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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh bangsa di 

dunia baik di Negara maju atau di Negara berkembang. Ternasuk Indonesia 

yang tergolong Negara berkembang juga memiliki tantangan besar dalam 

menghadapi kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Negara 

yang sumber daya alamnya sangat melimpah adalah suatu hal yang 

memperhatinkan. Hal ini dapat dilihat dari data kemiskinan di Indonesia tahun 

2018 sebesar 9, 82 % dari seluruh penduduk Indonesia merupakan penduduk 

miskin. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di pedesaan dibanding tingkat 

kemiskinan di perkotaan, yakni sebesar 13,20 % disbanding 7,02 %. 

Tabel 1.1 

Tabel presentase (%) penduduk miskin menurut pulau2 

Pulau Perkotaan Pedesaan 

Sumatra 8,65 11,66 

Kalimantan 4,33 7,60 

Sulawesi 5,83 13,68 

Maluku, Papua 5,03 29,15 

Bali, Nusa Tenggara 9,18 17,77 

Jawa 6,82 12,81 

Indonesia 7,02 13,20 

 

Melihat dari presentase kemiskinan di daerah prkotaan yang cukup 

rendah menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan mulai dapat menghadapi 

masalah kemiskinan. Akan tetapi tingkat kemiskinan di kota Kediri lebih besar 

                                                 
2 “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018)”, Artikel diakses tgl 18 November 2018 

dari https://www.bps.go.id/website/images/Kemiskinan-Maret-2018-ind.jpg 
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di banding dengan tingkat kemiskinan dari data diatas. Presentase kemiskinan 

di kota Kediri sebesar 8,40% lebih banyak di banding presentase kemiskinan 

di daerah perkotaan sebesar 7,02 %. 

Tabel 1.2 

Tabel presentase kemiskinan di kota Kediri, 2011-20163 

Tahun Garis Kemiskinan (Rp) Presentase 

2011 288876 8,60 

2012 316693 8,11 

2013 349925 8,20 

2014 366788 7,95 

2015 386521 8,51 

2016 400096 8,40 

Dalam menghadapi masalah kemiskinan tersebut banyak program yang 

dibuat pemerintah kota Kediri untuk menghadapi masalah tersebut. Dari data 

diatas dapat dilihat bahwa presentase kemiskinan di tahun 2011 mengalami 

penurunan di tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa kota Kediri mulai 

dapat menurunkan presentasi tingkat kemiskinan yang dihadapi. Di Provinsi 

Jawa Timur sendiri Kota Kediri menempati posisi ketiga dengan tingkat 

kemiskinan tertinggi antar kota di Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 “Garis Kemiskinan dan Presentase Penduduk miskin di kota Kediri, 2011-2016 ; update 

terakhir, 23 maret 2018”, Artikel diakses tgl 18 November 2018 dari 

https://kedirikota.bps.go.id/statictable/2018/03/23/93/garis-kemiskinan-dan-persentase-penduduk-

miskin-di-kota-kediri-2011-2016.html 
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Tabel 1.3 

Tabel jumlah penduduk miskin menurut kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur  

tahun 2012 – 20184 

 

Kode Kabupaten/Kota 
Jumlah Penduduk Miskin  (000) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3501 Kab. Pacitan 94.50 91.70 88.90 92.08 85.53 85.26 78.64 

3502 Kab. Ponorogo 101.40 103.00 99.90 103.22 102.06 99.03 90.22 

3503 Kab. Trenggalek 96.90 92.80 90.00 92.17 91.49 89.77 83.50 

3504 Kab. Tulungagung 94.60 91.70 89.00 87.37 84.35 82.80 75.23 

3505 Kab. Blitar 121.60 120.30 116.70 114.12 113.51 112.93 112.40 

3506 Kab. Kediri 209.00 202.70 196.80 199.38 197.43 191.08 177.20 

3507 Kab. Malang 275.50 288.60 280.30 292.87 293.74 283.96 268.49 

3508 Kab. Lumajang 126.40 124.40 120.70 118.51 115.91 112.65 103.69 

3509 Kab. Jember 280.00 278.50 270.40 269.54 265.10 266.90 243.42 

3510 Kab. Banyuwangi 157.20 152.20 147.70 146.00 140.45 138.54 125.50 

3511 Kab. Bondowoso 118.50 115.30 111.90 113.72 114.63 111.66 110.98 

3512 Kab. Situbondo 94.50 90.30 87.70 91.17 89.68 88.23 80.27 

3513 Kab. Probolinggo 248.50 238.70 231.90 236.96 240.47 236.72 217.06 

3514 Kab. Pasuruan 179.10 175.70 170.70 169.19 168.06 165.64 152.48 

3515 Kab. Sidoarjo 130.50 138.20 133.80 136.13 136.79 135.42 125.75 

3516 Kab. Mojokerto 112.70 116.60 113.30 113.86 115.38 111.79 111.55 

3517 Kab. Jombang 149.60 137.50 133.50 133.75 133.32 131.16 120.19 

3518 Kab. Nganjuk 136.10 140.80 136.50 132.04 127.90 125.52 127.28 

3519 Kab. Madiun 91.80 83.70 81.20 84.74 85.97 83.43 77.75 

3520 Kab. Magetan 71.80 76.30 74.00 71.16 69.24 65.87 64.86 

3521 Kab. Ngawi 131.70 127.50 123.20 129.32 126.65 123.76 123.09 

3522 Kab. Bojonegoro 203.90 196.80 190.90 193.99 180.99 178.25 163.94 

3523 Kab. Tuban 202.70 196.90 191.10 196.59 198.35 196.10 178.64 

3524 Kab. Lamongan 197.90 192.00 186.10 182.64 176.92 171.38 164.00 

3525 Kab. Gresik 174.40 171.60 166.90 170.76 167.12 164.08 154.02 

3526 Kab. Bangkalan 229.80 218.30 212.20 216.23 205.71 206.53 191.33 

3527 Kab. Sampang 253.40 248.20 239.60 240.35 227.80 225.13 204.82 

3528 Kab. Pamekasan 160.80 153.70 148.80 146.92 142.32 137.77 125.76 

                                                 
4 “ Jumlah Penduduk Miskin Menurut kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 

2012 – 2018; update erakhir, 5 april 2019”, Artikel diakses tgl 18 Juli 2019 dari 

https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/754/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-

kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012---2018.html 

https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/754/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012---2018.html
https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/754/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012---2018.html
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3529 Kab. Sumenep 232.20 225.50 218.90 216.84 216.14 211.92 218.60 

3571 Kota Kediri 22.30 22.80 22.10 23.77 23.64 24.07 21.90 

3572 Kota Blitar 9.10 10.10 9.80 10.04 9.97 11.22 10.47 

3573 Kota Malang 43.50 41.00 40.60 39.10 37.03 35.89 35.49 

3574 Kota Probolinggo 24.30 19.20 19.00 18.66 18.37 18.23 16.90 

3575 Kota Pasuruan 15.10 14.60 14.20 14.52 14.93 14.85 13.45 

3576 Kota Mojokerto 8.00 8.30 8.00 7.72 7.24 7.28 7.04 

3577 Kota Madiun 9.30 8.70 8.50 8.55 9.05 8.70 7.92 

3578 Kota Surabaya 175.70 169.40 164.40 165.72 161.01 154.71 140.81 

3579 Kota Batu 8.70 9.40 9.10 9.43 9.05 8.77 7.98 

JAWA TIMUR     4 992.70       4 893.00            4 748,40        4 789.12      4 703.30      4 617.01      4 332.59  

Dalam menghadapi masalah tersebut zakat dan wakaf juga dapat 

berperan penting dalam mengentasan kemiskinan. Dengan jumlah masyarakat 

muslim yang lebih besar, apabila masyarakat muslim juga ikut berperan untuk 

meningkatkan potensi zakat dan wakaf maka msyarakat muslim dapat 

membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. 

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam islam yang memiliki 

hubungan langsung secara fungsional dengan pemecahan masalah-masalah 

sosial dan kemanusian, seperti masalah pengentasan kemiskinan dan 

pemberdayaan ekonomi umat. Apabila harta benda wakaf dikelola dengan 

produktif dapat diambilmanfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, yang artinya wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat 

untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, ekonomi maupun 

kepentingan sosial. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting 

dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hal-hal yang 

paling menonjol dari lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai 

berbagai pendidikan Islam dan kesehatan, wakaf juga memiliki peran yang 
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sangat besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan 

kemiskinan, peningkatan sumber daya insani dan pemberdayaan ekonomi 

umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban 

manusia. 

Dilihat dari jumlah tanah wakaf di kota Kediri yang mencapai 11,97 

Ha dari luas wilayah kota Kediri yang luasnya 6340 Ha.  

Tabel 1.4 

Jumlah tanah wakaf kota Kediri5 

No. Kantor Urusan Agama Jumlah Luas (Ha) 

1. Mojoroto 199 4,94 

2. Kota 101 3,56 

3. Pesantren 157 3,47 

Jumlah 457 11,97 

 

Sangat disayangkan, potensi wakaf yang begitu besar saat ini, masih belum 

dimanfaatkan secara optimal karena berbagai faktor, sehingga belum dapat 

memberi peran maksimal dalam menyejahterakan rakyat dan memberdayakan 

ekonomi masyarakat. Munculnya paradigma wakaf produktif, merupakan 

sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf 

yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang professional untuk 

meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. 

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan 

mengelola wakaf dalam bentuk fixed asset dan cash waqf dan beroperasi 

secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga 

ini adalah mengkoordinir nazhir-nazhir (membina) yang sudah ada dan atau 

                                                 
5 “Jumlah Tanah Wakaf Kota Kediri – Jawa Timur”, Artikel diakses pada tanggal 18 

November 2018 dari http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?prov=35&kab=30 
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mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, 

hususnya wakaf tunai. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di 

tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak (fixed 

Asset), maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan 

dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu di dorong 

untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Hasil dari 

pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh 

lembaga-lembaga kenazhiran dan BWI sendiri kemudian dipergunakan 

secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan 

Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi 

umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah. 

Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas 

pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dengan institusi pesantren. 

Salah satu pondok pesanten di Kediri yang mengelola wakaf secara produktif 

yaitu Pondok Pesantren Al-Amin. Bentuk pengelolaan wakaf yang dilakukan 

di Pondok Pesantren Al-Amin adalah di bidang perternakan. Perternakan yang 

dilakukan adalah perternakan sapi. Usaha perternakan tersebut melibatkan 

pengurus pesanteren dan juga santrinya. Sebagian besar hasil wakaf 

dipergunakan untuk pengembangan usaha dan sebagian lain dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan guru dan pembiayaan lembaga-lembaga pesantren yang 

ada di pesanten. Sebagian dana juga disumbangkan untuk membantu 

pembinaan kehidupan sosial keagamaan di masyarakat sekitar. 
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Terkait dengan kemandirian pesantren, yang memiliki makna 

ketidakbergantungan pesantren kepada siapapun sehingga memiliki 

”kemerdekaan” untuk menentukan hidupnya. Dalam artian bahwa, 

kemandirian yang ditunjukkan oleh pesantren bersifat menyeluruh, mencakup 

kemandirian kurikulum, pendanaan, SDM, sarana dan prasarana dan 

sebagainya. Dengan keberhasilan Pondok Pesantren Al-Amin dalam 

pengelolaan wakaf produktif, tentunya memberikan sumbangsih dalam aspek 

materiil, yang diharapkan akan menopang kemandirian pondok dalam sistem 

pendidikan, politik dan sosialnya. Dalam konteks di Indonesia, kenyataan 

tersebut cukup menarik, apalagi jika dikaitkan dengan wakaf dan 

pengelolaannya di pesantren serta pengembangan kemandirian di dalamnya. 

Dengan demikian, perlu mengetahui bagaimana model pengelolaan wakaf 

produktif dengan kerangka kerja yang professional juga bagaimana upaya-

upaya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Amin sehingga dapat 

mengelola wakaf secara produktif yang akhirnya dapat menopang 

kemandirian pesantren tersebut. 

Selain itu, pengelolaan wakaf produktif. yang dilakukan oleh suatu 

pondok pesantren melibatkan santri dalam pengelolaannya. Pelibatan santri 

dalam mengelola wakaf produktif. yang dilakukan dapat menumbuhkan 

kreatifitas kerja dan sikap dermawan santri. Sehingga santri tidak hanya 

mendapat ilmu agama saja, namun mendapat pengalaman dalam bekerja serta 

rasa kepedulian santri terhadap sesama semakin tumbuh dan dapat bermanfaat 
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di masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh santri berupa 

pengelolaan wakaf uang.  

Wakaf yang dikelola Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri 

diproduktifkan menjadi dua bidang pengelolaan usaha. Yang pertama, wakaf 

diperuntukkan untuk usaha perternakan sapi. Hasil dari usaha perternakan sapi 

tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu disekitar 

pondok pesantren dan kebutuhan pesantren. Yang kedua, wakaf dikelola di 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diberinama Bank Wakaf 

Mikro (BWM). Wakaf yang dikelola lebih ke jenis wakaf uang. Wakaf yang 

diterima dari wakif daerah kota Kediri dan sekitarnya diproduktifkan melaui 

pemanfaatan wakaf yang terkumpul untuk modal usaha masyarakat sekitar 

pondok peasntren yang membutuhkan pembiayaan untuk modal usaha.  

Maka hal ini menarik untuk diteliti apakah dengan pelibatan santri 

dalam mengelola wakaf produktif. yang dilakukan oleh pondok pesantren 

dapat menumbuhkan kreatifitas kerja dan sikap dermawan santri. Oleh karena 

itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Penanaman Nilai 

Kreatifitas Kerja dan Sikap Dermawan Santri Melalui Pelibatan Pengelolaan 

Wakaf Produktif  (Studi di Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar beakang yang dikemukakan di atas. Maka dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana penanaman nilai kreatifitas kerja dan sikap dermawan kepada 

santri melalui pelibatan santri dalam mengelola wakaf produktif? 

2. Bagaimana manfaat dari penanaman nilai kreatifitas kerja dan sikap 

dermawan kepada santri melalui pelibatan santri dalam mengelola wakaf 

produktif? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian 

adalah: 

1. Untuk mengetahui cara penanaman nilai kreatifitas kerja dan sikap 

dermawan santri melalui pelibatan santri dalam mengelola wakaf 

produktif. 

2. Untuk mengetahui manfaat penanaman nilai kreatifitas kerja dan sikap 

dermawan santri melalui pelibatan santri dalam mengelola wakaf 

produktif. 

D. Manfaat Peneltian 

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan terapan. Kedua manfaat 

tersebut, yaitu: 
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1. Kegunaan teoritis 

Pengembangan ilmu dalam memproduktifkan harta benda wakaf ., 

khususnya pada Penanaman Nilai Kreatifitas Kerja dan Sikap Dermawan 

Santri Melalui Pelibatan Pengelolaan Wakaf Produktif. 

2. Kegunaan Praktis 

a) Bahan informasi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian 

secara lebih mendalam tentang Penanaman Nilai Kreatifitas Kerja dan 

Sikap Dermawan Santri Melalui Pelibatan Pengelolaan Wakaf 

Produktif. 

b) Praktek ekonomi islam terhadap bahan informasi bagi masyarakat 

dalam memproduktifkan harta benda wakaf. serta pengambilan 

manfaat dari kegiatan tersebut. 

c) Bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya 

beberapa khazanah literatur perpustakaan di IAIN Tulungagung. 

E. Penegasan Istilah 

1. Definisi Konseptual 

a. Wakaf Produktif merupakan bentuk pengembangan paradigm wakaf.6 

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari 

umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu 

menghasilkan surplus yang berkelanjutan. 

b. Kreatifitas adalah kemampuan seseorang untuk membuat sesuatu, 

apakah itu dalam bentuk ide, langkah, atau produk. Tetapi devinisi 

                                                 
6 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 

hal. 8 
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kreatif yang dibakukan akan membekukan kreativitas itu sendiri. Oleh 

karena itu, dihadapan orang kreatif devinisi atau makna apapun akan 

dengan mudahnya dimaknainya kembali secara kreatif. 7 

c. Dermawan adalah kebaikan atau kemurahan hati terhadap sesama 

manusia. Istilah ini berasal dari kata “derma” yang berarti pemberian 

(kepada fakir miskin dan sebagainya) atas dasar kemurahan hati. Bisa 

juga kata “derma” bermakna bantuan harta, sehingga orang yang 

sering menyumbang hartanya disebut dermawan.8 

2. Definisi Operasional 

Penelitian ini secra operasional membahas mengenai 

bagaimanakah penanaman nilai kreatifitas kerja dan sikap dermawan santri 

melalui pelibatan pengelolaan wakaf produktif. Pelibatan santri dalam 

pengelolaan wakaf produktif. oleh pondok pesantren diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap kratifitas dalam bekertja dan sikap dermawan santri. 

Kreatifitas kerja dan sikap dermawan dapat ditumbuhkan pada santri 

melalui pelibatan santri dalam pengelolaan wakaf yang produktif yang 

dilakukan pondok pesantren. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif 

dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: 

 

                                                 
7 Rahmat Aziz, Psikologi Pendidikan, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hal. 16 
8 Solihin, Kedermawanan, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hal. 2 
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1. Bagian Awal  

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman 

judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi 

dan abstrak. 

2. Bagian Utama  

Bagian utama terstruktur secara ringkas sebagai berikut:  

a. Bab I pendahuluan terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) 

rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah (bila 

perlu), (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) 

sistematika penulisan.  

b. Bab II kajian pustaka, terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) 

kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, 

(d) kerangka berpikir teoritis atau paradigmatik (jika perlu).  

c. Bab III metode penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis 

penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan 

sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, 

(g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.  

d. Bab IV hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, dan (b) 

temuan penelitian.  

e. Bab V pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan 

konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan 

penelitian yang ada.  
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f. Bab VI penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau 

rekomendasi. 

3. Bagian Akhir  

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, 

lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar 

riwayat hidup. 

 

 


