
 

 

ABSTRAK 

Adis Sudrajat (1141020004): Tinjauan Etika Islam Dan Karakter Enterpreneurship 

Santri (Studi Pada Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid Cibiru Bandung). 

Pondok pesantren tidak hanya mempelajari dan memahami ilmu agama 

semata. Sistem  pembelajaran di pondok pesantren berperan ganda dimana para 

santrinya di berikan pemebalajaran sofskill agar memiliki pegangan, dalam realita 

yang sekarang terjadi di depan mata kita saat ini yaitu adanya ASEAN COMMUNITY. 

Bangsa  Indonesia akan bersaing dengan Negara lain di ASEAN baik dari bidang 

keilmuan, kesehatan, tekhnologi, industri, pertanian bahkan ketenaga kerjaan. Pondok 

pesantren Terpadu Ar-Raaid salah satunya mempersiapkan persaingan tersebut yang 

memmenggabungkan pengetahuan mengenai agama dan pengetahuan yang sifatnya 

umum sekaligus pelatihan sofskill, agar para santri dapat mengimbangi persaingan 

secara keseluruhan.  

Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dan terarah sehingga mampu 

menggapai beberapa tujuan yaitu ingin mengetahui Etika Ekonomi di Pondok 

Pesantren Terpadu Ar-Raaid serta mengetahui Karakter Entrepreneurship Santri di 

Pondok Pesantren Terpadu Ar-raid. 

Penelitian ini didasarkan pada asumsi teori pondok pesantren adalah sebuah 

lembaga pendidikan untuk mencetak guru dan ulama yang intelek dalam berdakwah 

dan mengajar. Materi entrepreneur memang tidak di ajarkan dalam kurikulum, 

melainkan di contohkan langsung dalam kehidupan sehari-hari kyai dan santri. 

Pengelolaan unit usaha yang melayani semuah keperluan santri dilakukan oleh santri. 

Memang pembelajaran entrepreneurship di pondok pesantren kurang intensif, namun 

pendidikan ini dapat dijadikan sebuah materi pendukung bagi calon guru dan calon 

ulama agar dapat mandiri dan tidak menjadikan dakwahnya sebagai sumber 

penghasilan.  

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian secara langsung (field 

research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari kegiatan dan 

prilaku objek yang akan di amati. 

Hasil  penelitian menunjukkan bahwa etika Ekonomi di Pondok Pesantren 

Terpadu Ar-Raa’id cukup baik contohnya saat menyikapi konsumen yang komplain 

dengan hati terbuka dan lapang dada sehingga dapat di maklumi oleh konsumen 

tersebut buktinya meskipun komplain mereka tetap melakukan repeat order dengan 

produk yang sama bahkan melipat ganda. Karakter Entrepreneurship Santri di Pondok 

Pesantren Terpadu Ar-raaid cukup baik dan tidak saling mengandalkan serta 

bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing dan dapat bekerjasama dengan 

baik seperti jika ada satu atau dua orang yang datang terlambat dengan sendirinya 

akan melipat gandakan tugasnya dengan mengerjakan tugas yang lain.  


