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ABSTRAK 

 

 

Berdasarkan data yang ada di lapangan mengatakan bahwa 

pelajar lulusan tingkat kejuruan (SMK) merupakan lulusan yang 

banyak mengalami pengangguran paska kelulusan. Pemberdayaan 

merupakan upaya untuk membuat suatu individu memiliki daya saing 

yang tinggi dan dengan keberdayaannya dapat mejauhkan diri dari 

pengangguran. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang ditujukan 

kepada orang-orang yang sudah dewasa untuk belajar sehingga dalam 

pemberdayaan dapat menggunakan konsep teori Andragogi. Teori 

Andragogi merupakan seni dalam membantu orang dewasa belajar 

dan dalam prinsipnya teori Andragogi berdasar pada kesiapan peserta 

didik untuk belajar. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah: (1) Bagaimana peran Home Industry Al-Risna Komputer 

dalam memberdayakan pelajar SMK dari desa Tanggamus di masa 

pandemi COVID-19? (2) Faktor apa saya yang mempengaruhi 

pemberdayaan Home Industry Al-Risna Komputer terhadap pelajar 

SMK dari desa Tanggamus? (3) Bagaimana pemberdayaan Al-Risna 

Komputer terhadap pelajar SMK dari desa Tanggamus yang 

diberdayakan saat pandemi COVID-19 dalam perspektif Ekonomi 

Islam?. Tujuan Penelitian ini yaitu (1) Mengetahui bagaimana bentuk 

peran Home Industry Al-Risna Komputer dalam memberdayakan 

pelajar SMK dari desa Tanggamus di masa pandemi COVID-19, (2) 

Mengetahui faktor apa saya yang mempengaruhi Home Industry Al-

Risna Komputer dalam memberdayakan pelajar SMK dari desa 

Tanggamus., (3) Memahami bagaimana pemberdayaan Home Industry 

Al-Risna Komputer terhadap pelajar SMK dalam perspektif Ekonomi 

Islam. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan metode 

pengumpulan data melalui teknik wawancara kepada para sampel. 

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data 

sekunder. Data tersebut bersumber dari home industry Al-Risna 

Komputer, Bandar Lampung.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Al-Risna Komputer 

dalam memberdayakan pelajar yaitu dengan membentuk karakter 



 
 

iii 
 

pelajar meliputi karakter wirausaha yang memperhatikan 

keagamaannya dalam setiap aktivitas yang dijalani, membentuk 

keterampilan pelajar sehingga pelajar menjadi berdaya, dan 

meningkatkan kemampuan intelektual pelajar sehingga pelajar 

menjadi kreatif dan inovatif. Sedangkan untuk faktor pendukung dan 

penghambat pemberdayaan Al-Risna Komputer dipengaruhi oleh 

faktor internal dari dalam diri pelajar dan Al-Risna Komputer serta 

faktor eksternal dari luar diri pelajar dan juga Al-Risna Komputer, 

keduanya bersifat di sengaja maupun tidak di sengaja. Ekonomi Islam 

memandang pemberdayaan yang dilakukan Al-Risna Komputer sudah 

berkaitan dengan aktualisasi nilai Islam dalam pemberdayaan pelajar 

itu sendiri sehigga pemberdayaan yang dilakukan Al-Risna Komputer 

sesuai dengan pandangan Islam. 

 

Kata Kunci : Pemberdayaan, Home Industry, Pelajar. 
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MOTTO 

 

 

اْلَعاِلُمْونَ ِاْلَّ  ۚ  َوَما يَ ْعِقُلَها ۚ  َوتِْلَك اْْلَْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاسِ   
“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; 

dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang 

berilmu.” (QS Al-Ankabut: 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

PERSEMBAHAN 

 

 

Skripsi ini dipersembahkan kepada ayah dan ibunda tercinta, 

Bapak Muharno dan Ibu Nita Atmawati yang telah mencurahkan kasih 

sayangnya dengan mendidik, membimbing, mengarahkan serta 

senantiasa mendoakan ananda hingga saat ini. Penulis 

mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk tanda bakti dan cinta 

kepada keduanya, kakak dan abang kandungku Yoga Hardianta 

Saputra, Rio Anggara, dan Lingga Elvalia yang telah membantu untuk 

menyelesaikan skripsi ini, serta adikku Muhammad Ridho Firdaus 

yang terus memberikan dukungan, Almamater Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Nama lengkap penulis adalah Rivaldi Olvando yang dilahirkan 

di Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Juli 1999, anak keempat 

dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Muharno dan Ibu Nita 

Atmawati. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:  

1. TK PTPN 7 Kedaton Bandar Lampung, lulus pada tahun 2005  

2. SDN 02 Labuhan Ratu Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011  

3.  SMPN 22 Bandar Lampung, lulus pada 2014  

4.  SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung, lulus pada 2017  

5.  Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata 

Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi 

Syariah, lulus pada tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrohmanirrohim..  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

senantiasa melimpahkan rahmat-NYA sehingga skripsi yang berjudul 

Analisis Peran Home Industry Perkotaan dalam Memberdayakan 

Pelajar SMK Pedesaan di tengah Pandemi COVID-19 dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Home Industry Al-Risna 

Komputer, Bandar Lampung)  dapat terselesaikan. Sholawat serta 

salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 

syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman. Penulisan skripsi 

ini masih jauh dari nilai kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa 

adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Maka dari 

itu penulis mengucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya kepada: 

  

1.  Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden 

Intan Lampung  

2.  Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung  

3.  Bapak Madnasir, S.E., M.Si Selaku Ketua Program Study Ekonomi 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung  

4.  Ibu Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan 

Ibu Yeni Susanti, M.A selaku pembimbing II yang telah 

menyediakam waktu dan pemikirannya untuk memberikan 

bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini dengan baik.  

5.  Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi 

dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini.   

6.  Millatuzzahroh Karimah selaku wanita yang mendampingi dalam 

proses penyusunan skripsi dan selalu menjadi teman bertukar 

pikiran dalam menyelesaikan hambatan dalam menyusun skripsi. 

 



 
 

xi 
 

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam skripsi 

ini yang disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang 

penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan 

kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Mudah-mudahan 

hasil penelitian ini bermanfaat, tidak hanya bagi penulis namun juga 

para pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................... i 

ABSTRAK .................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN ............................................................. iv 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  .............................................. v 

PENGESAHAN  ........................................................................... vi 

MOTTO  ....................................................................................... vii 

PERSEMBAHAN  ........................................................................ viii 

RIWAYAT HIDUP ...................................................................... ix 

KATA PENGANTAR  ................................................................. x 

DAFTAR ISI ................................................................................. xii 

DAFTAR TABEL  ........................................................................ xiv 

DAFTAR GAMBAR .................................................................... xv 

DAFTAR BAGAN ........................................................................ xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................ xvii 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul ................................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah ....................................................... 3 

C. Batasan Masalah .................................................................. 13 

D. Rumusan Masalah ................................................................ 13 

E. Tujuan Peneltian .................................................................. 13 

F. Manfaat Penelitian ............................................................... 14 

G. Tinjauan Pustaka .................................................................. 15 

H. Kerangka Berpikir ................................................................ 21 

I. Metode Penelitian ................................................................ 21 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

A. Home Industry ...................................................................... 27 

1. Pengertian Home Industry ............................................... 27 

2. Peran Home Industry ....................................................... 28 

3. Jenis Home Industry ........................................................ 30 

4. Home Industry dalam Perspektif Ekonomi Islam ............ 31 

 



 
 

xiii 
 

B. Pemberdayaan ...................................................................... 34 

1. Pengertian Pemberdayaan ............................................... 34 

2. Indikator Pemberdayaan.................................................. 36 

3. Teori Pemberdayaan ....................................................... 38 

4. Faktor-Faktor Pemberdayaan .......................................... 40 

5. Pemberdayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam ........... 44 

6. Prinsip Ekonomi Islam .................................................... 53 

 

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek ............................................ 55 

1. Sejarah Al-Risna Komputer ................................. 55 

2. Visi dan Misi Al-Risna Komputer ....................... 57 

3. Profil Al-Risna Komputer .................................... 58 

4. Produk dan Layanan Al-Risna Komputer ............ 58 

5. Tugas dan Fungsi Pegawai Al-Risna Komputer .. 62 

6. Struktur Organisasi Al-Risna Komputer .............. 65 

B. Deskripsi Objek Penelitian ......................................... 66 

1. Kegiatan Pemberdayaan Al-Risna Komputer ...... 69 

2. Konsep Pemberdayaan Al-Risna Komputer ........ 70 

3. Pemberdayaan Al-Risna Komputer menurut 

Pelajar yang diberdayakan ................................... 76 

 

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN 

A. Peran Al-Risna Komputer dalam Memberdayakan  

pelajar SMK dari Pedesaan ........................................ 78 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan  

Al-Risna Komputer .................................................... 82 

C. Pemberdayaan Al-Risna Komputer Berdasarkan  

Persepektif Ekonomi Islam ........................................ 84 

 

BAB V  : PENUTUP 

A. Kesimpulan ................................................................. 92 

B. Saran ........................................................................... 93 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN LAMPIRAN 



 
 

xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan ............................... 16 

Tabel 3.1. Profil Home Industry Al-Risna Komputer ..................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 1.Tingkat   Pengangguran  Terbuka   (TPT)   menurut   

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

Provinsi Lampung, Agustus 2018 – Agustus 2020 ....... 4   

Gambar 2. TPT Lampung menurut  Daerah Kota- Desa (Persen),  

Agustus 2018 – Agustus 2020 ...................................... 4 

Gambar 3. Lulusan SMK terbesar yang menganggur berdasarkan  

Jurusan ................................................................................5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR BAGAN 

 

 

Bagan 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian ....................................... 21 

Bagan 3.1. Struktur Organisasi Al-Risna Komputer ....................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1.  Surat Izin Riset 

Lampiran 2.  Surat Keterangan Penelitian 

Lampiran 3.  Kunjungan ke Al-Risna Komputer  

Lampiran 4.  Mengikuti kajian rutin Al-Risna Komputer  

Lampiran 5.  Melihat proses pemberdayaan dari Mas Andi  

Lampiran 6.  Melihat proses pemberdayaan dari Mba Riska  

Lampiran 7.   Melihat proses pemberdayaan dari Bapak Maman  

Lampiran 8.   Mewawancarai Bapak Maman selaku Pemilik Al- 

Risna Komputer  

Lampiran 9.   Mewawancarai Mba Riska selaku Admin Al-Risna  

Komputer  

Lampiran 10.Mewawancarai Mas Andi selaku Teknisi 2 Al- 

Risna Komputer  

Lampiran 11.Mewawancarai Mas Alun selaku Kurir Al-Risna  

Komputer  

Lampiran 12.Mewawancarai Adik Akbar selaku pelajar yang  

diberdayakan  

Lampiran 13.Mewawancarai Adik Randi selaku pelajar yang  

diberdayakan  

Lampiran 14.Mewawancarai Adik Reihan selaku pelajar yang  

diberdayakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Judul yang akan penulis teliti adalah “Analisis Peran Home 

Industry Perkotaan dalam Memberdayakan Pelajar SMK dari 

desa Tanggamus di tengah Pandemi COVID-19 dalam 

Perspektif Ekonomi Islam”. Sebelum penulis memaparkan lebih 

jauh pokok pembahasan dari judul skripsi yang akan penulis teliti 

ini. Sebagai kerangka awal, terlebih dahulu penulis akan 

menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi ini secara jelas yang bersumber dari sumber-sumber 

terpercaya guna memudahkan dalam memahami skripsi ini, 

sehingga dapat menghindari kesalahpahaman di kalangan 

pembaca. Selain Itu langkah ini merupakan proses penekanan 

terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.  

1. Analisis 

Istilah Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan 

sebagainya) atau penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

Analisis dapat disebut suatu proses untuk pemecahan masalah 

yang dilihat secara mendalam dan menjadikannya bagian-

bagian kecil agar mudah dipahami dan sederhana. 

2. Peran  

Peran merupakan sebuah status kedudukan seseorang, 

dimana seseorang itu sendiri dapat disebut berperan ketika ia 

 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan 

ke 18 Edisi IV. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), 60. 



2 

 

 
 

melakukan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.
2
 Jadi 

istilah peran adalah prilaku kehidupan sehari-hari seseorang 

dalam menjalankan kegiatannya yang didalamnya mengandung 

hak dan kewajiban yang harus dijalani sesuai dengan jabatan 

atau kedudukannya. 

3. Home Industry 

Home berarti rumah dan Industry adalah kegiatan yang 

menghasilkan produk barang atau jasa. Home industry adalah 

rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan 

ekonomi  berskala kecil.
3
 Dapat disimpulkan bahwa Home 

Industry adalah rumah usaha produk barang dan jasa yang dapat 

disebut juga perusahaan kecil karena jenis usaha ekonomi ini 

dipusatkan di rumah dan menggunakan modal usaha yang lebih 

minim serta jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan usaha atau perusahaan lainnya. 

4. Pemberdayaan 

Pemberdayaan berasal dari kata daya, Istilah 

Pemberdayaan dalam KBBI memiliki arti membuat berdaya 

atau proses/cara memberdayakan dari tidak berkemampuan 

memiliki kemampuan, tidak bertenaga menjadi bertenaga.
4
 

Sehingga pemberdayaan disebut sebagai upaya untuk membuat 

seseorang memiliki potensi pada dirinya yang dapat merubah 

kehidupan individu seseorang itu sendiri. 

5. Pandemi 

Kata Pandemi memiliki arti yaitu suatu wabah yang 

terjadi atau terjangkit meliputi daerah geografi yang luas 

bahkan mendunia.
5
 Maka dari itu Pandemi merupakan situasi 

atau kejadian yang sedang dialami oleh wilayah berupa 

menyebarnya suatu penyakit atau virus yang berbahaya. 

                                                             
2 Florentinus Christian Imanuel, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan 

Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara”, 

eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No.2, (2015): 1185. 
3 Riyansyah, Dang Eif Saeful Amin, dan Rohmanur Aziz, “Pemberdayaan 

Home Industry dalam Penigkatan Ekonomi Masyarakat”, Jurnal Pengembangan 

Masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 3, No 2, (2018): 92. 
4 Departemen Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Cetakan ke 18 Edisi IV. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), 668. 
5 Ibid., 577. 
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6. Perspektif Ekonomi Islam 

Berdasarkan KBBI, Perspektif Ekonomi Islam 

merupakan cara menggambarkan suatu pandangan ilmu 

mengenai kegiatan ekonomi seperti keuangan, perindustrian, 

dan perdagangan dengan berdasarkan aturan  Syariah yang 

berasas pada Al-Qur,an dan Hadist.
6
 Tujuan dari pandangan 

Ekonomi Islam terhadap kegiatan ekonomi yaitu perintah untuk 

mencari sumber-sumber bahan produksi yang halal dan baik 

bagi produksi sehingga produk yang dikeluarkan berlabel halal 

dan hasil dari produksi digunakan untuk kemaslahatan pada 

jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. 

 

B. Latar Belakang 

Tidak lama ini Indonesia sedang digemparkan dengan 

masuknya virus COVID-19 (Corona Virus Desease) atau yang 

akrab disebut dengan virus corona. Virus ini diketahui masuk ke 

Indonesia setelah Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan pada 

bulan Maret 2019 lalu.  Virus Corona muncul pertama kali di kota 

Wuhan, China sejak Desember 2019. Indonesia sementara ini 

menjadi negara nomor 1 dengan jumlah akumulasi paparan 

COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara.
7
 Virus ini menyerang 

sistem pernafasan pada manusia yang dapat mengakibatkan 

kematian bagi penderitanya. 

Virus ini juga sudah masuk ke berbagai daerah yang ada di 

Indonesia termasuk Provinsi Lampung. Dengan hadirnya virus ini 

di Provinsi Lampung, maka mengakibatkan meningkatnya 

pengangguran. Berikut ini lampiran data statistik tingkat 

pengangguran menurut tingkat pendidikan dan tingkat 

pengangguran terbuka menurut daerah pada saat situasi normal 

dengan situasi pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung yang 

bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung : 

                                                             
6 Ibid., 701. 
7 Anita Wardani dan Yulia Ayriza, “Analisis Kendala Orang Tua dalam 

Mendampingi Anak Belajar di Rumah Pada Masa Pandemi COVID-19”, Jurnal 

Pendidikan Anak Usia Dini, (2020): 773. 
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Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan 
Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Lampung, Agustus 2018 – Agustus 2020 

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2020, TPT 

untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara 

tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 8,49 persen.
8
 Dengan kata 

lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama 

pada tingkat pendidikan SMK. Masalah ini terlihat janggal 

dikarenakan kita mengetahui bahwa pelajar SMK seharusnya bisa 

lebih terserap dan berdaya saing karena memiliki suatu kejuruan 

yang dipusatkan dan dilatih sehingga menjadi keterampilan 

tersendiri bagi para pelajar SMK. Tetapi fakta data di lapangan 

tidak sesuai dengan harapan, maka dari itu pengamatan harus 

lebih dalam terhadap pelajar SMK untuk mengetahui masalah apa 

yang terjadi sehingga mengakibatkan pelajar SMK menjadi 

paling tertinggi tingkat penganggurannya berdasarkan tingkat 

pendidikan. 
   8,00    
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Gambar 2. TPT Lampung menurut Daerah Kota- Desa, Agustus 2018 –2020 

                                                             
8  https://lampung.bps.go.id/. 
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Melihat dari data tingkat pengangguran terbuka statistika 

Provinsi Lampung di atas, maka dapat dikatakan bahwa memang 

benar hadirnya COVID-19 di Provinsi Lampung membuat 

pengangguran semakin melonjak. Pengangguran di perkotaan 

mencapai 7,58 persen, naik sebesar 2,03 persen dari tahun sebelum 

adanya pandemi dan di pedesaan mencapai 3,40 persen, naik 

sebesar 0,03 persen dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran 

terbuka dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga 

kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. 

Apabila diamati menurut wilayah kota-desa, TPT di perkotaan 

tercatat lebih tinggi dibanding di pedesaan. 
9
 Yang mendasari 

tingginya pengangguran di perkotaan karena banyaknya pesaing 

untuk merebutkan suatu pekerjaan dan maraknya pegawai yang di 

PHK menimbulkan pesaing baru. Sedangkan untuk masyarakat di 

pedesaan mereka cenderung untuk melakukan pekerjaan apa saja 

demi melanjutkan hiudpnya, maka dari itu angka pengangguran di 

pedesaan cenderung lebih sedikit daripada di perkotaan. Semakin 

tinggi tingkat pengangguran maka akan berujung pada kemiskinan. 

 
Gambar 3. Lulusan SMK terbesar yang menganggur berdasarkan jurusan 

 

Jurusan yang paling banyak lulusannya menganggur adalah 

jurusan otomotif yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini 

dikarenakan pasar kerja untuk anak otomotif yang belum sesuai 

dengan kriteria yang ada di diri pelajar. Tingginya pengangguran 

dari lulusan SMK dikarenakan adanya ketimpangan dan 

                                                             
9 Wike Yulia, Pengembangan Indikator Makro Sosial Ekonomi Lampung 

Triwulan III, (Lampung : BPS Provinsi Lampung, 2020), 41. 
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kesenjangan dengan kebutuhan dunia kerja.
10

 Kompetensi yang 

dimiliki selama masa pendidikan belum cukup mampu untuk 

menghadapi real job, sehingga pihak pemberi kerja tidak bisa 

menempatkan para lulusan pada posisi kerja sesuai dengan 

keahlian yang dikembangkan selama menempuh pendidikan 

karena, lulusan dianggap kurang memiliki kesiapan kerja yang 

mumpuni.  

Ketimpangan pendapatan dan derajat manusia merupakan 

masalah yang tak asing dilihat dan merupakan masalah yang sangat 

kompleks karena tak hanya berkaitan dengan masalah biaya 

kebutuhan hidup yang kurang dan pendapatan masyarakat yang 

menurun, tetapi juga ketidakberdayaan individu secara personal 

maupun dari segi aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik.
11

 

Kemiskinan didasari oleh keterbelakangan segala kebutuhan hidup 

dan mengakibatkan pengangguran yang menjadi pemicu 

ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan 

penduduk terlebih dimasa pandemi ini berlangsung.
12

 Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah situasi kekurangan, 

kesulitan dan ketidakberdayaan dalam pemenuhan kebutuhan 

hidup yang mendasar, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan 

serta keterbelakangan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang 

mengakibatkan pengangguran dan merujuk pada ketimpangan 

pendapatan dan juga kemampuan bagi seseorang maupun 

kelompok.  

Dengan situasi seperti ini secara tidak langsung telah 

mendorong masyarakat untuk mulai memikirkan bagaimana cara 

untuk bertahan hidup dimasa pandemi ini, bahkan yang dapat 

meningkatkan taraf hidup mereka. Langkah tepat untuk 

menjalankan perekonomian kehidupan dimasa pandemi ini adalah 

                                                             
10 Arie Wibowo, “Profil lulusan SMK terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga 

Kerja”, Vocational Education Policy, Vol. 1, No.9, (2020), 3 
11 Atma Ras, “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan 

Kemiskinan”, Jurnal Sosiologi, Vol. 14, (2013): 57. 
12 Abdul Malik dan Siti Irene Astuti Dwiningrum, “Keberhasilan Program 

Desa Vokasi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gemawang Kabupaten 

Semarang”, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1, No. 2 (2014),: 

124. 



7 

 

 
 

dengan berwirausaha. Hal ini searah dengan pengertian wirausaha 

pada umumnya, yaitu suatu proses pengimplementasian kreatifitas 

dan inovasi suatu individu dalam bidang ekonomi yang bertujuan 

memecahkan permasalahan dan mendapatkan peluang untuk 

memperbaiki kehidupan perekonomiannya.
13

 Berwirausaha 

menjadi solusi terbaik dan efektif dalam mengatasi besarnya 

jumlah pengangguran dimasa pandemi ini. Memulai berwirausaha 

tidak diperlukan pendidikan yang tinggi, yang dibutuhkan ialah 

keterampilan individu dan pemahaman materi dalam menjalankan 

aktivitas suatu usaha.  

Pemerintah dan masyarakat perlu mengembangkan dan 

melembagakan berbagai pelayanan pendidikan dengan bentuk 

berupa pelatihan keterampilan pemuda, dalam rangka memberikan 

akses pada pemuda untuk bekerja dan memanfaatkan peluang 

usaha sehingga para pemuda dapat berpartisipasi dalam 

pembangunan.
14

 Salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan ekonomi masyarakat terlebih dimasa pandemi 

adalah dengan mendirikan Home Industry. Home Industry 

merupakan usaha yang informal dan produktif karena bergerak 

dalam sekala kecil, dari tenaga kerja yang mungkin terdiri dari 

keluarganya sendiri, modal yang minim, dan produksi hanya secara 

musiman atau pesanan.
15

 Home berarti rumah, tempat tinggal, 

ataupun kampung halaman. Sedangkan Industry, dapat diartikan 

sebagai kegiatan kerajinan, usaha produk barang dan jasa yang 

dapat menghasilkan produk.
16

 Sehingga dapat disumpulkan bahwa 

Home Industry adalah rumah, tempat tinggal, tempat singgah 

seseorang atau keluarga seperti rumah atau semacamnya yang 

merangkap sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang 

                                                             
13 Reni Restiyani Widjaja,S.E, M.M, dan Widi Winarso,S.E, M.M, Bisnis 

Kreatif dan Inovasi (Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019), 116. 
14 Suryadi, “Kewirausahaan Dan Pemberdayaan Pemuda Islam Dalam 

Mengurangi Pengangguran”, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol. 14 No. 1, (2019): 58. 
15 Riski Ananda, “Peran Home Industry Dalam Meningkatkan Ekonomi 

Keluarga”,  Jurnal JPM FISIP, Vol. 3 No. 2, (2016): 12. 
16 Fahmi Riyansyah, Dang Eif Saeful Amin, dan Rohmanur Aziz, 

“Pemberdayaan Home Industry dalam Penigkatan Ekonomi Masyarakat”, Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 3, No 2, 

(2018): 92.  
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kegiatan ekonominya di pusatkan dirumah, baik itu berupa usaha 

jasa, usaha penjualan barang, usaha pembuatan produk, kantor, 

hingga perdagangan. Ayat Al-qur’an mengenai kemudahan 

mencari rezeki di bumi seperti dengan membuka usaha Home 

Industry terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 15:    

ۚ  ُىَو الَِّذْي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َذُلْوْلا فَاْمُشْوا ِفْ َمَناِكِبَها وَُكُلْوا ِمْن رِّْزِقو  َواِلَْيوِ  ۚ 
ۚ  رِّْزِقو ِمنْ  وَُكُلْوا َمَناِكِبَها ِفْ  فَاْمُشْوا َذُلْوْلا  اْْلَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذيْ  وَ النُُّشْوُرىُ   َوِالَْيوِ  ۚ 
 النُُّشْورُ 

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah 

dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan 

makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-

Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. 

Mulk/67:15) 

 

Pelaku home industry yang memiliki kriteria yaitu 

sekelompok enterpreneur yang sudah profesional dalam 

berwirausaha sehingga home industry yang ia ciptakan sangat 

terstruktur rapih dari kegiatan promosi hingga manajemen usaha. 

Hal ini sudah meluas selama tahun belakangan ini, contohnya 

melalui kegiatan seminar yang dilakukan berbagai kelompok 

dengan tema menjadi wirausahawan muda yang tersebar di 

kalangan umum sehingga para pemula juga dapat mencontoh para 

entrepreneur yang sudah profesioanal tersebut, mengambil ilmu-

ilmu yang sudah dipresentasikan, langkah bagaimana memulai 

berwirausaha hingga memiliki lokasi yang strategis untuk tempat 

berkembangnya usaha. Semua ini tidak terlepas dari 

berkembangnya trend enterpreneur muda yang berperan membuka 

wawasan serta pola pikir masyarakat dan anak-anak milenial 

bahwa berwirausaha suatu pekerjaan yang begitu indah karena 

tidak terkekang oleh atasan serta rumah bukan hanya sebagai 

tempat tinggal, tetapi dapat digunakan juga sebagai sumber pundi-
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pundi penghasilan.
17

 Menurut Kasmir terdapat sebab yang 

mendasari seseorang atau kelompok untuk memulai membuka 

suatu usaha yaitu: 

1. Faktor keluarga pengusaha, yaitu suatu pekerjaan turun 

menurun; 

2. Sengaja terjun menjadi pengusaha,yaitu suatu 

pengimplementasian cita-cita seseorang;  

3. Kerja sampingan, yaitu suatu pekerjaan cadangan apabila 

pekerjaan utama tidak berjalan sedemikian yang diharapkan; 

4. Coba-coba, yaitu suatu keisengan dalam mencoba menjadi 

wirausaha; 

5. Terpaksa, yaitu memaksakan diri seseorang untuk memulai 

yang didasari oleh faktor situasi dan keadaan personal.
18

 

Tak hanya berperan dalam bidang ekonomi, tetapi home 

industry ini juga berperan dalam bidang sosial kepada masyarakat 

dengan program pemberdayaan masyarakat termasuk pelajar. 

Industri kecil seperti Home Industry sebagai suatu bentuk kegiatan 

dunia usaha dan bentuk ekonomi rakyat yang mempunyai potensi 

dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan yang dapat 

berdampak pada peningkatan perekonomian nasional dengan  

mematuhi demokrasi ekonomi yang ada di Indonesia seperti taat 

membayar pajak usaha dan mengikuti aturan perundang-undangan 

dalam berwirausaha yang sudah diatur Negara berdasarkan dengan 

undang-undang yang berlaku, serta dapat membuka lapangan 

pekerjaan baru yang dapat membantu Pemerintah dalam 

mengurangi pengangguran di Negri ini.
19

 Sehingga dengan adanya 

kegiatan sosial kemasyarakatan dalam home industry tersebut 

mampu mendidik dan mengeluarkan potensi yang ada di diri anak-

anak muda dengan memiliki keterampilan individu yang dapat 

meningkatkan taraf kehidupannya. Mengingat pengangguran juga 

                                                             
17 Suryadi, “Kewirausahaan Dan Pemberdayaan Pemuda Dalam 

Mengurangi Pengangguran”, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol. 14 No. 1, (2019): 57. 
18 Kasmir, Kewirausahaan - Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2011), 38. 
19 Pendi Putro, “Kontribusi Pengrajin Industri Kecil Tahu dalam 

Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Masyarakat desa 

Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo)”, Jurnal Ilmiah Pendidikan, (2013): 5. 
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dialami oleh anak-anak muda yang baru saja lulus sekolah, maka 

dari itu program memberdayakan pelajar yang masih berusia muda 

sangat penting untuk keberlangsungan hidup kedepannya bagi 

hidup pelajar itu sendiri. SDM yang berkualitas adalah faktor 

utama membangun masyarakat negara yang lebih baik dan juga 

faktor utama yang dibutuhkan dalam dunia kerja,
20

 apalagi di 

jaman modern sudah bergantung pada canggihnya alat teknologi.  

Agar pelajar lebih maju dan lebih aktif, ada strategi 

pemberdayaan yang menarik dengan menggunakan pendekatan 

non formal education. Strategi konsep yang digunakan pada proses 

pemberdayaan ini ialah kesadaran dan peningkatan skill dalam 

melaksanakan program kegiatan,
21

 istilah lain adalah pendidikan 

berbasis masyarakat. Pendidikan non formal yaitu pendidikan yang 

dilaksanakan secara terstruktur di luar lingkungan sekolah 

mengenai masalah penanggulangan pelajar yang berujung pada 

kemiskinan melalui program magang dan program pelatihan 

lainnya.
22

 Seperti kita ketahui, masyarakat pedesaan sangat identik 

dengan minimnya fasilitas pendidikan yang diterima sehingga 

mereka  berpendapat bahwa pendidikan bukanlah segalanya.  

Dampak Negatif dari hal tersebut dapat menyebabkan 

masyarakat pedesaan mengalami krisis motivasi, inovasi dan 

kesadaran akan pentingnya pendidikan yang berujung pada 

rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang berkarakter dan 

berdaya saing, maka dari itu dibutuhkannya pelatihan bagi 

masyarakat dari perkampungan termasuk pelajarnya. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa memberdayakan adalah memampukan dan 

memandirikan seseorang agar terlepas dari jerat kemiskinan dan 

                                                             
20 Hasan, “Kampung Pendidikan dalam pemberdayaan partisipasi 

masyarakat desa yang berkarakter dan berdaya saing”, Jurnal Terapan Abdimas, Vol. 

3, No. 2, (2018): 137. 
21 Edy Mulyono Sungkowo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin 

Melalui Jalur Pendidikan Non Formal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang,” 

Vol. 2, No. 1 (2017): 56. 
22 Raharjo, “Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam 

Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pendidikan Nonformal di Jawa Tengah”, 

Journal of Nonformal Education Semarang State University. Vol. 2, No. 1, (2016): 

28-29. 
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keterbelakangan sehingga menjadikannya berdaya
23

  

Di Bandar Lampung terdapat Home Industry yang juga 

melakukan pemberdayaan pada kelompok masyarakat yaitu Home 

Industry Al Risna Komputer Bandar Lampung. Beralamat di Jl. 

Zainal Abidin Pagar Alam, Gg. Pelita 1, Kecamatan Labuhan Ratu, 

Kota Bandar Lampung. Industri kecil atau industri rumah tangga 

ini cukup stabil dan mampu menjaga keseimbangan kondisi ketika 

masa krisis datang seperti masa pandemi ini, sehingga Al-Risna 

Komputer patut diperhitungkan keberlanjutan usaha home 

industry-Nya. Usaha yang sudah berjalan sekitar 14 tahun ini 

semakin hari semakin berkembang dibuktikan dengan tetap 

berdirinya usaha ini dimasa krisis ekonomi dan jangkauannya yang 

luas terhadap masyarakat sehingga banyak dikenali serta dipercaya 

untuk melakukan perbaikan atau penjualan terhadap barang 

Teknologi Komputer beserta Perangkat Komputer lainnya. Maka 

peneliti memilih Al Risna Komputer sebagai objek pada penelitian 

ini karena merupkan  usaha yang mengelola barang teknologi 

perkomputeran dan sangat diminati banyak kelompok sehingga 

prospek pada usaha ini terbilang cerah.  

Hal lain yang menarik perhatian peneliti ialah Al Risna 

Komputer hanya memberdayakan pelajar SMK dari pedesaan atau 

perkampungan dan tidak menerima pelajar dri perkotaan. Hal ini 

searah dengan masalah dan tujuan yang melatar belakangi peneliti 

dalam melakukan penelitian ini sehingga peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut terhadap objek penelitian Al 

Risna Komputer ini. Untuk fokus penelitian ini yaitu pelajar SMK 

jurusan komputer karena data yang ada dilapangan mengenai 

pengangguran anak komputer yang berada diurutan ketiga terbesar. 

Padahal jurusan komputer merupakan jurusan yang sangat dicari 

oleh pasar kerja. Semua lembaga sangat membutuhkan lulusan 

komputer untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dan dijaman 

modern sekarang ini sangat membutuhkan teknologi komputer 

dalam menjalankan segala aktivitas. Maka dari itu penelitian ini 

                                                             
23 Hasan, “Kampung Pendidikan Dalam Pemberdayaan Partisipasi 

Masyarakat Desa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing”, Jurnal Terapan Abdimas, 

Vol. 3, No. 2, (2018): 137. 
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merujuk pada pelajar SMK lulusan Komputer. 

Selain berperan dalam ekonomi dan sosial, Al-Risna 

Komputer juga berperan dalam menerapkan prinsip Ekonomi Islam 

dalam kegiatan usahanya. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT merupakan kunci kebaikan dan dapat 

bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan dan 

kesesatan dalam suatu usaha dan masalah.
24

 Islam merupakan 

ajaran yang umum menyangkut segala aktivitas kehidupan yang 

ada di dunia. Bukan hanya berbicara tentang hubungan manusia 

dengan tuhannya melainkan juga berbicara tentang semua aspek 

kehidupan termasuk ekonomi. Ekonomi yang didasari oleh tatanan 

Al-Qur’an dan Al-Hadist ini dikenal dengan istilah sistem ekonomi 

islam (Syariah) yang bertujuan mengarah pada kemaslahatan umat. 

Manusia merupakan pelaku utama dalam  pelaksanaan ilmu 

ekonomi dalam rangka mengorganisasi kegiatan produksi, 

distribusi serta pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan 

dengan tidak menyalahi dan menyingkirkan  Al-Qur’an dan Hadist 

sebagai landasan hukum dalam sistem perekonomian Islam.
25

 

Semakin tinggi moralitas kita dengan memberlakukan ilmu agama 

disetiap kegiatan ekonomi maupun aktivitas sosial, maka akan 

semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai dari aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan tersebut serta memperoleh keridhoan 

Allah SWT. 

Mengingat kita hidup di jaman teknologi dan di tengah 

pandemi ini beberapa kegiatan dilakukan secara online. Maka dari 

itu keterampilan dan pengetahuan harus diasah terhadap 

Perkomputeran karena tenaga kerja bidang Teknologi sangat amat 

dibutuhkan dan sangat banyak dicari. Keberhasilan pelajar dalam 

proses pemberdayaan bisa menjadi ikon tersendiri untuk desa 

tersebut. Contohnya jika dalam satu desa masyarakatnya memiliki 

suatu kemampuan dan dapat membuka usahanya di desa sendiri, 

maka lama-kelamaan desa tersebut terkenal dengan usahanya. 

                                                             
24 Sri Wigati, ”Jurnal Perilaku Konsumen Dalan  Persepektif Ekonomi 

Islam”, Vol. 01, No. 01, (2011): 27. 
25 Muhammad Turmudi, “Produksi Dalam Persepktif Ekonomi Islam”, 

Jurnal Islamadina Vol.18, No. 1, (2017): 39. 
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Begitupun jika mayoritas masyarakat menekuni usaha komputer, 

maka desa tersebut akan terkenal, karena sangat jarang ada usaha 

di desa yang bergerak di bidang perkomputeran. Melihat latar 

belakang dan masalah ini maka penulis teratrik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai  “Analisis Peran Home Industry 

Perkotaan dalam Memberdayakan Pelajar SMK dari desa 

Tanggamus di tengah Pandemi COVID-19 dalam Perspektif 

Ekonomi Islam” 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih tersusun dan terarah dari topik yang 

diangkat, maka penulis berfokus pada  pemberdayaan Home 

Industry Al-Risna Komputer terhadap pelajar SMK yang berasal 

dari desa Tanggamus 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis 

paparkan, maka dibutuhkan perumusan masalah agar penelitian ini 

berfokus pada masalah yang ingin dibahas. Adapun Rumusan 

msalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana peran Home Industry Al-Risna Komputer dalam 

memberdayakan pelajar SMK dari desa Tanggamus di tengah 

pandemi COVID-19? 

2. Faktor apa saya yang mempengaruhi pemberdayaan Home 

Industry Al-Risna Komputer terhadap pelajar SMK dari desa 

Tanggamus?  

3. Bagaimana pemberdayaan Al-Risna Komputer terhadap pelajar 

SMK dari desa Tanggamus yang diberdayakan dalam perspektif 

Ekonomi Islam? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan 

dalam penelitian ini meliputi:  

1. Mengetahui peran Home Industry Al-Risna Komputer dalam 

memberdayakan pelajar SMK dari desa Tanggamus di masa 

pandemi COVID-19. 

2. Mengetahui faktor apa saya yang mempengaruhi Home Industry 

Al-Risna Komputer dalam memberdayakan pelajar SMK dari 

desa Tanggamus. 



14 

 

 
 

3. Memahami bagaimana pemberdayaan Home Industry Al-Risna 

Komputer terhadap pelajar SMK dari desa Tanggamus dalam 

perspektif Ekonomi Islam. 

G. Manfaat Penelitian 

Agar Penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca, maka 

dari itu diharapkan memiliki manfaat didalamnya, diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis,  

Yaitu dapat dijadikan literatur oleh penelitian-penelitian 

terbaru yang sejenis dengan penelitian ini dan dapat 

menimbulkan jiwa berwirausaha  bagi kalangan pembaca 

sehingga nantinya dapat memiliki Home Industry sendiri 

dengan menerapkan unsur-unsur Ekonomi Syariah demi 

mendapatkan keberkahan atas harta dan kepemilikan. 

2. Manfaat Praktis,  

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat berguna secara 

langsung atau tidak langsung dalam praktik kehidupan sehari-

hari dari berbagai pihak, di antaranya :  

a. Bagi Peneliti,  

Semakin memperluas pola pikir serta dapat 

memahami peneliti mengenai pemberdayaan dan juga 

memulai kegiatan usaha Home Industry melalui perspektif 

Ekonomi Islam karena data yang diperoleh didapat secara 

langsung di lapangan melalui proses dialog wawancara. 

Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas dan 

pengetahuan Peneliti. 

b. Bagi Al-Risna Komputer Bandar Lampung 

Sebagai sarana agar masyarakat atau pembaca dapat 

mengetahui apa itu Home Industry Al-Risna Komputer dan 

dimana letak keberdaannya. Sehingga nantinya dapat 

memberikan feedback salah satunya menambah penghasilan 

dari Home Industry Al-Risna itu sendiri dan juga dapat 

memperluas pemasaran jangkauan Al-Risna Komputer. 

c. Bagi Akademisi  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

literatur atau referensi bagi akademi untuk penelitian 

selanjutnya bagi mahasiswa FEBI UIN Raden Intan 
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Lampung dengan tema kajian yang sama sehingga dapat 

membantu menambah wawasan tentang role model 

wirausahawan melalui Home Industry yang rabbani dan 

pemberdayaan masyarakat pada anak muda milenial serta 

faktor apa saja yang mempengaruhiya. 

d. Bagi Pemerintah  

Dapat memberikan informasi kepada Pemerintah 

bahwa Home Industry harus dijaga keberlangsungannya di 

Negri ini karena dapat menjadi alternatif Pemerintah untuk 

mengurangi jumlah pengangguran dan juga dapat dijadikan 

sebagai salah satu pemasukan Negara melalui pajak usaha 

serta dapat menyadari bahwa Ekonomi Islam juga memiliki 

efektifitas yang tinggi perannya dalam perekonomian di 

masa sekarang jika dikelola dengan baik. Dengan aturan-

aturan Ekonomi Syariah yang berpedeoman dengan Al-

Kitab dan Hadist dapat menjadi solusi Pemerintah dalam 

menjalankan perekonomian. 

e. Bagi Masyarakat  

Membuka pandangan Masyarakat tentang eksistensi 

Home Industry sangat penting dalam memberdayakan 

masyrakat, meningkatkan pendapatan dan menciptakan 

kemampuan SDM di masa pandemi ini, serta menjadikan 

islam sebagai solusi permasalahan di dunia. Maka dari itu 

perspektif Ekonomi Islam dalam kegiatan perekonomian 

sangat dibutuhkan. 

H. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu sebagai 

landasan untuk memudahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini, 

sehingga nantinya peneliti akan mendapat gambaran dengan 

harapan peneliti dapat menyajikan skripsi yang mudah dipahami 

dan relevan serta memiliki perbedaan yang menarik dari penelitian-

penelitian terdahulu. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

menjadi landasan penelitian ini adalah : 
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Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Nama Peneliti 

(Tahun) 
Judul Hasil 

Riski 

Maikowati 

(2019) 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Melalui Program 

Non Formal 

Education di 

Kampung 

Blunyah Gede 

Program ini menyasar ke 

anak-anak dan pemuda 

sehingga segala 

kemampuannya dapat 

memberdayakan diri 

sendiri serta memberi 

dampak kepada 

masyarakat. Hasil lain 

yaitu untuk 

mengembangkan kualitas 

individu dan sosial 

meliputi pendidikan 

moral, kesenian, 

pemecahan masalah, 

pemanfaatan waktu luang 

dan literasi termasuk 

pengembangan kualitas 

kesehatan, mental, 

keselamatan, dan 

pendidikan keluarga. 

Kegiatan ini sebagai 

upaya untuk 

memungkinkan kapasitas 

masyarakat lebih aktif dan 

partisipatif.
26

 

Suryadi 

(2019) 

Kewirausahaan 

dan 

Pemberdayaan 

Pemuda dalam 

Mengurangi 

Pemerintah dan 

masyarakat perlu 

mengembangkan dan 

melembagakan berbagai 

pelayanan pendidikan dan 

                                                             
26 Hiryanto, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non 

Formal,”Bantul (2010) 7 -10. 
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Pengangguran. pelatihan keterampilan 

kewirausahaan pemuda, 

dalam rangka 

memberikan akses pada 

pemuda untuk bekerja dan 

memanfaatkan peluang 

usaha sehingga dapat 

mengurangi 

pengangguran di kalangan 

pemuda. Karena 

berwirausaha menjadi 

solusi terbaik dalam 

mengatasi besarnya 

jumlah pengangguran,
27

 

maka dari itu harus ada 

upaya yang optimal dalam 

mengembangkan jiwa 

wirausaha dan 

kemandirian pemuda 

sehingga pemuda dapat 

berpartisipasi dalam 

pembangunan. 

Fahmi 

Riyansyah, 

Dang Eif 

Saeful Amin, 

dan 

Rohmanur 

Aziz (2018) 

Pemberdayaan 

Home Industry 

dalam 

Penigkatan 

Ekonomi 

Masyarakat 

Dengan adanya Home 

Industy masyarakat 

diarahkan untuk 

senantiasa memiliki 

keterampilan dalam 

meningkatkan taraf 

kehidupannya. Secara 

khusus, yang menjadi 

tujuan utama 

pemberdayaan adalah 

memperkuat kekuasaan 

                                                             
27 M Andriany, “Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Kewirausahaan. 

Jurnal Ilmu Administrasi Negara”, Vol. 2, No.1, (2013):1-5. 
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masyarakat, khususnya 

kelompok lemah yang 

memiliki 

ketidakberdayaan.
28

 Home 

Industry dapat memberi 

perkembangan dalam 

kemajuan ekonomi yang 

signifikan terhadap 

perekonomian 

masyarakat. 

Andi Haris 

(2014) 

 

Memahami 

Pendekatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

melalui 

Pemanfaatan 

Media 

Berjalannya 

perkembangan ilmu 

pengetahuan serta 

teknologi komunikasi dan 

informasi berdampak 

pada semakin mudahnya 

manusia mendapatkan 

berbagai sumber 

informasi salah satunya 

yang berkaitan tentang 

pendekatan 

pemberdayaan 

masyarakat melalui media 

cetak maupun melalui 

media elektronik terutama 

internet.
29

 Melalui 

pemanfaatan media 

tersebut akan diperoleh 

beragam informasi yang 

membahas tentang arti, 

prinsip dan pendekatan 

                                                             
28 Setiawan, A, I. (2012). Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan 

Peningkatan Kesejahteraan Mad’u. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic 
Studies Vol. 6 No. 2, (2012) 349-350. 

29 Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, (Bandung: Alfabeta 

Axinn, 2013), 42. 
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pemberdayaan 

masyarakat dengan tujuan 

agar masyarakat yang 

tidak sekolah dapat 

diberdayakan melalui 

media internet,dll agar 

potensi dan kemampuan 

yang mereka miliki 

nantinya mampu 

memenuhi berbagai 

kebutuhannya. 

Suminartini 

dan 

Susilawati 

(2020) 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

melalui Bidang 

Usaha Home 

Industry dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

 

 

Industri kreatif adalah 

kegiatan ekonomi yang 

input dan outputnya 

adalah gagasan, karena 

hanya dengan modal 

gagasan seseorang yang 

kreatif dapat memperoleh 

penghasilan yang sangat 

layak.
30

 Dalam 

menanggulangi 

kemiskinan masyarakat 

harus lebih kreatif, 

inovatif dan terampil agar 

dapat memenuhi segala 

kebutuhannya dengan 

menciptakan lapangan 

usaha baru yang disebut 

dengan ekonomi kreatif. 

Maka dari itu dalam 

proses pemberdayaan 

harus membentuk 

kreatifitas masyarakat 

                                                             
30  Chabib Soleh, Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan, 

(Bandung: Fokusmedia, 2014), 200. 
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serta selalu berpikir 

inovatif. 

 

Dari lima penelitian di atas pokok penelitian yang digunakan 

bersifat umum sedangkan pada penelitian ini pokok penelitian 

dikhususkan yaitu membahas Home Industry di Perkotaan dan 

Pelajar SMK di Pedesaan. Pada bagian teori, penelitian ini 

menggunakan teori pemberdayaan berdasarkan perspektif Ekonomi 

Islam. Sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan 

teori Ekonomi Islam dan lebih berfokus pada perspektif 

Konvensional. Perbedaan lainnya terletak pada pelaksanaan 

penelitian yaitu penelitian ini diteliti pada masa Pandemi COVID-

19, sehingga penelitian ini mungkin akan menjadi yang pertama 

dalam membahas bagaimana proses pemberdayaan di tengah suatu 

wabah COVID-19. Fokus dalam penelitian ini yaitu 

memberdayakan peserta didik tingkat kejuruan yang ada di desa 

Tanggamus di masa pandemi. 

I. Kerangka Berpikir 

Dari pemaparan yang telah dipaparkan, maka kerangka 

pemikiran dapat dituangkan dalam ilustrasi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bagan 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian 

Adanya COVID-19 meningkatkan angka pengangguran dan 

terhambatnya pelajar SMK mengaplikasikan bidang kejuruan 

Implikasinya pelajar SMK  

memiliki kemampuan berdaya 

saing dalam dunia kerja dan 

dengan kemampuan yang 

dimilikinya dapat 

menciptakan bisnisnya 

sendiri. 

Industri Al-Risna Komputer sebagai fasilitator yang berorientasi 

pada masa pandemi dengan memberdayaan pelajar SMK  

Angka Pengangguran 

menurun karena SDM yang 

terlatih sehingga roda 

perekonomian dapat tetap 

berjalan dan dapat membantu 

pemerintah untuk membuka 

lapangan pekerjaan baru. 
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J. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara dalam  menemukan data, 

mengembangkan data yang ditemukan, atau menguji kebenaran 

suatu pengetahuan dengan suatu metode yang dipilih. Tujuan 

umumnya yaitu menyelesaikan laporan akhir kuliah untuk 

mendapatkan gelar yaitu dengan menyelesaikan penulisan 

Skripsi.
31

 Metode penelitian adalah cabang ilmu pengetahuan yang 

membahas tentangi langkah-langkah memulai suatu penelitian 

yang meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, 

menganalisis sampai menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta 

yang benar.
32

 Berikut ini peneliti paparkan metode apa saja yang 

akan digunakan dalam menjalankan penelitian ini. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field 

research, yaitu penelitian untuk memperoleh datanya 

didapatkan dengan turun langsung ke lapangan yang objek 

penelitiannya mengenai situasi yang terjadi pada kelompok 

masyarakat saat ini sehingga penelitian ini juga bisa disebut 

penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
33

 

Data diperoleh dengan berinteraksi langsung kepada masyarakat 

atau pelaku yeng terikat pada suatu penelitian dan juga dibantu 

melalui sumber yang relevan seperti buku, jurnal, berita, artikel, 

dokumen, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan 

terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian penulis. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan 

kualitatif sangat tepat dengan judul peneliti untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan karena metode kualitatif lebih 

berdasarkan pada sifat fenomena atau kejadian yang 

mengutamakan penghayatan dan memahami suatu objek, 

sehingga sangat sesuai dengan situasi pandemi COVID-19 saat 

                                                             
31 Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2017), 2. 
32 Priyono, Metode Penelitian Kuantitatif , (Surabaya : Zifatama 

Publishing,2011), 7. 
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 

ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121. 
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ini.
34

 Sedangkan metode deskriptif bertujuan mendeskripsikan 

secara sistematis berdasarkan sifat-sifat populasi yang di sajikan 

dengan penjelasan kata kata. Penelitian deskriptif dimaksudkan 

sebagai penelitian dengan tujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena 

yang terjadi.
35

 

Dapat ditarik kesimpulan penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan penelitian dengan turun langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan data-data terupdate sesuai kondisi saat ini, melihat 

objek penelitian dan kemudian melakukan pengolahan data 

dengan mendeeskripsikan populasi secara faktual dan akurat. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer merupakan sumber data yang memiliki 

wewenang dan bertanggung jawab terhadap suatu informasi 

atau bisa disebut sebagai sumber data terpercaya dari tangan 

pertama di lapangan.
36

 Pengumpulan data primer dapat 

berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku 

atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap 

lebih akurat, karena data ini nantinya disajikan secara 

terperinci dan didapat secara langsung dengan mendatangi 

pelaku Home Industry Al-Risna Komputer. Dalam hal ini 

peneliti mencoba menggali data-data dalam bentuk kata-kata 

yang diucapkan secara lisan, perilaku yang dilakukan oleh 

objek yang dapat dipercaya yang sesuai dengan 

permasalahan yang peneliti akan bahas. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data pendukung dan 

pelengkap yang didapat dari organisasi yang bukan 

                                                             
34 Gunawan Imam, S. Pd, M. Pd., Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2013), 80. 
35 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi 

Islam (Muamalah), (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014): 40. 
36 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010),  76. 
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pengelolanya.
37

 Maksudnya yaitu data yang didapat adalah 

data yang telah ada sebelumnya dan didapat secara tidak 

langsung pada objek penelitiannya. Data yang diperoleh 

berupa teori, konsep, struktur organisasi, data kearsipan, 

dokumentasi maupun keterangan-keterangan yang berkaitan 

dengan kegiatan bisnis home industry Al-Risna Komputer 

melalui buku-buku, jurnal, majalah, internet atau artikel. 

4. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah penelitian yang terdiri atas objek 

maupun subjek yang memiliki hubungan erat dengan 

informasi yang ingin didapat. Populasi ini telah ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
38

 Populasi dari penelitian ini sebanyak 8 

orang yang memiliki informasi mengenai Home Industry Al-

Risna Komputer meliputi pemilik home industry, karyawan 

dan pelajar yang diberdayakan melalui program sekolah 

berupa Magang/PKL. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh suatu populasi, dimana nantinya akan dijadikan 

objek secara khusus. Metode yang dipakai oleh peneliti 

dalam pengambilan sampel adalah teknik total sampling 

karena populasi kurang dari 100. Total sampling adalah 

teknik pengambilan sampel dengan menjadikan seluruh 

anggota populasi menjadi sampel penelitian. Sampel 

penelitian ini berjumlah 8 orang yang memiliki informasi 

mengenai Al-Risna Komputer. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini peneliti memakai teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

 

                                                             
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan 

Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010),  173. 
38 Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2010), 110. 



24 

 

 
 

a. Observasi 

 Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang 

didapat dengan turun langsung di lapangan guna 

mendapatkan gambaran nyata situasi terkini dan melakukan 

pengamatan untuk mencari data-data yang dibutuhkan.
39

 

Kegiatan observasi ini akan dilaksanakan selama 2 bulan 

pada usaha Home Industry Al-Risna Komputer.  

b. Wawancara  

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan dialog tanya jawab secara langsung 

dengan responden (informan) yang memiliki informasi yang 

berkaitan dengan  penelitian guna melengkapi data-data 

yang diperlukan.
40

 Dalam metode survei ini peneliti 

menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 

narasumber.  

c. Dokumentasi  

  Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk 

membuktikan kebenaran data yang didapatkan dari 

narasumber melalui proses wawancara atau observasi. 

Dengan memberikan bukti berupa foto dari observasi dan 

rekaman wawancara selama penelitian.
41

 Isi Dokumentasi 

yaitu segala bentuk sumber informasi yang berhubungan 

dengan dokumen, baik resmi maupun tidak resmi yang 

didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat 

tulisan atau gambaran.
42

 

6. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan berpacu pada teori 

Miles dan Huberman, yaitu : 

 

 

                                                             
39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 174. 
40 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan 

Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 171. 
41 Ibid., 302. 
42 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2013), 175. 
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a. Reduksi Data  

  Reduksi data mengarah pada proses pemilihan data 

yang hendak dipilih atau dibuang, pemfokusan suatu 

penelitian, penyederhanaan data, abstraksi, dan 

pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-

catatan penelitian di lapangan. Dalam hal ini data mentah 

dari lapangan yang peneliti kumpulkan berasal dari 

wawancara dengan pemilik home industry. 

b. Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan 

data telah disusun secara kelompok, sehingga memberikan 

kemungkinan menghasilkan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.
43

 Bentuk penyajian data bisa berupa teks naratif 

berupa bentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan 

ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka 

nantinya diharapkan data akan terorganisasikan dan tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mempermudah data untuk dimengerti. 

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

 Kegiatan analisis terakhir dari teori Miles dan 

Huberman adalah penarikan  dan verivikasi kesimpulan final 

sehingga dapat memberikan makna sesuatu secara terarah 

dan jelas.
44

 Penarikan kesimpulan merupakan hasil 

penelitian yang menjawab fokus penelitian melalui proses 

awal pengumpulan data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk 

deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian.
45

  

                                                             
43Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Cet. ke-IV, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 131. 
44Ibid., 195. 
45 Mam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Cet. ke-

II, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), 212. 
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