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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang Masalah 

Sebelum tahun 1960-an, pusat-pusat pendidikan pesantren di Inonesia lebih 

dikenal dengan nama pondok. Istilah pondok barangkali berasal dari pengertian 

asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau 

barangkali berasal dari kata Arab, funduq, yang artinya hotel atau asrama. 

Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awal pe  di depan 

dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri. professor Jhons berpendapat 

bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedang 

C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang 

berasal dari bahasa India berarti orang yang tau buku-buku suci Agama Hindu, 

atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata 

shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tenang 

ilmu pengetahuan. Dari asal usul kata santri pula banyak sarjana berpendapat 

bahwa lembaga pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan keagamaan 

bangsa Indonesia pada masa menganut agama Hindu Budha yang bernama 

“mandala” yang diislamkan oleh para kyai. 

Pada awal perkembangan dan bahkan awal tahun 70-an, pondok pesantren 

pada umumnya hanya dipahami sebagai lembaga pendidikan agama yang bersifat 

tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pedesaan melalui suatu
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proses sosial yang unik. Saat itu, dan bahkan hingga sekarang, selain sebagai 

lembaga pendidikan, pesantren juga berperan sebagai lembaga sosial yang 

berpengaruh. Keberadaannya memberikan pengaruh dan warna keberagaman 

dalam kehidupan masyarakat sekitar, tetapi tidak jarang hingga melintasi daerah 

kabupaten dimana pesantren itu berada. Oleh karena itulah pesantren kemudian 

dijadikan sebagai agen perubahan (agent of change) ; sebagai lembaga perantara 

yang diharapkan dapat berperan sebagai dinamisator dan katalisator 

pemberdayaan sumber daya manusia, penggerak pembangunan di segala bidang, 

serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong era 

global. Dan disinilah perubahan merambah kedalam dunia kepesantrenan. 

Dari waktu ke waktu fungsi pesantren berjalan secara dinamis, berubah dan 

berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat global. Betapa tidak, pada 

awalnya pesantren hanya mengembangkan fungsi sebagai lembaga sosial dan 

penyiaran agama. Sementara, Azyamurdi Azra menawarkan beberapa hal yang 

harus ada dalam pesantren: (1) transmisi dan transfer ilmu-ilmu islam, (2) 

pemeliharaan tradisi islam, dan (3) produksi ulama. Itulah yang di tawarkan 

Azyamuri Azra yang harus ada dalam pesantren. 

Dalam perjalanannya sampai sekarang, pesantren yang di anggap sebagai 

lembaga sosial, telah membangun pendidikan formal baik berupa sekolah umum, 

sekolah agama, dan perguruan tinggi. Di samping itu pesantren juga membangun 

sebuah pendidikan non formal berupa madrasah diniyah yang mengajarkan ilmu 

agama saja. Pesantren juga telah mengembangkan fungsinya sebagai lembaga 

solidaritas sosial dengan menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat 
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dan memberikan pelayanan yang sama kepada mereka, tanpa membedakan tingkat 

sosial ekonomi mereka. 

Integrasi pesantren dengan masyarakat sungguh telah mengakar sejak lama. 

Kenyataan historis ini digambarkan oleh Abdul Dzamil dengan sebuah konklusi : 

the pesantren’s tradition has a historical and ideological continuum. Hubungan 

simbiotik yang demikian ini terjadi dengan begitu dominan dan mewarnai 

berbagai tradisi pesantren dan masyarakat itu sendiri. Bahkan, dalam beberapa 

hal, pesantren disejumlah kasus telah maju dengan mengambil inisiatif ke depan. 

Pesantren-pesantren tersebut bukan saja memproduksi alumni yang ahli dalam 

bidang agama untuk masyarakat lingkungannya, melainkan juga memberdayakan 

masyarakat dengan program-program pendampingan dan pengembangan 

masyarakat (community development) secara fungsional. 

Pondok pesantren memiliki tiga fungsi utama yang senantiasa diemban 

yaitu: pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikir pemikir agama (center of 

Excellence), kedua, sebagai lembaga yang mencetak sumber sumber daya manusia 

(human resource) , dan ketiga, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan 

melakukan pemberdayaan pada masyarakat (agent of development). Pondok 

pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan 

sosial (sosial change) di tengah perubahan yang terjadi. 

Kebanyakan pondok pesantren hanya memposisikan dirinya sebagai 

lembaga pendidikan dan keagamaan, namun seiring dengan berkembangnya 
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zaman ada beberapa pesantren yang telah melakukan reposisi dalam menyikapi 

berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik. 

Dahulu, pondok pesantren identiknya hanya dengan mempelajari ilmu 

agama (ilmu akhirat) saja, tetapi sekarang dengan berkembangnya zaman pondok 

pesantren sudah memasuki babak baru dimana pendidikan tidak hanya terfokus 

pada ilmu agama, pesantren pada zaman sekarang juga mempelajari ilmu umum 

lainnya dan menerapkannya di pesantren, seperti aspek pendidikan, aspek sosial, 

dan aspek ekonomi. Karena itu, memungkinkan peluang besar bagi pondok 

pesantren untuk berperan sebagai agen pembangunan dalam memecahkan 

persoalan ekonomi. 

Seiring dengan berkembangnya zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pondok pesantren juga mulai membenahi diri dan meningkatkan 

kualitas pendidikannya, baik dari segi materi atau kurikulumnya, entah itu metode 

pembelajarannya. Pendidikan keterampilan juga mendapat perhatian di berbagai 

pesantren, guna membekali para santri untuk kehidupan dimasa depannya. 

Pendidikan keterampilan pada umumnya disesuaikan dengan keadaan dan potensi 

lingkungan pesantren, seperti keterampilan bidang peternakan, pertanian, 

perkebunan dan perdagangan. Untuk melatih para santri dalam kewirausahaan. 

Potensi pondok pesantren juga termasuk kedalam lembaga islam yang tidak 

bisa terlepas dari pemberdayaan santri, khusunya dalam bidang ekonomi, yang 

sejatinya merupakan masalah umat islam itu sendiri, yang harus dipecahkan.  

Sejalan dengan Al-Quran dalam surat Al-Jumuuah ayat 10 yang berbunyi: 
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 فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانْ َتِشُروا ِِف األْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ٠١

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di 

bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu 

beruntung”. 

Berdasarkan ayat Al-Quran surat al-jumuah ayat 10. Allah Swt 

memerintahkan orang-orang yang beriman agar berupaya mencari karunia/rezeki 

dari Allah. Mengamalkan ayat tersebuat, maka kaum muslimin dan seluruh umat 

manusia keluar dari rumahnya, bertebaran keberbagai tempat , berupaya dan 

bekerja sesuai bidang masing-masing. Dengan penuh semangat mencari dan 

meraih rezeki yang di gantungkan tersebut. Untuk itu, maka dipelajari pula 

berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan, agar memperoleh 

kemudahan dan kelancaran dalam memperoleh rezeki yang lebih besar, sehingga 

dapat menjadi orang kaya, mampu melaksanakan berbagai perintah Allah dan bisa 

memberi manfaat lebih banyak bagi sebagian orang. 

Dalam hal ini, berlaku ketentuan Allah sebagaimana ditegaskan dalam 

firman-Nya:  

 ِإنَّ اللََّه ال يُ َغي ُِّر َما بَِقْوٍم َحَّتَّ يُ َغي ُِّروا َما بِأَنْ ُفِسِهمْ 

Artinya: “… Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri…” (QS.Ar-

Ra’du) (Muhammad Nasri, 2004, pp. 16-17). 

Dalam ayat lain pun dinyatakan bahwa umat islam adalah khaira ummah 

(QS. 3:110). Untuk menjadi khaira ummah (umat terbaik), umat islam mesti 

dalam keadaan maju, pandai dan mampu bersaing dalam bidang ekonomi. Akan 
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tetapi, pada kenyataanya, kondisi umat islam saat ini, khususnya dibidang 

ekonomi masih memperhatinkan. Oleh karena itu, para santri sebagai generasi 

muda harus terus membekali diri dengan IPTEK dan keterampilan berwirausaha, 

agar kelak dapat mewujudkan khaira ummah, sehingga mampu menebarkan 

rahmatan lil’alamin.  (Muhammad Nasri, 2004) 

Berbicara kemandirian ekonomi dan kemampuan memenuhi kebutuhan 

sendiri, pesantren telah memberikan contoh. Bisa disimak kiprah pondok modern 

Gontor Ponorogo. Pondok ini menganut prinsip ekonomi proteksi. Semua 

kebutuhan komunitas pondok diupayakan dipenuhi oleh mekanisme dan berbagai 

unit usaha yang dikembangkan di pondok pesantren. Pendiri dan pengasuh 

pondok selalu menekankan santrinya agar mandiri.  (Karni, 2009, p. 242), dengan 

demikian mereka mampu menumbuhkan jiwa kemandirian ekonomi dan menatap 

masa depan dengan optimis.  

Salah satu pondok pesantren yang berada di kp. Pamundayan Desa Bungur 

Jaya Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakrta telah berhasil membangun 

sebuah industry yang mana dapat membantu santrinya dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dari segi ekonomi, melalui home industry yang dibangun 

oleh pemilik pondok pesantren riyadul mubtadi. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk menggali lebih dalam tentang pemberdayaan ekonomi yang dilakukan 

pesantren riyadul mubtadi melalui home industry serta hasil yang didapat oleh 

santri dari hal tersebut. Adapun alasan peneliti mengambil penelitian di pesantren 

riyadul mubtadi, pertama, hanya sedikit pesantren yang ikut serta membantu dari 

segi ekonomi dalam memenuhi kebutan santrinya, karena yang diketahui peneliti 
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bahwa mayoritas pesantren hanya mengajarkan ilmu keislaman. Kedua, orang tua 

akan berpikir jika ingin memasukkan anaknya ke pesantren sudah pasti 

membutuhkan biaya yang cukup besar bagi bekal anaknya nanti. Akan tetapi, jika 

pesantren mempunyai industry seperti yang ada di pesantren riyadul mubtadi 

orang tua akan merasa terbantu dalam kebutuhan anaknya. Ketiga, produk yang 

dikeluarkan industry  pesantren riyadul mubtadi sudah mendapatkan pelanggan 

tetap dan sudah beredar ke kota sebelah. Apalagi jika menjelang hari besar seperti 

idul fitri pesanan menjadi membeludag. Dengan penjelasan tersebut  peneliti ingin 

mengambil judul skripsi “Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Home industry” 

(Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Riyadul Mubtadi Kecamatan Pondok Salam 

Kabupaten Purwakarta). 

1. 2. Fokus Penelitian 

1.2. 1. Bagaimana upaya pondok pesantren riyadul mubtadi dalam 

memberdayakan ekonomi santri melalui home industry pesantren? 

1.2. 2. Bagaimana program pondok pesantren riyadul mubtadi dalam 

memberdayakan ekonomi santri melalui home industry pesantren? 

1.2. 3. Bagaimana hasil yang didapat santri dan masyarakat sekitar dengan 

adanya home industry pesantren?  

1. 3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pondok pesantren riyadul mubtadi 

dalam memberdayakan ekonomi santri melalui home industry 

pesantren.  
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1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana program pondok pesantren riyadul 

mubtadi dalam memberdayakan ekonomi santri melalui home industry 

pesantren. 

1.3.3. Untuk mengetahui bagaimana hasil yang didapat santri dan masyarakat 

sekitar dengan adanya home industry pesantren. 

1. 4. Kegunaan Penelitian 

1.4. 1. Secara Akademis 

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan informasi 

ilmiyah kepada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung dan peningkatan kualitas 

pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh yayasan, organisasi, dan 

lembaga lainnya khususnya pondok pesantren. Memberikan khasanah 

dan memberikan wawasan mengenai usaha-usaha ekonomi dalam 

konteks pemberdayaan. 

1.4. 2. Secara Praktis 

a. Bagi masyarakat dan pondok pesantren 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan 

santri dalam bidang ekonomi bagi pondok pesantren. Serta 

meningkatkan pengetahuan pada masyarakat secara luas tentang 

pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di pondok pesantren. 
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b. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

acuan bagi pemerintah untuk melakukan program penerapan 

pemberdayaan ekonomi santri bagi seluruh pondok pesantren yang 

ada di Indonesia. 

1. 5. Landasan Pemikiran 

1.5.1. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengamatan penulis, penelitian tentang pemberdayaan 

ekonomi santri yang di teliti penulis diangap sama dengan penelitian 

sebelumnya. Untuk membantu penulisan ini maka penulis berusaha 

melakukan pengamatan terhadap penelitian sebalumnya yang 

mempunyai relevansi hamper sama dengan topik yang akan penulis 

teliti: 

a. Penelitian oleh Arfiyani, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengen 

judul: “Pemberdayaan Ekonomi Masyaarakat Melalui Home 

Industry Tahu di Desa Landsbaw, Kecamatan Gisting, Kabupaten 

Tanggamus)”. Dalam penelitian ini membahas mengenai 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industry tahu 

melalui pemberian motivasi dan inspirasi yang dilakukan pemilik 

industry dengan melalui tiga kegiatan, yaitu pelatihan, 

pembinaan, dan pendampingan. 



10 
 

 

b. Penelitian oleh Susanti, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengan 

judul: “Upaya Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Santri (Studi Di Pondok Pesantren al-Mumtaz, kerjan, Beji, 

Patuk, Kabupaten Gunungkidu, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. 

Dalam penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan 

ekonomi santri yang dilakukan pondok pesantren al-Mumtaz, ada 

tiga upaya yang dilakukan. Pertama, menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan potensi santri berkembang dengan 

melalui penyadaran bahwa santri memiliki potensi dan dapat 

dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki santri 

dengan menyediakan sarana dan prasarana. Ketiga, meningkatkan 

partisipasi santri dengan menerapkan peraturan untuk mewajibkan 

mengikuti kegiatan kewirausahaan. 

c. Penelitian oleh Siti Masruroh, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengan Judul: 

“Pemberdayaan Kewirausahaan Santri di Pondok Pesantren Al-

Ishlah Yogyakarta)”. Dalam penelian ini membahas mengenai 

pemberdayaan santri Al-Ishlah melalui program kewirausahaan, 

pemberdayaan yang dilakukan pondok pesantren ialah 

memberikan penyadaran kepada santri dan mengembangkan 

partisipasi santri dalam program kewirausahaan meliputi 
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pemberian pelatihan kewirausahaan, permodalan kewirausahaan, 

dan pemasaran. 

1.5.2. Landasan Teoritis 

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut 

Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua 

pengertian: 

a. To give ability or enable to, yang diterjemahkan memberi 

kecakapan/kemampuan atau memungkinkan 

b. To give power or authority to, yang berarti memberi kekuasaan. 

Menurut Robbin (2007:56) kemampuan berarti kapasitas 

seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan. Lebih lanjut Robbin menyatakan bahwa 

kemampuan (ability) adalah sebuah penilaian terkini atas apa 

yang dapat dilakukan seseorang. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan (Ability) adalah kecakapan atau potensi seseorang 

individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau 

mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu 

penilaian atas tindakan seseorang. 

Pada dasarnya kemampuan terdiri atas dua kelompok factor 

(Rabbin,2007:57) yaitu: 

1. Kemampuan intelektual (intellectual ability) yaitu 

kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai 
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aktifitas mental-berfikir, menalar dan memecahkan 

masalah. 

2. Kemampuan fisik (physical ability) yaitu kemampuan 

melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, 

keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. 

Menurut Lewin kekuasaan adalah kemampuan potensial dari 

seseorang/kelompok orang untuk mempengaruhi yang lain 

dalam system yang ada. Dalam pengertiannya kekuasaan adalah 

kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih 

individu (a quality inherent in an interaction between two or 

more individuals). Jika setiap individu mengadakan interaksi 

untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang 

muncul dalam interkasi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. 

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. 

Pertama yang menekankan kepada proses memberikan atau 

kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih ber-daya, 

yang merupakan makna kecenderungan primer. Sedangkan 

kecenderungan kedua atau sekunder menekankan pada proses 

menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai 

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi 

pilihan hidupnya. 
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Sementara dalam sumber yang sama, Caver dan Clatter Back 

mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut.”Upaya memberi 

keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung 

jawab perorangan guna meningkatkan cara kerja mereka dan 

memberikam kontribusi pada tujuan organisasi”. Dengan demikian, 

terlihat jelas bahwa pemberdayaan bukanlah proses sepihak, 

melainkan proses yang dijalankan untuk kepentingan bersama 

(Roesmidi, 2006, pp. 1-3). 

Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi 

adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, 

modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. 

Karena kendala pengembangan ekonomi adalah kendala structural, 

maka pemberdayaan ekonomi harus dilakukan melalui perubahan 

structural. Pemberdayaan ekonomi ummat adalah semua kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian umat 

baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan 

keterampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara 

tidak langsung (misalnya: pendidikan keterampilan ekonomi, 

mempekerjakan, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan 

kondisi ekonomi lemah, dan lain lain). 

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi adalah proses 

sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan ekonomi adalah 

serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan 
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kelompok lemah (kondisi ekonominya). Sebagai tujuan, maka 

pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai, 

dan konsep mengenai tujuan pemberdayaan ini seringkali digunakan 

sebagai indicator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. 

Pemberdayaan ekonomi merupakan kegiatan memberi kekuasaan pada 

pihak ke-dua (sasaran pemberdayaan) agar menjadi mampu dalam 

bidang ekonomi. (membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren 

Oleh Mohammad Nadzir jurnal ekonomi islam 

(https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=jurnal

+pemberdayaan+ekonomi+santri&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Die

maQtbGtbWEJ). 

Ekonomi santri berasal dari kata ekonomi dan santri, istilah 

“ekonomi” berasal dari bahas Yunani “Oikos” yang artinya keluarga 

atau rumah tangga, dan “Nomos” yang artinya peraturan atau hukum. 

sehingga ekonomi dapat diartikan sebagai aturan-aturan untuk 

menyelenggarakan kebutuhan hidup (Susanti, 2016, p. 2). Sedangkan 

santri adalah orang yang sedang menimba ilmu keislaman di sebuah 

pondok pesantren dalam kurun waktu tertentu (Muhammad Nasri, 

2004, p. 35). Dalam hal ini santri yang dimaksud adalah santri putra 

dan putri yang tinggal di pondok pesantren Riyadul Mubtadi. Jadi 

dapat diartikan bahwa ekonomi santri adalah kebutuhan-kebutuhan 

yang dimiliki oleh santri baik itu mengenai kebutuhan perlengkapan 

maupun kehidupan sehari-hari. 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+pemberdayaan+ekonomi+santri&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DiemaQtbGtbWEJ
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+pemberdayaan+ekonomi+santri&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DiemaQtbGtbWEJ
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+pemberdayaan+ekonomi+santri&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DiemaQtbGtbWEJ
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Home industry atau industry rumah tangga adalah usaha atau 

kegiatan untuk memproses dan mengolah suatu barang kebutuhan 

rumah tangga atau juga perusahan kecil. Dikatakan perusahaan kecil 

karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Home industry 

merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Menurut Mudrajad 

Kuncoro, industry kecil dan rumah tangga (IKRT) memiliki peranan 

yang cukup besar dalam sector manufaktur dilihat dari sisi jumlah unit 

usaha dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. 

Home insutry juga dipandang dapat memberikan pelayanan 

ekonomi secara luas kepada masyarkat, sekaligus dapat menjadi peran 

dalam meningkatkan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan 

meningkatkan kesejahteraan. Dengan mengandalkan krativitas, 

kehlian, serta kemampuan seseorang dapat membuat usaha yang 

menciptakan income atau penghasilan bagi keluarga dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus membuka lapangan kerja.,  

Sebagai landasan etik Allah Swt berfirman dalam surah An-

Najm ayat 39,40: 

َوأَنَّ َسْعَيُه َسْوَف يُ َرى    ,َوأَْن لَْيَس ِلْْلِْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى     

Artinya “Dan sesungguhnya seorang manusia tidak akan 

memperoleh selain yang diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya 

itu kelak akan diperlihatkan”. (QS. An-Najm : 39,40) 
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Ayat diatas cukup jelas bahwasanya manusia tidak akan 

memperoleh selain apa yang telah mereka lakukan/usahakan, jika 

mereka kekurangan dalam perekonomian maka harus berusaha untuk 

mengejar rezeki yang telah Allah sediakan, salah satu alternatifnya 

adalah kemandirian usaha. Kemandirian usaha dapat terjadi apabila 

santri memiliki keahlian dan keterampilan. Dalam hal ini perlu adanya 

suatu pelatihan untuk memberikan  dan mengembangkan potensi yang 

ada, sehingga dapat memberikan perubahan baik dalam segi ekonomi 

maupun sosial. 

Pemberdayaan ekonomi santri melalui home industry 

merupakan salah satu cara jitu dalan membangun perekonomian bagi 

para santri, hal itu dikarenakan santri bisa menjadi mandiri dalam 

kehidupannya sehingga tidak mengandalkan bekal dari orang tua wali. 

 

Kerangka konseptual 

Gambar 1.1 Skema kerangka konseptual 

 

 

 

 

 

 

Pemberdayaan Kesejahteraan ekonomi 

a. To give ability or enable to, 

yang diterjemahkan memberi 

kecakapan/kemampuan atau 

memungkinkan 

b. To give power or authority to, 

yang berarti memberi 

kekuasaan. 

 

(Merriam Webster) 

 

a. Mencapai standard hidup 

dan hubungan sosial. 

b. Kesehatan yang 

memuaskan 

c. Pelayanan sosial yang 

baik 

d. Meningkatkan 

kesejahteraan secara 

selaras. 

(Walter A. Friendlader. 

Salamah,2012:4) 
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1. 6. Langkah-langkah Penelitian 

1.6.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Riyadul Mubtadi yag 

bertempat di Kp. Pamundayan Des. Bungur Jaya Kec. Pondok Salam 

Kab. Purwakarta yang mana pesantren tersebut memiliki Home 

industry (usaha kecil rumahan). Adapun alasan yang menjadikan 

pertimbangan dalam melalukan penelitian yaitu:  

a. Data dapat dengan mudah diperoleh dan lokasinya terjangkau oleh 

peneliti. 

b. Home industry yang terdapat di pesantren Riyadul Mubtadi cukup 

membantu orang tua wali santri untuk keperluan sehari-hari santri 

dari segi ekonomi. 

c. Home industry yang terdapat di pesantren Riyadul Mubtadi sudah 

berjalan selama kurang lebih 4 tahun. 

1.6.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatau peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan serta sistematis, factual dan actual 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang 

diselidiki  (Nazir, 2011, p. 54). 
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1.6.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, yaitu peneliti merupakan 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi 

(Kuswana, 2011, p. 43) Dengan metode ini penulis mengharapkan 

dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat berdasarkan fakta 

yang ada dilapangan. Data yang diperoleh secara langsung dari 

pemilik pesantren sekaligus pemilik industry dan santri yang 

berhubungan dengan home industy sehingga data pada penelitian ini 

menunjang dalam mendapatkan sumber mengenai pemberdayaan 

ekonomi santri melalui home industry. 

1.6.4. Sumber Data 

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya 

primer dan sumber data sekunder (Panduan Karya Tulis Ilmiah, 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung 20018:22).  
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a. Sumber Data Primer 

Data yang diperoleh langsung melalui pengamatan, wawancara, dan 

observasi kepada sumber pertama seperti: pemilik pondok pesantren 

sekaligus pemilik industry dan santri. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku-buku, 

jurnal ilmiyah, skripsi, makalah, artikel, dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan penelitian. 

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan pengambilan data, maka penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan dengan observasi langsung atau dengan 

pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut (Nazir, 2011, p. 175). Peneliti melakukan 

penelitiannya secara langsung terjun ke lokasi untuk mengamati 

kemudian mencatat langsung kegiatan yang berkaitan dengan 

pemberdayaan ekonomi santri. 

b. Wawancara  

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, 

sambil bertatap muka anatara penanya atau pewawancara dengan si 
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penjawab atau responden dengan menggunakan alat  (Nazir, 2011, 

pp. 193-194). Penelitian ini menggunakan metode wawancara 

secara langsung dengan pemilik industry, santri sebagai karyawan 

dan seluruh elemen yang terlibat. 

c. Dokumentasi 

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari metode observasi dan 

wawancara, penulis juga menggunakan metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 

2013, p. 274). Dalam penelitian ini peneliti juga 

mendokumentasikan data yang di dapat yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

1.6.6. Teknik analisis data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang 

disesuaikan dengan data-data yang memerlukan penjelasan secara 

sistematis, mendalam, dan menyeluruh terhadap hasil penelitian yang 

dilakukan. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data kualitaif 

yang apabila dikumpulkan bersifat monografis atau berwujud kasus-

kasus, sehingga dapat disusun kedalam suatu struktur kualifikasi. 

Dalam mengolah data, tahap-tahap yang dilakukan peneliti meliputi: 
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a. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat diartiken sebagai 

sekumpulan informasi yang dapat dibuat dalam bentuk table, 

grafik, dan sejenisnya. Sehingga mudah difahami dalam penarikan 

kesimpulan. 

b. Klasifikasi data 

Klasifikasi data merupakan pengelompokkan data sesuai dengan 

data yang diperoleh. Sebagaimana topik pembahasan dalam 

penelitian ini adalah tentang pemberdayaan ekonomi santri 

melalui home industry. 

c. Penarikan kesimpulan 

Yakni menyimpulkan data dari hasil analisis yang dilakukan 

peneliti dengan mengambil kesimpulan atau memverifikasi data 

yang sudah terkumpul sebelumnya. Maka akan ditarik kesimpulan 

tentang pemberdayaan ekonomi santri melalui home industry.  


