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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Pada masa penjajahan pondok pesantren sudah banyak berdiri 

diwilayah Indonesia sampai dengan masa kemerdekaan RI, pesantren 

memberikan kontribusi yang sangat besar untuk perkembangan umat Islam di 

wilayah pedesaan yang masih tradisional.Seorang ulama dan tokah agama 

dalam mengembangkan ajaran Islam biasanya mendirikan sebuah asrama 

untuk tempat bermukim para santrinya, supaya lebih memudahkan santri 

dalam hal mempelajari pengetahuan agama dan mengkaji kitab-kitab karya 

para ulama besar yang sangat tersohor. 

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam 

yang tersebar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren 

dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman, mengalami perubahan sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Dalam perkembangannya 

pondok pesantren berfungsi sebagai pusat bimbingan dan pengajaran ilmu-

ilmu agama Islam yang telah banyak melahirkan ulama, tokoh masyarakat 

dan mubaligh. Seiring dengan laju pembangunan dan tuntutan zaman serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pondok pesantren telah 

melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan peran dan sekaligus 

memberdayakan potensinya bagi kemaslahatan masyarakat serta 

lingkungannya. 
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Pondok Pesantren telah mengalami berbagai pengembangan internal 

yang memungkinkan besarnya peluang pondok pesantren untuk berperan 

sebagai agen pembangunan dalam rangka menjembatani dan memecahkan 

persoalan sosial ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan 

kewirausahaan.1 Untuk mengembangkan kewirausahaan itu dibutuhkan 

manajemen yang baik sehingga mampu menangani berbagai macam usaha 

yang dilakukan oleh pondok dengan penanganan yang professional. 

Pondok Modern Darul Hikmah, Desa Tawangsari Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi JawaTimur merupakan salah 

satu lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Lembaga ini 

menyelenggarakan pendidikansebagaimana mestinya, yakni untuk 

memberantas kebodohan. Pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris menjadi 

perioritas dalam pembelajaran di pondok, dengan harapan bahwa santri dapat 

menguasai kedua bahasa tersebut untuk dapat mempelajari kitab-kitab dan 

juga buku-buku literasi yang berbahasa Inggris. 

Pondok Modern Darul Hikmah menerapkan kurikulum yang mengacu 

pada kurikulum Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia selain itu 

juga menerapkan kurikulum diniyah yang disebut dengan KMI (Kuliyatul 

Mu’alimin Al Islamiyah) kedua-duanya diajarkan bergantian pada kegiatan 

belajar mengajar dari pagi sampai siang kemudian dilanjutkan dengan 

pembelajaran diniyah pada waktu sore hingga malam. 

                                                             
1Asrori Karni, Etos Studi Kaum Santri:Wajah Baru Pendidikan Islam, (Bandung: 

PT Mizan Pustaka, 2009), h. 221-222. 
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Pondok Darul Hikmah disebut pondok modern karena sudah 

menerapkan kurikulum umum dalam pembelajaran di Pondok dan pola 

belajar mengajarnya tidak menggunakan sistem sorogan dan bandongan 

seperti yang diterapkan di pondok salafiyah, akan tetapi seperti pembelajaran 

pada sekolah atau madrasah pada umumnya.  

Kegiatan yang dilakukan di Pondok Modern Darul Hikmah 

dimanfaatkan untuk menggali ilmu, baik keilmuan tentang Islam maupun 

keilmuan tentang dunia.Diharapkan, lulusan dari Pondok Modern 

DarulHikmah dapat menjadi generasi yang sukses serta bertakwa dan 

berakhlakul karimah. Pondok Modern Darul Hikmah, juga mendorong para 

santri yang telah lulus dari pesantren untuk menjadi pengajar dan pengusaha 

yang sukses. Kesuksesan tersebut dapat digapai melalui berbagai usaha, salah 

satunya adalah menjadi pengusaha yang sukses melalui bisnis konveksi, 

distribusi sembako dan bisnis kuliner. 

Menurut pimpinan Pondok Modern Darul Hikmah, Lembaganya 

mempunyai kegiatan wirausaha dalam bentuk koperasi pelajar yang melayani 

kebutuhan para santri berupa seragam, peralatan tulis, makanan dan minuman 

serta kebutuhan keseharian santri lainnya. Selain itu pondok juga 

mengembangkan usaha konveksi dan merintis usaha baru dibidang kuliner. 

Adapun mengenai bisnis kuliner, Pondok Modern Darul Hikmah akan 

membangun tempat praktik sekaligus sebagai tempat usaha produksi roti atau 

bakery dengan menggunakan peralatan modern. Kegiatan bisnis kuliner akan 

didukung oleh santri sebanyak 892 anak, para pengasuh pondok, Ustadz dan 
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ustadzah sebanyak 126 orang, yang merupakan aset yang luar biasa untuk 

menciptakan enterpreneur di masa mendatang.2 

Lain halnya dengan Pondok Pesantren Al Falah Rejotangan yang 

terletak di Desa Karangsari Kecamatan Rojotangan. Pondok Al Falah 

inimasih tradisional karena hanya mengajarkan kajian tentang agama tidak 

menerapkan kurikulum umum, dapat dikatagorikan sebagai pesantren 

salafiyah, meskipundalam prakteknya pesantren tersebut mengajarkan dan 

mengembangkan program kewirausahaan santri. 

Pondok ini mempunyai kegiatan kewirausahaan agrobisnis dalam 

bidang perikanan, peternakan dan pertanian.Pengurus pondok 

mengembangkan kegiatan usaha agrobisnis agar kegiatan life skill para santri 

lebih berkembang, di mana hal ini akanmenjadi bekal santri ketika sudah 

keluar dari pondok. 

Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Al Falah Karangsari Rejotangan 

bahwa para santri yang belajar dan mondok di pesantren tersebut ada sekitar 

350 santri. Jumlah santri yang bermukim sebanyak 99 orang santri yang 

terdiri dari 64 santri laki-laki dan 35 orang santri perempuan, Santri Madin 

sebanyak 130 orang dan santri TPQ sebanyak 121 orang. Khusus untuk santri 

yang mukim tidak dikenakan biaya sehingga untuk membiayai para santrinya 

pihak lembaga harus mampu menjalankan usaha dan mengembangkannya 

supaya kesejahteraan para santrinya tetap bisa terjamin.Sebagian dari para 

santri adalah mantan anak jalanan dan dari keluarga kurang mampu.Upaya 

                                                             
2Wawancara dengan pimpinan Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung,Bapak 

Khamni Khoirul Munzilin,15 November 2018. 
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yang dilakukan pengasuh dengan memberdayakan para santri adalah dengan 

pengembangan usaha agrobisnis dengan bercocok tanam, berternak sapi dan 

ayam serta memelihara ikan.3 

Pondok pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang 

dilekatkan padanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama, yaitu 

sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (center of excellence), 

lembaga yang mencetak sumber daya manusia (human resource), dan  

lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada 

masyarakat (agent of development).4 

Sebagian besar pondok pesantren masih lemah dalam hal manajemen 

sehingga perkembangan lembaga masih belum bisa maksimal. Pihak 

pengelola pondok perlu pemahaman tentangliterasi keuangan karena itu 

sangat penting dan tidak saja membawa implikasi terhadap kemajuan dan 

kesejahteraan perorangan atau individu, keluarga, organisasi tetapi juga 

kesejahteraan suatu negara yang diukur oleh pertumbuhan ekonomi.5 

Pondok Modern Darul Hikmah dalam pengembangan usaha dan 

pemberdayaan santri untuk meningkatkan kesejahteraan dirasa masih kurang, 

karena santri masih harus membayar biaya untuk mondok, dan apakah 

memang pondok  juga sudah menerapkan manajemen kewirausahaan dalam 

menjalankan usahanya. Apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan 

                                                             
3Wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Falah Karangsari Rejotangan, 

BapakMohammad Irfan , 19 November 2018. 
4Suhartini, Problem Kelembagaan Ekonomi Pondok Pesantren, “Dalam Pustaka 

Pesantren, (ed.) Manajemen Pesantren”, (Yogyakarta: LKIS, 2009), h.233. 
5Agus Eko Sujianto, Pendampingan Literasi Keuangan Syari’ah Penerbit Cahaya 

Abadi Tulungagung, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), h. 2. 
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kegiatan usaha bisnis di pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung dan 

Pondok Pesantren Al Falah Karangsari Rejotangan. Bagaimana upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi persoalan terkait dengan kegiatan wirausaha yang 

ada di Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung dan Pondok Pesantren  

Al Falah Karangsari Rejotangan. 

Berangkat dari latarbelakang tersebut diatas maka peneliti merasa 

tertarik untuk meneliti lebih dalam, sehingga penulis mengambil judul tesis 

“Implementasi Manajemen Kewirausaan Pondok Pesantren dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Santri (Studi Multi Kasus pada Pondok Modern 

Darul Hikmah Tulungagung dan Pondok Pesantren Al Falah Karangsari 

Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian 

Fokus penelitian itu membahas tentang implementasi manajemen 

kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan santri pondok 

pesantren.Berdasarkan uraian pada konteks penelitian di atas itu mengkaji 

tentang manajemen kewirausahaan pondok pesantren agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan santri pondok pesantren. 

Sedangkan pertanyaan penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana POAC (Planning Organizing, Actuating, Controlling) 

manajemenkewirausahaan di Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung 

dan Pondok Pesantren Al Falah Karangsari Rejotangan? 
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2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan wirausaha di 

Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung dan Pondok Pesantren Al 

Falah Karangsari Rejotangan? 

3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang muncul dalam kegiatan 

wirausaha di Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung dan Pondok 

Pesantren Al Falah Karangsari Rejotangan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang diangkat, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan manajemen kewirausahaan di Pondok Modern Darul 

Hikmah Tulungagung dan Pondok Pesantren Al Falah Karangsari 

Rejotangan. 

2. Mendiskripsikan dampak yang dihadapi dalam melakukan kegiatan 

wirausaha di Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung dan Pondok 

Pesantren Al Falah Karangsari Rejotangan. 

3. Mendiskripsikancara mengatasi kendala dan solusi yang muncul dalam 

kegiatan wirausaha diPondok Modern Darul Hikmah Tulungagung dan 

Pondok Pesantren Al Falah Karangsari Rejotangan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik 

secara teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk 

pengembangan keilmuan khususnya di bidang Manajemen 

Kewirausahaan  Pondok Pesantren. 

2. Kegunaan praktis  

a. Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung dan Pondok Pesantren 

Al Falah Karangsari Rejotangan 

Dapat dijadikan rekomendasi dalam hal penerapan manajemen 

kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan santri di pondok 

Modern Darul Hikmah Tulungagung dan Pondok Pesantren Al Falah 

Karangsari Rejotangan. 

b. Masyarakat 

Dapat memberikan informasi terkait dengan manajemen 

kewirausahaan pondok pesantren dalam meningkatkan kesejahteran 

santri di Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung dan Pondok 

Pesantren Al Falah Karangsari Rejotangan. 

c. Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut di 

bidang Manajemen Kewirausahaan Pondok Pesantren. 
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E. Penegasan Istilah 

1. Definisi Konseptual 

a. Managemen berasal dari bahasa Inggris management, arti katanya 

adalah manage yang mengandung arti mengatur, mengurus, 

melaksanakandan mengelola.6 Menurut Henry L Sisk dalam bukunya 

“Principles of managemen” disebutkan Managemen is the 

coordination of aal resources throught, the processes of planning, 

organizing, directing, and controlling in order to attainstated 

objectives. Artinya manajemen adalah proses pengkoordinasian 

seluruh sumber daya melalui perencanaan, pengorganisasian 

pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan.7 

b. Kewirausahaan atau entrepreneurship berasal dari bahas Prancis 

‘entreprede’ yang berarti peluang, pencipta dan pengelola usaha. 

Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon (1755). 

Istilah ini makin popular setelah digunakan oleh pakar ekonomi J.B 

Say (1803) untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu 

memindahkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktifitas rendah 

ke tingkat yang lebih tinggi serta menghasilkan lebih banyak lagi.8 

                                                             
6John M. Echole, Hasan Sadhily, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, (Jakarta: 

Gramedia, 1992), h.372. 
7Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik 

Wirausaha Sukses, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.24. 
8Henry L. Sisk, South western, Principles Of Management, (Cincinnati Ohio: 

Philippine Copyright, 1969),h. 6.  



10 
 

 
 

Jadi manajemen kewirausahaan adalah sebuah proses yang dilakukan 

secara terencana, terorganisir dan terkontrol, bertujuan mencari 

keuntungan untuk memenuhi kebutuhan pondok pesantren. 

c. Kesejahteraan sosial adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan 

mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) 

masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; 

pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan pemaksimalan 

kesempatan masyarakat untuk berkembang.9 

d. Pondok pesantren menurut Anin Nurhayati dalam bukunya Inovasi 

kurikulum menyebutkan bahwa “Pondok pesantren merupakan 

pendidikan Islam tertua yang berfungsi sebagai salah satu benteng 

pertahanan umat Islam, pusat dakwah dan pengembangan masyarakat 

muslim di Indonesia”.10 

2. Definisi Operasional 

Penelitian yang berjudul “Implementasi Manajemen 

Kewirausahaan Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Santri  Pondok Pesantren (Studi Multikasus di Pondok Modern Darul 

Hikmah Tulungagung dan Pondok Pesantren Al Falah Karangsari 

Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” ini secara operasional membahas 

mengenai manajemena kewirausahaan, kendala, serta cara mengatasi 

                                                             
9Isbandi Rukminto Adi, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: 

Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan, (Jakarta: UI-Press, 2005),h.15. 
10Anin Nurhayati, Inovasi Kurikulum: Telaah terhadap Pengembangan Kurikulum 

Pesantren. (Yogyakarta: Teras, 2010), h.47. 
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kendala yang muncul dalam kegiatan wirausaha di Pondok Modern Darul 

Hikmah Tulungagung dan Pondok Pesantren Al Falah Karangsari 

Rejotangan. 


