaklanjuti setiap kegiatan yang telah di 

laksanakan.serta melaporkan seluruh kegiatan sebagai pertanggung jawaban 

kepada pihak badan penyelenggara setiap akhir tahun pelajaran. 

5. Badan pengelola bersama dengan badan penyelenggara mengadakan 

evaluasi menyeluruh untuk semua kegiatan perlima tahun. 

 

C. Program kerja jangka pendek, menegah, dan jangka panjang 

6. Program kerja jangka pendek 

a. Meningkatkan kualitas moral dan pengetahuan tenaga pendidik, anak 

didik dan karyawan. 

b. Mengadakan sarana-sarana fisik yang di butuhkan. 

7. Program kerja jangka menengah 

a. Mereorganisasi dan menstrukturisasi unit-unit kerja Pesantren Sabilun 

Najah guna mewujudkan mekanisme kerja yang aktif dan dinamis. 

b. Menerbitkan dan menyempurnakan administrasi unit-unit kerja 

pesantren. 

c. Meningkatkan kualitas moral dan pengetahuan tenaga pendidik, anak 

didik, dan karyawan. 

d. Memberikan bantuan beasiswa kepada santri-santri yang berprestasi dan 

yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. 

8. Program jangka panjang 

a. Mengkader generasi pelanjut guna kelanjutan dan pengembangan 

pendidikan dan pengajaran pesantren Sabilun Najah. 

b. Membentuk unit-unit produksi sebagai sumber dana pengelolaan dan 

pengembangan pesantren Sabilun Najah. 

c. Mengembangkan sarana fisik dan non fisik. 

d. Kedepannya dapat Mendirikan Universitas Islam. 
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B. ANALISIS  DATA  

1. Konsep dan Implementasi Pendidikan  Kewirausahaan   di Pondok 

Pesantren Sabilun Najah. 

a. Konsep Pendidikan  

Gejala tumbuhnya minat pesantren untuk mengembangkan program 

kemasyarakatan sudah kita ketahui sejak lama, baik program 

kemasyarakatan yang tumbuh dan dikembangkan atas inisiatif pihak 

pesantren sendiri maupun program kemasyakatan yang dikembangkan atas 

dasar kerja sama dengan pihak luar.  Kewirausahaan yang merupakan salah 

satu program kemasyarakatan, akhir-akhir mulai banyak dikembangkan 

dibanyak pondok pesantren, bahkan  dianggap sebagai ujung tombak baru 

untuk menjadi sarana pengabdian pondok pesantren kepada masyarakat. 

Salah satu pondok pesantren yang saat ini sedang mengembangkan program 

tersebut adalah pondok pesantren Sabilun Najah.  

Menurut penjelasan ketua pondok pesantren Sabilun Najah, Amim Fauzi 

dalam  wawancaranya dengan penulis pada tanggal 9 November 2015 bahwa: 

Pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren Sabilun Najah dilaksanakan sejak 

tahun 1993, yang dilatarbelakangi oleh keinginan pengasuh pondok pesantren 

Sabilun Najah KH.Daroeni Ali,S.H.I untuk membekali para santri dengan 

pengetahuan leadership dan wirausaha serta ketrampilan untuk hidup mandiri.  
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Dalam keterangan selanjutnya Amim Fauzi mengatakan : konsep yang 

dipilih dalam peleksanaan pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren Sabilun 

Najah adalah konsep pendidikan kewirausahaan yang berbasis ajaran agama 

Islam. 

 Adapun Tujuan penyelenggaraan program Manajemen Pendidikan 

Kewirausahaan berbasis ajaran agama Islam di pondok pesantren Sabilun Najah 

Seputih Raman   ini menurut Amim Fauzi adalah untuk mendidik santri agar 

memiliki pengetahuan  tentang pendidikan kewirausahaan yang berbasis ajaran 

Islam, jiwa mandiri, dan bermanfaat bagi orang lain. 

Dengan ketiga tujuan tersebut diharapkan  ketika para santri hidup di 

tengah-tengah masyarakat dan terjun di dunia bisnis yang sebenarnya, mereka 

akan berlaku jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain berdasarkan konsep-

konsep wirausaha yang telah digariskan dalam ajaran Islam.  

Untuk mengembangkan pendidikan kewirausahaan berbasis ajaran Islam di 

pondok pesantren Sabilun Najah dibutuhkan suatu rancangan Manajemen 

Pendidikan Kewirausahaan yang disusun dan diterapkan secara sistematik, teratur, 

dan logis dengan didasarkan pada konsep Islam (A1-Qur'an dan Al-Hadist), dan 

undang-undang sistem pendidikan nasional guna mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya. Ini berarti penyusunan materi Manajemen Pendidikan 

Kewirausahaan di pesantren dibutuhkan dasar dan sandaran yang kokoh untuk 

dijadikan landasan dasar, agar meliputi dasar religius, dasar falsafi, psikologis, 

sosiologis dan organisatoris. Penyesuaian kurikulum dengan tujuan pendidikan 
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nasional, harapan masyarakat dan pesantren menjadi prioritas, dan memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi. Tegasnya rancangan, rumusan, dan kegiatan pendidikan 

kewirausahaan diorientasikan pada pelestarian nilai, etos kerja Islami, sasaran 

permintaan pasar kerja, kebutuhan santri dan masa depan. 

Dalam kerangka itu, pondok pesantren Sabilun Najah perlu lebih sungguh-

sungguh dan mempertimbangkan penggunaan waktu pembelajaran yang lebih 

panjang dan betul-betul bermanfaat, sehingga penerapan pendidikan 

kewirausahaan benar-benar tepat, layak dan professional serta dapat mendukung 

proses pembelajaran dan tidak merugikan santri dan segi mutu akademik. Sebab 

pendidikan di pesantren dapat lebih intensif dalam proses pembinaan jiwa 

keagamaan daripada pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Dan sekiranya 

dalam implementasi pendidikan kewirausahaan didukung sarana, prasarana dan 

tenaga pengajar atau instruktur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, tentu 

keluarannya lebih berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat.  

Penerapan pendidikan kewirausahaan yang berbasis ekonomi Islam yang 

diselenggarakan di pondok pesantren secara benar dan konsisten akan dapat 

memberi pengaruh positif dan mendalam terhadap kualitas pendidikan 

kewirausahaan dan sekaligus keberagamaan bagi santri, yang pada tahap berikutnya 

berdarnpak luas bagi peningkatan pendapatan, peluang kerja dan kesejahteraan bagi 

masyarakat. 

Implementasi Pendidikan Kewirausahaan yang dilaksanakan pesantren secara 

konsisten tentu akan menjadikan pesanten tersebut tumbuh dan berkembang 

menjadi lembaga yang responsive terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi serta mampu berswakelola dibawah Yayasan. 

 Keberhasilan dalam mencapai tujuan Pendidikan Kewirausahaan tertumpu 

pada kualifikasi guru, kompetensi pengelola atau pengurus pesantren dan 

pengelola setiap satuan unit kegiatan pendidikan tersebut. Sejauhmana 

mereka mampu mengelola pesantren sehingga menjadi stimulator perkembangan 

santri. Sebagai stimulator pemberdayaan guru dan santri, lingkungan pesantren 

kiranya dapat membekali santri untu memperoleh atau bahkan menciptakan 

pekerjaan secara mandiri tegar berdasar kemampuan dan berkompetisi dengan 

tetap berpegang teguh pada aqidah dan syariat Islam serta taat pada peraturan pemerintah 

yang berlaku. 

Islam sebagai agama Allah yang sempurna memberikan petunjuk kepada 

manusia tentang bidang usaha yang halal, cara berusaha, dan bagaimana manusia 

harus mengatur hubungan kerja dengan sesama mereka supaya memberikan 

manfaat yang baik bagi kepentingan bersama dan dapat menciptakan 

kesejahteraan serta kemakmuran hidup bagi segenap manusia. Islam tidak hanya 

menyuruh manusia bekerja bagi kepentingan dirinya sendiri secara halal, tetapi 

juga memerintahkan manusia menjalin hubungan kerja dengan orang lain bagi 

kepentingan dan keuntungan kehidupan manusia di jagat raya ini. Oleh karena itu, 

dalam bidang usaha dan wiraswasta Islam benar-benar memberikan petunjuk-

petunjuk yang jelas untuk dapat dijadikan pedoman melakukan usaha dan 

wiraswasta yang baik.  

Berwirausaha dalam Islam juga mendapatkan tempat terhormat, seperti 

disabdakan Rasul ketika beliau ditanya oleh sebagian sahabat : 
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“ Mata pencarian apakah yang paling baik, Ya Rasulullah?”Jawab beliau: 

Ialah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang 

bersih.” (HR. Al-Bazzar). 

 

Dalam QS. Al-Baqarah : 275 dijelaskan bahwa Allah swt telah 

menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba. Kegiatan riba ini sangat 

merugikan karena membuat kegiatan perdagangan tidak berkembang. Hal ini 

disebabkan karena uang dan modal hanya berputar pada satu pihak saja yang 

akhirnya dapat mengeksploitasi masyarakat yang terdesak kebutuhan hidup.
71

  

Dalam  ayat yang lain Allah mengatakan:  

 

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan orang-orang yang beriman akan melihat 

pekerjaan kamu”(Q.S. at-Taubah : 105).  

 

Selanjutnya dalam surat al-Jumu‟ah Allah menjelaskan bahwa :  
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“ Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi 

dan carilah karunia (rizki) Allah.” (Q.S. al-Jumu‟ah : 10) Bahkan sabda Nabi, 

“Sesungguhnya bekerja mencari rizki yang halal itu merupakan kewajiban setelah 

ibadah fardlu” (HR.Tabrani dan Baihaqi). Nash ini jelas memberikan isyarat agar 

manusia bekerja keras dan hidup mandiri. 

Dalam hadits yang lain Rosululloh bersabda : “Amal yang paling baik 

adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri, 

„amalurrajuli biyadihi (HR.Abu Dawud)” ; dan “Tangan di atas lebih baik dari 

tangan di bawah”; “al yad al „ulya khairun min al yad al sufla”( HR.Bukhari dan 

Muslim) 

Dengan bahasa yang sangat simbolik ini nabi mendorong umatnya untuk 

kerja keras supaya memiliki kekayaan, sehingga dapat memberikan sesuatu pada 

orang lain atau zakah.  

Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Prinsip kerja keras, 

menurut Wafiduddin, adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan 

kesuksesan (rezeki), tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan 

(reziko). Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko akan memperoleh 

peluang rizki yang besar. Kata rizki memiliki makna bersayap, rezeki sekaligus 

reziko (baca; resiko).
72
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Dalam sejarahnya Nabi Muhammad, istrinya dan sebagian besar 

sahabatnya adalah para pedagang dan entrepre mancanegara yang pawai. Beliau 

adalah praktisi ekonomi dan sosok tauladan bagi umat. Oleh karena itu, 

sebenarnya tidaklah asing jika dikatakan bahwa mental entrepreneurship inheren 

dengan jiwa umat Islam itu sendiri. Bukankah Islam adalah agama kaum 

pedagang, disebarkan ke seluruh dunia setidaknya sampai abad ke -13 M, oleh 

para pedagang muslim. 

Dari aktivitas perdagangan yang dilakukan, Nabi dan sebagian besar 

sahabat telah merubah pandangan dunia bahwa kemuliaan seseorang bukan 

terletak pada kebangsawanan darah, tidak pula pada jabatan yang tinggi, atau uang 

yang banyak, melainkan pada pekerjaan. 

Keberadaan Islam di Indonesia juga disebarkan oleh para pedagang. Di 

samping menyebarkan ilmu agama, para pedagang ini juga mewariskan 

keahlian berdagang khususnya kepada masyarakat pesisir. Di wilayah 

Pantura, misalnya, sebagian besar masyarakatnya memiliki basis keagamaan 

yang kuat, kegiatan mengaji dan berbisnis sudah menjadi satu istilah yang 

sangat akrab dan menyatu sehingga muncul istilah yang sangat terkenal 

jigang (ngaji dan dagang).
73

 

 

Apa yang tergambar di atas, setidaknya dapat menjadi bukti nyata bahwa 

etos bisnis yang dimiliki oleh umat Islam sangatlah tinggi, atau dengan kata lain 

Islam dan berdagang ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Benarlah apa 

yang disabdakan oleh Nabi, “Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya 

terdapat 90 persen pintu rizki” (HR. Ahmad). 

Dalam berwirausaha ada beberapa konsep yang sangat ditekankan dalam 

ajaran Islam diantaranya adalah :  
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1.  Niat Ibadah 

Islam selalu menekankana bahwa keberadaan manusia di dunia adalah 

untuk mengabdikan diri kepada Allah. (QS. Al-Dzariyat, 56).  

 

Bagi seorang muslim kegiatan bisnis merupakan aktivitas ibadah, sehingga 

harus dimulai dengan niat yang suci lillahi ta‟ala, cara yang benar, dan tujuan 

yang baik. Sebab dengan itulah ia memperoleh garansi keberhasilan dari Allah 

SWT.
74

 

2. Konsep Iman, Islam, dan Ihsan. 

Dalam praktek berwirausaha, aspek keimanan dan pengetahuan tentang 

hukum Islam terutama yang berkaitan dengan tatacara berwirausaha yang benar 

harus dimiliki oleh wirausahawan. Hal ini dimaksudkan agar wirausaha yang 

dilaksanakan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Aplikasi iman dan Islam dalam 

kehidupan berbisnis inilah yang disebut dengan ihsan Bisnis. Ihsan dalam 

berbisnis adalah suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja secara baik 

berdasarkan etika, tanpa mengenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju 

optimalisasi, sehingga memperoleh hasil yang maksimal
75

 

3. Kejujuran dan Keadilan 

Dua hal ini adalah merupakan konsep yang membuat ketenangan hati bagi 

orang yang melaksanakannya. Kejujuran merupakan salah satu kunci dalam 
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kesuksesan seorang wirausawan, sebab suatu usaha tidak akan bisa berkrmbang 

sendiri tanpa ada kerjasama dengan orang lain. Kejujuran yang ada pada diri 

seseorang membuat orang lain senang berteman dengannya. Untuk mewujudkan 

kerjasama yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, Islam sangat menekankan 

adanya dasar iman dan takwa. Hal ini diperlukan mengingat adanya kenyataan 

bahwa banyak orang yang melakukan kerjasama usaha melakukan kecurangan 

dan saling menghianati antara yang satu dengan lainnya. Kecurangan dan 

penghianatan itu timbul karena latar belakang egoisme, individualisme, 

kapitalisme, dan materialisme. Adapun kerjasama yang berlandaskan moral iman 

dan takwa akan melahirkan kejujuran (amanah) dan tanggung jawab. Selanjutnya 

kerjasama yang dilandasi kejujuran dan tanggung jawab akan melahirkan 

ketenangan lahir dan batin serta diberkahi Allah. Sebaliknya kecurangan dan 

keculasan akan menimbulakan keragu-raguan dan menghilangkan keberkahan 

itu.
76

 Dalam suatu hadist diriwayatkan bahwa :”Kejujuran akan membawa 

ketenangan dan ketidakjujuran akan menimbulkan keragu-raguan.”(HR. 

Tirmidzi).  

Sedangkan keadilan perlu diterapkan baik kepada karyawan, relasi, 

maupun yang lainnya dengan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan 

yang lainnya.
77

  

4. Takwa, Tawakkal, Zikir, dan Syukur 

Sifat-sifat ini harus dimiliki oleh setiap wirausahawan, karena dengan 

sifat-sifat ini wirausahawan akan diberi kemudahan dalam menjalankan setiap 

                                                           
76

 Hamzah Ya‟qub, Op.Cit, hal 106 
77

Ismail Nawawi,  Loc. Cit. 



93 

 

usaha yang  dilakukan. Dengan adanya sifat takwa, maka wirausahawan akan 

diberi jalan keluar penyelesaian dari suatu masalah dan mendapat rizki yang tidak 

disangka. Dengan sikap tawakkal, wirausahawan akan mengalami kemudahan 

dalam menjalankan usaha walaupun usaha yang kita jalani memiliki banyak 

saingan. Dengan kedua sifat ini seorang wirausawan akan memiliki keyakinan 

yang kukuh terhadap kebenaran agamanya sebagai jalan keselamatan di dunia dan 

akhirat. Keyakinan ini akan membuatnya melakukan usaha dan kerja sebagai 

sarana berdzikir kepada Allah serta bersyukur pasca usahanya.
78

 

5. Kerja Keras 

Kemauan yang keras dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja dengan 

sungguh-sungguh. Orang akan berhasil apabila mau bekerja keras, tahan 

menderita, dan mampu berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Rosulullah  saw. 

sangat terkenal dengan pelaksanaan konsep ini. Kita mengetahui bagaimana 

Rosulullah sejak masa kecil telah mulai bekerja keras mengembalakan domba 

orang-orang Makkah, dan beliau menerima upah dari gembalaan itu. Setelah umur 

12 tahun beliau mulai berdagang bersama kafilahnya dari satu kota ke kota lain. 

Allah memerintahkan kita untuk tawakkal dan bekerja keras untuk dapat 

mengubah nasib.
79

 Jadi intinya adalah inisiatif, motivasi, kreatif yang akan 

menumbuhkan kreativitas untuk perbaikan hidup. Selain itu kita juga dianjurkan 

untuk tetap berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah swt sesibuk apapun 

kita berusaha. Karena Dialah yang menentukan akhir dari setiap usaha. 
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6. Membina Tenaga Kerja Bawahan 

Hubungan antara pengusaha dan pekerja harus dilandasi oleh rasa kasih 

sayang, saling membutuhkan, dan tolong menolong. Hal ini dapat dilihat dari 

hubungan dalam bidang pekerjaan. Pengusaha menyadiakan lapangan kerja dan 

pekerja menerima rezeki berupa upah dari pengusaha. Pekerja menyediakan 

tenaga dan kemampuannya untuk membantu pengusaha untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang diperintahkan. Majikan mempunyai hak untuk memerintah  

bawahan dan mendapat keuntungan. Majikan juga mnemiliki kewajiban yaitu 

membayar upah karyawan sesegera mungkin dan melindungi karyawannya. 

Seperi dalam hadist berikut :“ Berikanlah kepada karyawanmu upahnya sebelum 

kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).
80

  

7. Azzam dan Bangun Lebih Pagi 

Rasul SAW. mengajarkan agar kita berusaha mencari rezeki mulai pagi 

hari. Setelah shalat subuh kalau tidak terpaksa, sebaiknya jangan tidur lagi. 

Bergeraklah untuk mencari rezeki, dan para malaikatpun turun membagi rezeki 

sejak terbit sampai menjelang terbitnyya matahari kembali
81

. Dalam sebuah hadist 

disebutkan bahwa Rosulullah SAW. bersabda :” Hai anakku, bangunlah! 

sambutlah rizki dari Rabb-mu dan janganlah kamu tergolong orang yang lalai, 

karena sesungguhnya Allah membagikan rizki manusia antara terbitnya fajar 

sampai menjelang terbitnya matahari.”(HR. Baihaqi) 

8. Toleransi 
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Sikap toleransi diperlukan dalam bisnis sehingga kita dapat menjadi 

pribadi bisnis yang mudah bergaul, supel, fleksibel, pandai melihat situasi dan 

kondisi, teguh memegang prinsip, dan tidak kaku dalam berhubungan dengan 

pihak lain termasuk dengan pelanggannya
82

. 

9. Silaturahmi      

Dalam usaha, adanya seorang partner sangat dibutuhkan demi lancarnya 

usaha yang kita lakukan. Silaturrahmi ini dapat mempererat ikatan kekeluargaan 

dan memberikan peluang-peluang bisnis baru.
83

 Pentingnya silaturahmi ini juga 

dapat dilihat dari hadist berikut :”Siapa yang ingin murah rizkinya dan panjang 

umurnya, maka hendaklah ia mempererat hubungan silaturahmi.”(HR. Bukhari) 

b. Motif Berwirausaha dalam Islam 

Salah satu hal yang harus diperhatikan ketika seseorang melakukan 

wirausaha adalah apa motif dia melakukan wirausaha. Hal ini pula yang sangat 

ditekankan dalam pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren Sabilun Najah  

Seputih Raman Menurut KH.Daroeni Ali,S.H.I : Dalam berwirausaha setiap santri 

harus memiliki motif berwirausaha yang sesuai tuntunan ajaran Islam, yaitu 

mencari ridlo Allah, memenuhi kebutuhan hidup,  memenuhi nafkah keluarga, 

kepentingan amal sosial, menolak kemungkaran. 

1. Mencari Ridla Allah 

Bagi umat Islam berwirausaha bukanlah sekedar memenuhi naluri, yakni 

hidup untuk kepentingan perut. Tetapi Islam memberikan pengarahan kepada satu 
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tujuan filosofis yang luhur yaitu berta‟abbud, memperhambakan diri, mencari 

keridlaan Allah SWT. Karena apapun yang kita lakukan harus memiliki niat untuk 

beribadah agar mendapat berkah. Berwirausaha dengan niat ini akan 

mempermudah jalan kita mendapatkan rezeki. Semua aktivitas seorang muslim 

baik yang bercorak dunyawiah maupun ang bercorak ukhrawiah pada hakikatnya 

tertuju pada satu titik tumpuan falsafah hidup muslim, yakni keridlaan Allah 

SWT. (mardlatillah)
84

 

2. Memenuhi Kebutuhan Hidup 

Manusia  hidup di dunia  mempunyai sejumlah kebutuhan yang 

bermacam-macam yang dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer, 

kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. 

Kebutuhan primer merupakan  kebutuhan mendesak yang tidak boleh 

diabaikan dan harus secepat mungkin dipenuhi, sedangkan untuk kebutuhan 

sekunder dan tersier masih bisa ditangguhkan. Jika kebutuhan primer tidak 

dipenuhi, maka akan menjadikan manusia merana dan menderita, bahkan 

menggoncangkan sendi-sendi lahir dan batinnya. Betapapun kuatnya mental, jika 

kebutuhan makan dan minum tidak terpenuhi, maka akan membuat manusia 

kelaparan dan menderita sakit. Demikian pula kebutuhan akan pakaian yang 

berfungsi melindungi diri dari panas dan dingin serta kebutuhan perumahan 

sebagai tempat berteduh dari panas matahari dan hujan. 

Untuk memenuhi itu semua, maka manusia harus berikhtiar dan rajin 

bekerja. Demikianla “rajin” yang dimaksudkan dalam doktrin Islam bukan 
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sekedar rajin. Melainkan sebagai marhalah (sarana) yang diperlukan untuk 

menyembah, bertaqarrub, dan mencari ridla Allah SWT.
85

  

3. Memenuhi Nafkah Keluarga 

Diatas telah dijelaskan bahwa Islam memerintahkan kepada setiap 

manusia untuk makan yang halal dan memakai pakaian yang sopan dan menutup 

aurat yang kesemuanya itu akan bisa diwujudkan melalui kerja. Disamping itu 

Islam juga membebankan tanggung jawab kepada setiap laki-laki, suami atau 

kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Kewajiban dan tanggung jawab tersebut tentunya menimbulkan 

konsekwensi-konsekwnsi bagi pihak suami atau kepala keluarga. Fungsi dan 

tanggung jawabnya itulah yang mengharuskan dia bangkit bergerak dan rajin 

bekerja. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqoroh ayat 233 

“Terhadap ayah wajib membelanjai dan memberi pakaiaqn kepada pihak isteri 

dengan sepatutnya”. Disamping itu dalam surat al-Talaq ayat 7 juga ditandaskan 

bahwa : “Hendaklah setiap orang memberikan nafkah menurut kemampuannya. 

Dan barang siapa yang sempit rezekinya hendaklah dia membelanjai seberapa 

kekuatan rezeki yang diberikan Allah. Allah tidak memaksakan seseorang 

melainkan sekedar kemampuan yang diberikan kepadanya” 

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada 

keluarga bukan hanya kewajiban dan tanggung jawab, melainkan juga kebajikan 

yang mendapat pahala.  
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Untuk melaksanakan kewajiban dan kebajikan yang diperintahkan agama 

tersebut, hanya mungkin jika sarana dan materinya tersedia. Memenuhi kebutuhan 

keluarga yang primer berupa makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal haruslah 

ada sarana, alat atau media yang memadai. Dan untuk mewujudkan semua itu 

tidak mungkin hanya dengan ongkang-ongkang kaki melainkan perlu kerja atau 

menjadi pengrajin
86

 

4. Kepentingan amal sosial (sodaqoh) 

Diantara tujuan berwirausaha yang tidak kalah pentingnya dengan 

beberapa tujuan yang telah disebutkan di atas adalah berwirausaha dengan tujuan 

untuk bisa melakukan amal sosial dan ibadah lain yang membutuhkan biaya, 

seperti sodaqoh, qurban, haji, dan lainnya. 

Islam senantiasa menganjurkan kepada umat manusia untuk selalu berbuat 

amal sosial kepada sesamanya serta tolong menolong dalam memenuhi hajat 

hidupnya. Untuk bisa menjalankan semua itu manusia membutuhkan sarana dan 

biaya, yang salah satunya bisa dihasilkan melalui kegiatan berwirausaha
87

 

5. Menolak Kemungkaran 

Diantara tujuan ideal dari berwirausaha adalah mengurangi kemungkaran 

yang mungkin dapat terjadi pada diri seseorang yang tidak bekerja. Dengan 

bekerja dan berusaha berarti telah menghilangkan salah satusifat dan sikap yang 

buruk yaitu kemalasan dan pengangguran. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh 

rosulullah adalah memohon perlindungan kepada Allah dari kemalasan. 
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Apabila sifat rajin berusaha bisa ditumbuhkan dengan sebaik-baiknya, 

maka kemelaratan yang menimpa pribadi dan masyarakat dapat diperangi. 

Aktifitas kerja yang ditata dalam pola-pola yang benar berdasarkan prinsip syariat 

Islam, akan mengenyahkan kemelaratan dan sebaliknya membina kesejahteraan 

dan kemakmuran. Dan selanjutnya apabila kondisi masyarakat telah sejahtera, 

maka sejumlah kemungkaran lainnya akan dapat dikurangi bahkan dapat 

dihilangkan sama sekali, seperti pencurian, perampokan, perjudian, korupsi, 

manipulasi, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan buruk itu banyak timbul 

dan berkembang biak dalam situasi dan kondisi social yang melarat dan ketiadaan 

lapangan kerja.
88

  

Dalam keterangan selanjunya KH. Daroeni Ali,S.H.I  mengatakan, bahwa 

: Penanaman motif berwirausaha sebagaimana disebutkan diatas dimaksudkan 

agar wirausaha yang dilakukannya tidak hanya berhasil dalam segi  materi (dunia) 

tetapi juga mempunyai nilai ibadah (akhirat). 

c.   Karakteristik Wirausahawan Muslim 

Karakter yang ingin ditanamkan kepada para santri pondok pesantren 

Sabilun Najah dalam berwirausaha adalah karakteristik wirausahawan muslim. 

Adapun Karakteristik wirausahawan muslim tersebut  adalah : memiliki visi dan 

tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif, berorientasi pada prestasi,
 
kerja 

keras, bertanggung jawab, mengembangkan dan memelihara hubungan baik 

dengan berbagai pihak, berani mengambil risiko, jujur, mempunyai tujuan jangka 

panjang, dan
 
selalu berdoa

 
kepada Allah. Hal ini diungkapkan oleh KH.Daroeni 
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Ali,S.H.I dalam petikan wawancara dengan penulis pada tanggal 9 November 

2015. 

Penjelasan karakter-karakter tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak ke 

mana langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang 

harus dilakukan oleh pengusaha tersebut 

2. Inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha 

tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan 

mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. 

3. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi 

yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang 

diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu 

segala aktifitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik 

dibanding sebelumnya. 

4. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada 

peluang di situ dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk 

mengatur waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya. 

Ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja keras merealisasikannya. 

Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. 

5. Bertanggungjawab terhadap segala aktifitas yang dijalankannya, baik 

sekarang maupun yang akan datang. Tanggungjawab seorang pengusaha 

tidak hanya pada segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak. 
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6. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, 

baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun 

tidak.  

7. Berani mengambil risiko.
89

 Keberanian seorang wirausawan dalam 

menghadapi risiko, merupakan hal yang tidak bisa dihindarka. Sifat ini 

harus dimiliki seorang wirausahan kapanpun dan dimanapun, baik dalam 

bentuk uang maupun waktu. 

8. Jujur, dalam arti berani untuk mengemukakan kondisi sebenarnya dari usaha 

yang dijalankan, dan mau melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan 

kemampuannya. Hal ini diperlukan karena dengan sikap tersebut cenderung 

akan membuat pembeli menaruh kepercayaan yang tinggi kepada pengusaha 

sehingga mau menjadi pelanggan dalam jangka waktu panjang ke depan. 

9. Mempunyai tujuan jangka panjang, dalam arti mempunyai gambaran yang 

jelas mengenai perkembangan akhir dari usaha yang dilaksanakan. Hal ini 

untuk dapat memberikan motivasi yang besar kepada pelaku wirausaha 

untuk dapat melakukan kerja walaupun pada saat yang bersamaan hasil 

yang diharapkan masih juga belum dapat diperoleh. 

10. Selalu berdoa, yang merupakan penyerahan diri kepada Tuhan untuk 

meminta apa yang diinginkan dan menerima apapun hasil yang diperoleh. 

Dalam bahasa lain, dapat dikemukakan bahwa ”manusia yang berusaha, 

tetapi Tuhan-lah yang menentukan !” Dengan demikian berdoa merupakan 

salah satu terapi bagi pemeliharaan usaha untuk mencapai cita-citaKarakter 
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yang ingin ditanamkan kepada para santri pondok pesantren Sabilun Najah 

dalam berwirausaha adalah karakteristik wirausahawan muslim.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para informan di atas serta 

dikuatkan oleh data yang ada, dapat diambil kesimpulan, bahwa : Pendidikan 

kewirausahaan di pondok pesantren Sabilun Najah mulai dilaksanakan pada tahun 

1995 dengan konsep kewirausahaan yang berbasis ajaran agama Islam. Adapun 

tujuannya adalah untuk mendidik santri agar memiliki pengetahuan  tentang 

pendidikan kewirausahaan yang berbasis ajaran Islam, jiwa mandiri, dan 

bermanfaat bagi orang lain 

 

d. Implementasi  Pendidikan Kewirausahaan  di  Pondok Pesantren 

Sabilun Najah 

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan untuk membekali santri dengan 

ilmu ketrampilan, pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman mencoba 

untuk mengembangkan Manajemen Pendidikan Kewirausahaan di pesantren.  

Dalam menyelenggarakan program Manajemen Pendidikan Kewirausahaan, 

para pengurus pondok pesantren Sabilun Najah menggunakan panduan yang 

dijadikan sebagai acuan materi pendidikan kewirausahaan yang tengah 

dilaksanakan. Menurut penjelasan Soni salah seorang guru pendidikan 

kewirausahaan di pondok pesantren Sabilun Najah dalam wawancaranya dengan 

penulis pada tanggal 7 November  2015, bahwa :  

Panduan yang digunakan pondok pesantren Sabilun Najah dalam 

menyampaikan materi manajemen pendidikan kewirausahaan kepada para 

santri pada tahap awal adalah mata pelajaran ekonomi pada tingkat 

madrasah aliyah. Sedang pengembangannya lebih banyak dilakukan 

dengan cara tenjun langsung atau magang pada usaha-usaha yang 

saat ini sedang dirintis oleh pengurus pondok pesantren Sabilun 

Najah. 

 

Adapun materi pelajaran ekonomi tersebut terdiri dari delapan pokok 

bahasan, yaitu: 
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(1) Karakteristik perusahaan dagang dan persediaan barang perdagangan, 

(2) Tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang, (3) Tahap peng- 

ikhtisaran siklus akuntansi perusahaan dagang, (4) Penyusunan laporan 

keuangan dan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang, (5) 

Manajemen, (6) Badan usaha dalam perekonomian Indonesia, (7) 

Koperasi dalam perekonomian Indonesia, (8) Kewirausahaan.
90

 

 

Sebagaimana yang umumnya terjadi di pondok pesantren, Manajemen 

Pendidikan Kewirausahaan yang ada di pondok pesantren Sabilun Najah selama ini 

lmasih  diposisikan sebagai mata pelajaran yang bersifat ekstra kurikuler, yang 

secara mendasar dipahami sebagai pengetahuan atau mata pelajaran yang harus 

ditempuh, diikuti dan diselesaikan santri guna mencapai setiap tingkatan 

pendidikan tanpa melalui penjenjangan kelas.  

Sebenarnya jika dikaji secara mendalam, Manajemen Pendidikan 

Kewirausahaan bukan sekedar sebagai daftar pelajaran, karena di dalamnya 

terrnuat beberapa rumusan dan ketentuan mengenai bahan, komposisi bahan, 

sistem penyampaian, peralatan dan sistem evaluasi. Secara konseptual untuk 

penerapannya, pendidikan kewirausahaan perlu dimasukkan dalam kurikulum 

pendidikan pesantren yang diartikan seperangkat pelajaran yang diberikan dalam 

suatu kegiatan belajar mengajar.  

Secara operasional, bahan pendidikan kewirausahaan itu dapat 

dikelompokkan menjadi lima program belajar mengajar, yaitu sikap dan nilai 

hidup, etos kerja berwirausaha, pengetahuan, keterampilan, dan kemanusiaan. 

Berdasarkan konsep ini, kajian tentang implementasi pendidikan kewirausahaan di 

pesantren menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sekaligus sebagai 

upaya pembelajaran dan ketrampilan yang diarahkan oleh guru dan pengelola 
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kepada para santri, dengan harapan kelak menjadi manusia yang sholeh dan 

sholeha, berbuat apa yang seharusnya diperbuat dan menjauhi segala apa yang 

tidak pantas dilakukannya serta memiliki keterampilan hidup. Upaya kyai sebagai 

pimpinan, kepala madrasah dan guru akan memperoleh hasil optimal, jika 

Manajemen Pendidikan Kewirausahaan dilaksanakan dengan penuh rasa 

tanggung jawab dan searah dengan tujuan pendidikan nasional.  

Menurut Soni, Orientasi dari pelaksanaan manajemen pendidikan 

kewirausahaan di pondok pesantren Sabilun Najah ini adalah agar santri dapat 

hidup mandiri, dan memiliki jiwa  kewirausahaan, serta meraih masa depan yang 

lebih cerah. 

Status pondok pesantren Sabilun Najah yang merupakan pondok pesantren 

salaf, ternyata tidak mengurangi semangat pondok pesantren ini untuk mendidik 

dan memupuk jiwa kewirausahaan kepada para santri. Hal ini disebabkan karena 

para pengurus melihat bahwa banyak sekali peluang yang dimiliki oleh pondok 

pesantren  untuk mendidik dan mengembangkan kewirausahaan bagi para santri, 

guna meraih masa depan yang lebih baik. Menurut Soni Peluang-peluang tersebut 

antara lain : 

Pertama, sampai saat ini masih sangat sedikit  pondok pesantren yang 

mengembangkan pendidikan berbasis kewirausahaan bagi para santri, khususnya 

dikalangan pesantren salaf.  

Kedua, banyaknya program program pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan kewirausahaan yang diprogram oleh pemerintah. 
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Implementasi Manajemen Pendidikan Kewirausahaan di pesantren Sabilun 

Najah Seputih Raman diantaranya Koprasi Santri. 

Pada bagian berikutnya, Pasal 5 dinyatakan bahwa: 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka Koppontren 

menyelenggarakan usaha-usaha: (a) Mewajibkan anggota untuk menyimpan 

uang pada Koperasi secara teratur menurut ketentuan yang diputuskan 

oleh rapat anggota dalam keperluan khusus. (b) Memberikan pinjaman 

kepada anggota untuk keperluan yang bermanfaat. (c) Untuk memenuhi 

kebutuhan anggota, Koperasi mengusahakan pengadaan dan 

menyediakan barang 9 bahan pokok. (d) Melakukan usaha-usaha/jasa-jasa 

lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang 

berlaku. (e) Kerjasama antar Koperasi, BUMN dan Swasta yang saling 

menguntungkan. (f) Meningkatkan keterampilan anggota tentang 

perkoperasian.
91

 

 
 

Keberadaan koppontren  di pondok pesantren Sabilun Najah, ternyata 

selaras dengan kehidupan kegotongroyongan dilingkungan pesantren itu sendiri. 

Hal ini dapat ditelusuri dari adanya keyakinan dan ikhtiar dalam nuansa 

kemandirian dikalangan santri. Kondisi demikian itu telah meraga sukma dan 

merasuk dalam setiap diri warga pesantren, karena memang ditempa melalui tiga 

strartegi. Pertama, indoktrinasi aqidah oleh Kyai. Kedua, ketauladanan kyai, dan 

ketiga, karena budaya dan lingkungan masyarakat dalam kehidupan 

keseharian yang mendukung. Peran Kyai dalam menghimpun dan menggerakkan 

segenap warga pesantren guna mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan 

memang tampak nyata demikian strategis dan signifikan. Tiga strategi itu 

melahirkan "Pancaran Nur" yakni, ilmul yakin, ainul yakin dan haqqul yakin 

yang pada gilirannya melahirkan akhlaqul karimah dalam berbagai bidang, baik 

akhlaqul karimah moral berusaha, akhlaqul karimah etos kerja. Bagi warga 
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pesantren, usaha bukan hanya sekadar hanya usaha, kerja bukan sekadar kerja, 

melainkan la bermuatan etos ubudiyyah dan muamalah, yang vertikal sebagai 

manifestasi hablumnallah dan yang horizontal sebagai manifestasi 

habluminannas.
92

 

Menurut Aisyah “Dalam perkembangannya, sejak digulirkannya program 

manajemen pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren Sabilun Najah, 

keikusertaan para santri pada program ini semakin meningkat” 

Hal ini terjadi karena para santri merasa bahwa pendidikan 

kewirausahaan yang saat ini sedang mereka ikuti di pondok pesantren Sabilun 

Najah akan sangat mereka butuhkan kelak selah mereka keluar dari pondok 

pesantren. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hasimm, salah seorang 

santri peserta manajemen pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren 

Sabilun Najah dalam wawancaranya dengan penulis pada tanggal 12 November 

2015 bahwa : manajemen pendidikan kewirausahaan yang saat ini sedang 

dilaksanakan  pondok pesantren Sabilun Najah akan sangat bermanfaat bagi 

para santri yang mengikutinya, terutama mereka yang tidak melanjutkan 

pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi dalam menyongsong masa 

depan yang lebih menjanjikan. 

Ketika dimintai tanggapannya tentang relevansinya kegiatan pendidikan 

kewirausahaan yang saat ini sedang digalakkan di pondok pesantren Sabilun 

Najah dengan kebutuhan para santri setelah pulang kekampung halamannya 

masing-masing, Hasim mengatakan : kegiatan kewirausahaan seperti pembuatan 
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tahu,es kedelai,susu kedelai , makanan ringan anak-anak, penjualan kain sarung, 

baju muslim dan koprasi santri, dan lain-lain yang sedang digalakkan di pondok 

pesantren saat ini, sangat pas dengan apa yang didinginkan para santri, hal ini 

mengingat sebagian besar santri yang menetap di pondok pesantren Sabilun 

Najah adalah berasal dari pedesaan. 

Kenyataan menunjukkan pertumbuhan Koppontren, minimal mengandung 

dua kepentingan dalam nilai kewirausahaan, pertama; bagaimana berusaha (baca: 

kewirausahaan) yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini diterjemahkan 

sebagai upaya untuk mengimplementasikan Syari'at Islam dalam bidang 

perekonomian. Kedua; bagaimana ikhtiar memperoleh rizki baik untuk kehidupan 

masing-masing maupun untuk pembangunan Pondok Pesantren. Dalam konteks 

yang kedua ini yaitu berusaha mencari rizki, ternyata dalam kelembagaanya cukup 

heterogen. Hal ini terkandung maksud pondok pesantren tidak membatasi santri 

dengan keharusan-keharusan, baik dalam bentuk lembaga swasta (Perseorangan 

Terbatas) atau Koperasi, namun titik beratnya terdapat kegiatan usaha para santri 

di pesantren, dimana kita mengenal yang disebut syarikat at-ta'awun atau 

bidang-bidang usaha sebagai unit pada yayasan pendidikan pesantren. Pada 

gilirannya koperasi dijadikan sebagai alternative pilihan yang memasyarakat 

di pesantren, mengingat menurut penilaian para pakar dan ulama koperasi 

dianggap paling sesuai dengan Syari'at Islam. 

Menurut Soni, disamping adanya koperasi Santri dipondok pesantren 

Sabilun Najah juga dikembangkan usaha-usaha yang lain seperti, pembuatan 

tahu,es kedelai,susu kedelai,makanan ringan anak-anak,penjualan kain 
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sarung,busana muslim dan koprasi santri dan lain-lainya dalam proses 

pengembangan.  

Semua usaha tersebut dikembangkan dengan melibatkan para santri, 

terutama para sanri yang tidak lagi menempuh pendidikan umum, dengan harapan 

agar para santri memiliki ketrampilan dalam berwirausaha kelak setelah mereka 

kembali ke daerahnya masing-masing. 

 Dalam keterangan selanjutnya Soni mengatakan : untuk lebih memajukan 

usaha-usaha yang telah dirintisnya, pondok pesanren Sabilun Najah juga 

mengajak kerja sama dengan pihak lain terutama masyarakat  sekitar ”. 

Ajakan  kerja sama dari pihak pondok pesantren Sabilun Najah ini, 

ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat sekitar terutama 

mereka yang sampai saat ini belum memiliki pekerjaan tetap dan mendapatkan 

dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan Soni dalam lanjutan wawancaranya dengan penulis pada tanggal 9 

November 2015, bahwa : “Tanggapan masyarakat terhadap ajakan kerja sama 

ini  sangat baik, terutama mereka yang sampai saat ini belum memiliki pekerjaan 

tetap.” 

Kenyataan ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang menawarkan 

diri untuk menjadi mitra kerja dari usaha-usaha yang saat ini sedang dirintis oleh 

pondok pesantren, serta banyaknya tawaran bantuan dari pemerintah daerah 

maupun pusat baik dalam bentuk fasilitas, dana, maupun pelatihan dibidang 

ketrampilan. 
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Sambutan dari masyarakat inilah yang menambah keyakinan pengasuh dan 

pengurus pondok pesantren Sabilun Najah, bahwa kegiatan Manajemen 

Pendidikan Kewirausahaan yang sedang diselenggarakan di pondok pesantren 

Sabilun Najah ini, selama ini sangat  membantu para santri untuk memiliki 

ketrampilan dibidang kewirausahaan serta sangat relevan dengan kebutuhan 

masyarakat khususnya yang ada di sekitar pondok pesantren, bahkan ikut 

membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi 

pengangguran. 

Mengenai harapan ke depan terhadap pelaksanaan Manajemen Pendidikan 

Kewirausahaan yang sedang diselenggarakan di pondok pesantren Sabilun Najah 

ini, hampir semua stake holder yang ada dalam naungan pondok pesantren 

Sabilun Najah, termasuk para santri sangat berharap adanya peningkatan dalam 

pengelolaan kegiatan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Hasim, 

perwakilan dari santri bahwa : ke depan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan 

yang diselenggarakan di pondok pesantren Sabilun Najah ini harus ditangani 

lebih serius dan professional, sehingga apa yang diharapkan oleh semua pihak, 

baik dari pengelola pondok pesantren, para santri maupun masyarat bisa 

tercapai dengan baik. 

Dari hasil wawancara penulis dengan para sumber diatas serta didukung 

data yang ada dapat disimpulkan, bahwa : Implementasi pendidikan 

kewirausahaan di pondok pesantren Sabilun Najah selama ini belum berjalan 

secara maksimal. Hal ini disebabkan karena rumusan sistem pendidikan 

kewirausahaan yang belum dirunuskan secara spesifik dan belum disusun 

berdasar kebutuhan masyarakat, kurangnya tenaga pengajar yang mumpuni 

dibidang kewirausahaan, masih sangat minimnya sarana dan prasarana yang 

menunjang serta terbatasnya modal usaha yang dimiliki. 
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2.  Peran Kyai dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Kewirausahaan 

Eksistensi seorang Kyai dalam sebuah pesantren adalah laksana jantung 

bagi kehidupan manusia, karena dialah perintis, pendiri, pengelola, pengasuh, 

pemimpin dan terkadang juga pemilik tunggal sebuah pesantren. Seseorang 

menjadi kyai dan diakui “ke-kyaian-nya” adalah berkat kedalaman ilmu 

agamanya, kesungguhan perjuangannya, keikhlasannya dan keteladannya 

ditengah umat, kekhusuannya dalam beribadah, dan kewicaraannya sebagai 

seorang pemimpin. 

Kyai sebagai pemimpin sudah dikenal masyarakat sejak lama. Kyai 

dipercayai memiliki keunggulan baik secara moral maupun sebagai seorang alim. 

Pengaruh kyai diperhitungkan baik oleh pejabat-pejabat nasional maupun oleh 

masyarakat umum  

Status kyai bukan diperoleh dengan belajar di lembaga pendidikan formal 

seperti sekolah atau perguruan tinggi agama semata, tetapi status itu 

didasarkan pengakuan masyarakat atas kepemimpinan moral dan spiritual 

secara normatif. Lebih lanjut dikemukakan, "Pengaruh kyai tidak tergantung 

pada loyalitas komunitas terbatas yang didorong oleh perasaan hutang budi 

orang-orang desa atas jasa-jasanya, dan juga kedudukan mereka tidak pula 

tergantung pada dukungan keluarga mereka. Pengaruh mereka sepenuhnya 

ditentukan oleh kwalitas kekarismaan mereka".
93

 

 

Status kyai pesantren dalam pandangan masyarakat ternyata diakui 

karena ketokohan yang merupakan ciri khas komunitas pesantren. Dalam hal ini, 

Sidik Jatmika dalam disertasinya menyatakan : 

Kiai merupakan gelar yang tercipta melalui proses teologis. Gelar kiai atau 

ulama disandangkan kepada seseorang yang dianggap telah memiliki sifat 

kenabian (warasthul ambia") seperti kedalaman ilmu agama, amanah, 
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wara'i, zuhud, tawadhu, dan lain-lain. Keistimewaan tersebut telah 

menghantar kiai menjadi panutan masyarakat. Kiai sering menjadi tumpuan 

masyarakat bagi pemecahan berbagai persoalan umatnya. Suatu saat kiai 

menjadi muballigh diwaktu lain diminta untuk mengobati orang sakit, 

memecahkan problem rumah tangga. Bahkan tidak jarang kiai juga diminta 

untuk meminjami modal usaha oleh umatnya"
94

 

 

Peran Kyai dalam pengembangan kurikulum pesantren pada dasarnya 

tidak dapat dipisahkan dari kedudukan kyai sebagai pemimpin pesantren yang 

berperan juga sebagai manajer yang dapat menggerakkan potensi sumberdaya 

manusia di lingkungannya dalam rangka mencapai tujuan pesantren sesuai dengan 

kebijakan yang diterapkan.  

Dengan demikian, Kyai pesantren yang berstatus pemilik, pemimpin, dan 

guru yang mengajar dan membimbing santri, berperan strategis dalam 

pengembangan kurikulum pesantren termasuk dalam hal ini kurikulum tentang 

pendidikan kewirausahaan. Lebih mendasar lagi, parameter itu memperjelas, 

bahwa peran kyai di pondok pesantren dapat dipilah menjadi dua kategori yaitu: 

(1) kyai sebagai pemimpin dalam struktur pada pesantren; dan (2) kyai bertugas 

mengajar (berperan sebagai guru/ustadz) dan berdakwah di masyarakat.  

Memang pada dasarnya, "Suatu lembaga pendidikan Islam disebut 

pesantren apabila memiliki tokoh sentral yang disebut kyai.  la berperan penting 

dan strategis dalam pengembangan dan penggerak pesantren".
95

 Ini berarti, 

kedudukan kyai pesantren bukan hanya pemimpin, tetapi juga berperan sebagai 
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guru, pemilik pesantren dan bahkan berperan juga sebagai da'i.
96

 

Kyai sebagai orang yang memiliki kedalaman ilmu agama Islam, juga 

memiliki kemampuan menggerakkan potensi sumberdaya manusia guna 

melancarkan komunikasi antar relasi di pesantren dalam menyelesaikan setiap 

persaingan dan konflik antara para guru atau tenaga pengajar dan staf, sehingga 

tercapai tujuan pesantren. 

Fakta menunjukkan keberadaan kyai sebagai pemimpin pesantren diakui 

masyarakat. Kyai dituntut untuk mampu mengidentifikasi permasalahan yang 

muncul, tujuan yang hendak dicapai dalam waktu tertentu, dan kerap kali 

mengarahkan dan memberi petunjuk yang diperlukan para guru dan staf untuk 

melakukan setiap tindakan yang diperlukan agar pelaksanaannya sesuai dengan 

fungsi dan tugas yang jadi tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan hal  itu, 

kyai memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam mengkomunikasikan 

visi, misi, tugas pokok dan fungsi serta program-program pesantren dengan 

bahasa yang lugas dan komunikatif. Dengan demikian peningkatan kualitas kyai 

yang memiliki kedudukan strategis di pesantren perlu dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan, perkembangan pendidikan dan dinamika masyarakat yang 

makin membutuhkan pelayanan optimal dengan cara yang profesional. Tegasnya, 

kyai akan dapat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia dan dapat 

dioptimalisasikan secara fungsional maupun struktural, jika pola pembinaannya 

terprogram dan berkelanjutan. Pola pembinaan dan pemberdayaan kyai menjadi 

kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, motivasi, 
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pengetahuan kepemimpinan, metode kerja yang efektif dan efisien,  yang 

dilaksanakan  secara benar dan konsisten dalam kerangka peningkatan mutu 

melalui penerapan manajemen pendidikan dan pengembangan kurikulum 

pesantren. 

Peran kyai pada dasarnya dapat dicermati dari aspek aktivitas dan 

pengakuan masyarakat sekitar terhadap perilaku, sikap, dan kemampuan 

kepemimpinannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan dan 

kebijakan yang berlaku di pesantren. Untuk mencapai tujuan pendidikan 

pesantren mereka harus mampu mempengaruhi orang lain, sehingga diperlukan 

komunikasi yang efektif. Memang kyai sebagai pemimpin dan juga guru dapat 

berperan bagi peningkatan mutu dan pengembangan kurikulum sebagai 

masukan dalam prores dan implementasinya dalam bidang kerja berdasar 

tugas pokok dan fungsinya . Konteks itu memperjelas, ternyata ada satu 

hal yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut di sini yaitu kurikulum. 

Menurut pakar kurikulum, "Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu 

rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan 

pelaksanaan dan hasil pendidikan"
97

 Jelasnya, kurikulum sebagai salah satu 

instrumental-input dalam sistem pendidikan bukan hanya sejumlah mata 

pelajaran yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa dan santri untuk 

mencapai suatu tingkat atau ijazah tertentu, melainkan mencakup segala 

sesuatu yang dialami oleh siswa atas pimpinan dan tanggung jawab madrasah di 

pesantren. Termasuk juga dalam pengertian kurikulum ini semua rencana pelajaran 

                                                           
97

 Ibid, h. 58 



114 

 

beserta alokasi waktunya, fasilitas pendidikan yang tersedia, aturan-aturan yang 

ada, guru sebagai pendidiknya, dan strategi belajar-mengajar yang diterapkan. 

Dalam mengkaji  manajemen pendidikan pesantren dan 

manajemen perusahaan secara teorit is  memang agak berbeda, walau 

secara umum tetap sama. Karena pesantren memiliki ciri khas tersendiri, kalau 

manajemen perusahaan berorientasi profit atau keuntungan (uang) semata, maka 

manajemen pendidikan pesantren ada unsur pengabdian, orientasi nilai-nilai 

keluhuran, keikhlasan, kemanusiaan, universal dan lainnya. Selain itu dalam 

sistem manajemen pendidikan pesantren di samping ada faktor profesional, 

juga ada faktor keikhlasan sebagai manifestasi ibadah atau mengabdi kepada 

kyai dan menerapkan ilmu demi kemaslahatan umat".
98

 Di sini, di samping 

kyai menjadi pucuk pimpinan dalam tiap penentuan kebijakan makro, secara 

teknis ada pendelegasian kepada para uztadz atau pengelola dalam menjalankan 

manajemen pendidikan di pesantren, kvai merupakan pemimpin yang 

berpengaruh atau figur sentral dalam semua keputusan.  

Singkatnya peran kyai dalam program pendidikan kewirausahaan di 

pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman menurut Soni adalah sebagai 

pencetus, pelopor, pengerak, dan sebagi pengawas langsung pelaksanaan  

program tersebut”. 

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa peran kyai dalam 

pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren, disamping 

sebagai pencetus ide, pengembang kurikulum, juga sebagai  manajer yang dapat 

menggerakkan potensi sumberdaya manusia yang ada di pondok pesantren yang 

diasuhnya serta sebagai pengawas langsung dari pelaksanaan program tersebut.  
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3. Usaha Pondok  Pesantren  Sabilun Najah  Dalam  Mengembangkan  

Santri Mandiri    

Menurut Aisyah, salah satu guru bidang manajemen pendidikan 

kewirausahaan di pondok pesantren Sabilun Najah : Usaha  yang dilakukan 

pondok pesantren untuk mengembangkan pribadi mandiri para santri adalah 

dengan memperhatikan azas proses belajar mengajar dengan prinsip bertahap 

dan berkelanjutan, Menyediakan sarana  belajar yang cukup, Memperbanyak 

frekwensi kegiatan pelatihan dan pengembangan, dan Menjalin  hubungan  

dengan  pihak  luar. 

1. Memperhatikan  azas  proses  belajar  mengajar  dengan  prinsip  bertahap  

dan   berkelanjutan 

Adapun prinsip belajar bertahap dan berkelanjutan tersebut antara lain: 

a.  Pemahaman   makna   dan  fungsi   belajar  mengajar  oleh  santri  dan    guru        

     yang   secara  praktis   meliputi : mengamati  memahami suatu sasaran    atau  

     obyek    yang   sedang     dipelajari,    mengidentifikasi    dan    menganalisis,     

     membandingkan, mengklasifikasi,   merumuskan,   memadukan,   menguasai     

     dan     menerapkan,   menguji   dan   menilai,  merevisi dan mengembangkan   

     internalisasi penghayatan. 

b.  Menumbuhkembagkan  motivasi  belajar,  mengerti   dan  menyadari  konsep     

        diri,   minat   dan   cita-citanya, kemampuan  menyenangi   alam  sekitar atau       

        lingkungan  belajar (pondok pesantren). 

c.  Menanamkan  azas  belajar   mandiri   (independent studi)   melalui   kegiatan        

     membaca,  membuat  sinopsis atau laporan atau laporan buku-buku atau kitab     
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      yang dibaca 

d. Menerapkan azas dan dinamika pola belajar kelompok 

e. Menerapkan kompetensi berprestasi, termasuk semangat mandiri 

dilaksanakan azas maju berkelanjutan 

f. Menerapkan azas metode belajar mengajar yang aktif 

g. Pengembangan kegiantan ekstra kulikuler yang cukup 

h. Pengembangan potensi dan keterampilan 

i. Pengembangan sikap kepemimpinan dan perkasa 

j. Menanamkan azas kekeluargaan dan makna keakraban hubungan antara   

siswa, guru dan kyai 

2.  Menyediakan sarana  belajar dan media belajar yang cukup 

Ada baiknya setiap fasilitator yang akan melaksanakan program layanan 

pendidikan dalam belajar atau santri yang mengikuti program pembelajaran di 

pesantren mengerti dan cakap mencari dan memakai sumber serta media belajar 

mengajar. Artinya, mereka mampu menemukan dan mencari sumber informansi 

data dan fakta yang relevan dalam mendukung proses belajar serta mampu 

menggunakan secara efektif dan tepat guna. 

Dalam hal ini, pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman 

menggunakan unit-unit usaha yang ada sebagai media pembelajaran dan 

laboratorium yang dapat digunakan oleh para santri dalam melatih kewirausahaan. 

Selain itu, unit-unit usaha juga bisa digunakan sebagai tempat bekerja (magang) 

bagi para santri yang tidak bersekolah formal. 

3.  Memperbanyak frekwensi kegiatan pelatihan dan pengembangan  
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Pelatihan dan pengembangan atau training adalah pengajaran atau 

pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku 

(pengetahuan, skill dan sikap agar mencapai sesuatu tang diinginkan). 

Diantara kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pondok pesantren Sabilun 

Najah Seputih Raman adalah dengan mengirim beberapa santri untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan dalam bidang usaha beraneka ragam jenis baik yang diadakan 

oleh kemerterian agama, dan disperindagkop maupun instansi lainnya. Selain 

mengirimkan santri, pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman juga 

mengundang pihak-pihak yang kompeten untuk memberikan pelatihan kepada 

santri di pondok pesantren. 

4. Menjalin   hubungan  dengan  pihak  luar  

Usaha menjalin hubungan dengan pihak terkait yang peduli dengan 

pengembangan dan kemajuan pesantren merupakan tanggung jawab 

penyelenggara pendidikan, seperti kerja sama dengan LSM, perkumpulan atau 

forum pesantren, yang tujuannya untuk kerjasama dan tukar menukar informasi 

demi kemajuan dan keberhasilan belajar santri. 

Kerja sama ini merupakan salah satu wujud pengembangan pesantren agar 

dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga lain. Di antara kerjasama yang 

dilakukan pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman adalah kerjasama 

dengan disperindagkop Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kerjasama ini, 

disperindagkop menjadi konsultan dan pengawas unit usaha koperasi. Sementara 

pondok pesantren Sabilun Najah memberikan fasilitas unit-unit tersebut sebagai 

tempat pelatihan baik bagi para santri maupun warga masyarakat. 



118 

 

Usaha-usaha tersebut merupakan satu kesatuan yang integral dan 

komprehensif yang dapat menopang keberhasilan santri dalam mengembangkan 

watak mandiri melalui sistem belajar mengajar dilingkungan pendidikan pondok 

pesantren yang menjunjung tinggi tata krama dan nilai-nilai luhur misi dan visi 

pesantren sebagai benteng pertahanan dakwah islamiyah di tengah-tengah 

masyarakat. 

Dari penjelasas diatas bisa diambil kesimpulan bahwa : Usaha  yang 

dilakukan pondok pesantren untuk mengembangkan pribadi santri yang mandiri 

adalah dengan memperhatikan proses belajar mengajar dengan prinsip bertahap 

dan berkelanjutan, menyediakan sarana  belajar yang cukup, emperbanyak 

frekwensi kegiatan pelatihan dan pengembangan, serta menjalin  hubungan  

dengan  pihak  luar 

 

4. Faktor Penunjang dan Penghambat   

Persoalan pendidikan Islam hingga kini masih menyisakan berbagai 

problem pelik dari soal dana, kurikulum, sarana-prasarana hingga tenaga ahli. 

Berbagai problem pelik itu menyeruak sebagai akibat dari adanya kebijakan atau 

sikap dualisme dikotomi dalam sistem pendidikan nasional. Akibatnya, muncul 

anggapan adanya pendidikan “kelas satu” dan pendidikan “kela 

Konsekwensi dari pandangan yang dikotonomi tersebut, perhatian 

pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam mejadi sangat kurang, bahkan 

mungkin tidak pada semestinya. Pendidikan Islam dibiarkan tumbuh berkembang 

sewajarnya dan seadanya, sementara pendidikan umum diberikan perhatian yang 

super ekstra, bahkan dalam beberapa hal cenderung istimewa. Akibatnya lembaga 

pendidikan-pendidikan Islam tidak mempunyai cukup kekuatan untuk melakukan 

lompatan-lompatan berarti (pembaharuan) bagi kemajuanya. Dengan kata lain, 
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pendidikan Islam tidak mampu memenuhi “logika Persaingan” ditengah hiruk 

pikuknya lembaga-lembaga pendidikan unggulan yang saat ini tengah 

bermunculan. 

Pondok Pesantren Sabilun Najah Seputih Raman dalam mengembangkan 

diri dan mendidik jiwa kewirausahaan kepada para santrinya tidak pernah lepas 

dari berbagai faktor baik yang menunjang maupun yang menghambat. Diantara 

faktor-faktro yang menunjang adalah : 

1. Letak georafis pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman yang berada 

dikawasan keramaian memudahkan para pengurus untuk mengembangkan 

kewirausahaan dengan memanfaatkan derasnya pertukaran uang dan 

pesatnya perekonomian kawasan tersebut. 

2. Ditinjau dari segi pengajaran, peluang pertama yang didapat adalah 

mengimbangi program pendidikan di luar yang hanya berorientasi pada 

aspek kognitif. Pendidikan hanya difokuskan pada proses internalisasi nilai-

nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang ditawarkan oleh 

pesantren Sabilun Najah adalah lahirnya generasi Intelektual yang 

mengedepankan nilai-nilai moral dan mandiri. 

3. Muatan kurikulum Madrasah Diniyah yang disesuaikan antara kemampuan 

santri dalam bidang agama dan diimbangi dengan materi kewirausahaan dan 

untuk praktek kewirausahaannya para santri bisa terjun langsung. Santri 

dapat belajar secara langsung bagaimana mengoprasikan komputer, 

mempelajari dunia marketing, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana 

yang dimiliki pesantren dapat dioptimalkan untuk pembelajaran para santri. 
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4. Secara keuangan, pesantren ini termasuk pesantren yang mandiri. Pesantren 

sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri, walaupun belum secara maksimal, 

ini bisa dipenuhi lewat unit-unit usaha pesantren yang dikelola. Selain itu, 

pelaporan keuangan juga termasuk sehat. Hal ini bisa digunakan sebagai 

pembelajaran bagi para santri dalam mengelola unit usaha. 

5. Jalinan kerjasama yang telah terjalin dengan masyarakat dan pemerintah 

kabupaten serta pihak-pihak lain. Model ini dapat dipergunakan sebagai 

media pengembangan pendidikan kewirausahaan bagi para santri. 

Kemitraan yang luas antara pesantren dengan pihak lain dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk lebih mempererat kerjasama yang saling 

menguntungkan. 

6. Budaya masyarakat di kampong Rejo Asri Seputih Raman yang religius 

merupakan peluang untuk mengembangkan pesantren. Dengan dukungan 

budaya setempat, upaya pondok pesantren Sabilun Najah  dalam 

mengembangkan kewirausahaan di kalangan santri akan mendapatkan 

dukungan dari masyarakat luas. Hal ini karena masyarakat juga ikut 

mendapatkan manfaat dari program tersebut. 

Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh pesantren dalam rangka membina 

kewirausahaan bagi para santri tidak menjadikan pondok pesantren Sabilun Najah 

Seputih Raman tidak memiliki kelemahan dan kendala yang dihadapi. Berbagai 

kelemahan masih dijumpai di berbagai sektor. Adapun sisi kelemahan dan 

kendala yang dihadapi oleh pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman 
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dalam rangka mengembangkan Manajemen Pendidikan Kewirausahaan berbasis 

ajaran agama Islam kepada para santrinya adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya tenaga pengajar yang kompeten di bidang kewirausahaan, meski 

ada guru namun tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, 

sehingga mutu pendidikan kewirausahaan bagi santri relatif rendah 

2. Terbatasnya modal usaha, peralatan kerja, dan tempat usaha yang 

dimiliki pondok pesantren untuk mengembangkan pendidikan agama pada 

umumnya dan kewirausahaan pada khususnya, karena dana pendidikan yang 

dikelola oleh pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman hanya 

mengandalkan dana dari santri dan dana dari hasil usaha kopontren  

3. Rendahnya kemampuan manajemen pemasaran bagi hasil produksi 

konveksi, peternakan dan usaha jasa lainnya 

4. Munculnya pesaing-pesaing bisnis diluar pesantren dan perubahan pola 

kehidupan masyarakat dengan pola ekonomi yang sekarang lebih 

berkembang. Sebagai contoh, sekarang toko grosir melayani pembelian 

antar jemput. Pembelian tinggal menelpon saja, dan toko grosir 

mengantarkan pesanan ke rumah pembeli. 

5. Faktor internal santri. Tidak selamanya santri menetap di pesantren. Hal ini 

menyebabkan kepengurusan baik koperasi maupun pondok pesantren itu 

sendiri sering mengalami pergantian. 

6. Para pengambil kebijakan dalam hal ini kantor kementerian agama, dinas 

koperasi dan perdagangan, dan komite sekolah yang belum memandang 

secara serius akan pentingnya implementasi pendidikan kewirausahaan di 
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pondok pesantren secara profesional. Bahkan para guru atau ustadz 

belum diberi peran dan difungsikan secara proporsional. 
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Manajemen Pendidikan Kewirausahaan di pondok pesantren Sabilun Najah 

mulai dilaksanakan pada tahun 1993 dengan konsep kewirausahaan yang 

berbasis ajaran agama Islam. Adapun tujuannya adalah untuk mendidik santri 

agar memiliki pengetahuan  tentang pendidikan kewirausahaan yang berbasis 

ajaran Islam, jiwa mandiri, dan bermanfaat bagi orang lain 

2. Implementasi Manajemen Pendidikan Kewirausahaan berbasis ajaran agama 

islam di pondok pesantren Sabilun Najah selama ini kurang bisa berjalan 

maksimal, hal ini disebabkan karena rumusan sistem Manajemen Pendidikan 

Kewirausahaan belum dirumuskan secara spesifik, kurangnya tenaga 

pengajar yang mumpuni dibidang kewirausahaan, masih sangat minimnya 

sarana dan prasarana yang menunjang serta terbatasnya modal usaha yang 

dimiliki.  

3. Pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah ( Kyai ) mempunyai peran yang 

cukup sentral dalam implementasi pendidikan kewirausahaan berbasis ajaran 

agama Islam di pondok pesantren Sabilun Najah , yaitu sebagai pencetus, 

pelopor,  pengerak, dan pengawas langsung dari pelaksanaan  program 

tersebut 

4. Ada beberapa usaha yang dilakukan pondok pesantren untuk 

mengembangkan pribadi mandiri para santri, diantaranya dengan 
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memperhatikan azas proses belajar mengajar dengan prinsip bertahap dan 

berkelanjutan, Menyediakan sarana  belajar yang cukup, Memperbanyak 

frekwensi kegiatan pelatihan dan pengembangan, dan Menjalin  hubungan  

dengan  pihak  luar 

5. Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Kewirausahaan berbasis ajaran agama 

Islam di pondok pesantren Sabilun Najah Seputih Raman tidak bisa terlepas 

dari adanya tantangan dan hambatan yang harus dihadapinya. Adapun 

diantara tantangan-tantangan tersebut adalah (1) peningkatan pengetahuan 

tentang manajemen usaha ekonomi produktif, khususnya bidang 

kewirausahaan bagi guru, santri dan warga masyarakat sekitar pesantren, dan 

(2) permodalan dan perluasan jaringan pasar untuk bidang usaha konveksi, 

budidaya jamur tiram dan penggemukan sapi. Sedangkan hambatan yang di 

hadapi diantaranya: (1) kurangnya tenaga pengajar yang kompeten di bidang 

kewirausahaan, sehingga mutu pendidikan kewirausahaan bagi santri relatif 

rendah; (2) rendahnya kemampuan manajemen pemasaran bagi hasil 

produksi konveksi, peternakan dan usaha jasa lainnya; (3) terbatasnya modal 

usaha , peralatan kerja, dan tempat usaha, (4) Para pengambil kebijakan 

dalam hal ini kantor kementerian agama, dinas koperasi dan perdagangan, 

dan komite sekolah yang belum memandang secara serius akan pentingnya 

implementasi pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren secara 

profesional. Bahkan para guru atau ustadz belum diberi peran dan 

difungsikan secara proporsional.  

 



125 

 

B. Rekomendasi 

1. Ketergantungan para pengurus dan santri pondok pesantren Sabilun Najah 

terhadap Kyai sebagai figure sentral penentu kebijakan dalam semua kegiatan 

yang ada di pondok pesantren Sabilun Najah, termasuk dalam hal ini 

implementasi pendidikan kewirausahaan, terkadang membuat kegiatan yang 

dilaksanakan kurang bisa maksimal, seperti kegiatan implementasi 

pendidikan kewirausahaan berbasis ajaran agama Islam, yang saat ini sedang 

gencar-gencarnya dilaksanakan di pondok pesantren Sabilun Najah. Hal ini 

disebabkan karena terpecahnya perhatian atau kurang fokusnya Kyai kepada 

semua kegiatan yang ada di pondok pesantren. Oleh karena itu penulis 

berpendapat perlunya pendelegasian dari kyai kepada orang-orang yang 

dianggap kompeten dan bisa dipercaya untuk menangani program-program 

tertentu, sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal.  

2. Menghadapi kurangnya kemampuan, disiplin, kinerja dan tanggung-jawab 

guru dalam mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan, diperlukan 

guru atau instruktur yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan kompetensi 

yang sesuai dengan latar belakang pendidikan kewirausahaan serta 

pengalaman memadai. Diharapkan guru ekonomi yang mengajarkan 

kewirausahaan dapat meningkatkan kompetensinya yang disesuaikan dengan 

pendidikan kewirausahaan di pesantren yaitu kewirausahaan yang berbasis 

ajaran Islam. Di samping itu, perlu diusahakan kelengkapan sarana dan 

prasarana pendidikan kewirausahaan, yang juga menjadi salah satu penentu 
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keberhasilan dalam peningkatan mutu pembelajaran Manajemen Pendidikan 

Kewirausahaan dipesantren. 

3. Kemampuan mengajar para guru berdasar perencanaan pembelajaran dan 

kompetensi, masih memerlukan pembinaan dan peningkatan mutu, terutama 

untuk  materi kewirausahaan yang dirancang secara terprogram, dan 

berkelanjutan yang menjadi penentu bagi peningkatan kemampuan dan 

kinerja guru tersebut 

4. Sikap  para pengambil kebijakan baik dari Kantor Kementerian  Agama, 

Dinas Koperasi dan Perdagangan, dan Komite Madrasah yang belum 

memandang secara serius akan pentingnya implementasi Manajemen 

Pendidikan Kewirausahaan di pondok pesantren serta belum diberikannya 

peran kepada para guru atau ustadz secara proporsional merupakan salah satu 

hambatan yang tidak bisa dianggap sepele. Untuk itu diperlukan perubahan 

paradigma dan kebijakan birokrasi agar implementasi pendidikan 

kewirausahaan dapat didukung sepenuhnya untuk peningkatan mutu 

pembelajaran dan keterampilan di pesantren.  
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