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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Keberadaan pondok pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat, 

sangat diharapkan sekali mampu mempersiapkan sejumlah konsep 

pengembangan sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas 

pondok pesantren itu sendiri, para santri maupun peningkatan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

Perlunya pengembangan-pengembangan diseluruh Pesantren yang ada, 

diharapkan bisa berperan sebagai basis pembangunan wilayah yang taktis dan 

strategis. Taktis dalam hal ini, pesantren mampu memainkan peran yang jitu 

dan matang dalam membentuk konsep perekonomian kerakyatan.
1
 Strategis, 

pesantren merupakan satu-satunya aset pendidikan yang menggodok generasi 

bangsa. Pesantren diharapkan mampu menghasilkan generasi muda yang 

piawai di bidang ekonomi mandiri sekaligus menjadi seorang  pemimpin, di 

mana di harapkan agar tidak hanya sekedar bisa mengkaji ilmu agama saja 

melainkan mampu terjun menjalankan bisnis Wirausaha Entrepreneurship, 

serta mampu menjadi seorang pemimpin Leader dalam mengelola dan 

memanajemen bisnis itu dengan baik sehingga berkelanjutan. Melahirkan 

pengusaha sekaligus figur seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan 

intelektual, emosional, dan spiritual adalah respons lembaga pendidikan 

Agama seperti Pesantren. Jika ini terwujud, maka pesantren akan kembali 

menjadi alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, membebaskan 

rakyat dari keterbelengguan.  
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Etika dan kemanusiaan yang dimiliki berbagai agama tampak kurang 

mengayomi umat. Di tengah-tengah situasi demikian muncul sebagian 

kalangan bahwa peran pemimpin agama belakangan telah merosot dan kurang 

mampu mengimbangi dinamika kehidupan sosial masyarakat yang bergerak 

maju sehingga muncul keadaan yang membuat umat dan anak bangsa ini 

miris, sedih dan malu dengan berbagai peristiwa yang setiap hari di tampilkan, 

disiarkan di televisi, radio dan media soial.
2
 bahwa seakan-akan itu semua 

menggambarkan kemerosotan moral bangsa ini.  

Mengantisipasi hal tersebut, maka pengembangan SDM mutlak menjadi 

kewajiban, utamanya di daerah yang menjadikan pesantren sebagai basis 

masyarakat. Pengembangan pesantren dengan konsep yang jelas mutlak 

dilakukan. Pesantren tidak hanya dijadikan sebagai tempat menimba ilmu saja, 

tetapi pesantren dapat menjadi lumbung yang berkualitas. Managemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan strategi untuk mengelola sumber 

daya manusia dalam suatu organisasi bidang apapun. Manajemen sumber daya 

manusia pada hakikatnya adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen khusus 

untuk sumber daya manusia sehingga dapat didefinisikan bahwa manajemen 

sumber daya manusia adalah seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, mengawasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam 

rangka mencapai tujuan Organisasi.
3
 

Penanaman jiwa Entrepreneurship dan Leadership berbasis pesantren 

merupakan salah satu cara bagi pesantren dibidang pengembangan sumber 

daya santri. Adanya dorongan dan motivasi dari pihak pesantren akan 

melahirkan generasi santri yang memiliki jiwa Entrepreneurship dan 

Ieadership yang nantinnya tidak hanya berguna bagi pribadi tetapi juga 

memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat. Karena, 

seorang yang memiliki jiwa wirausaha akan memberikan tanggapan dengan 
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memanfaatkan peluang-peluang tersebut melalui kemampuan individu 

maupunn lingkungansosialnya untuk membentuk usaha.
4
 

Wirausahawan tidak selalu berarti pedagang atau manager, tetapi juga 

seorang yang unik yang memiliki keberanian dalam mengambil risiko dan 

memperkenalkan karya-karya baru inovatif serta tekhnologi baru ke dalam 

perekonomian.
5
 Untuk itu mari kita bertebaran dimuka bumi ini dan 

bekerjalah mencari rizki sesuai kemampun yang kita miliki, sebagaimana 

firman Allah SWT yang tercantum di dalam kitab suci Al-Qur’an surat AL-

Jumu’ah Ayat:10 dan surat Al-Mulk Ayat:15 

                               

       

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 

kamu beruntung” (Qs.Al-Jumu’ah;10). 

                                   

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. 

dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. 

Pondok Pesantren Al-Musyaffa’ merupakan salah satu pesantren di 

kabupaten Kendal yang bermetamorfosis dari pesantren tradisional menjadi 

pesantren modern. Pesantren tersebut mengembangkan diri tidak hanya dalam 

kurikulum saja tetapi juga memiliki bisnis berbasis pesantren.  

Untuk itu dari latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam 

tentang bagaimana kegiatan Entrepreneurship dan Leadership berbasis  

pesantren dipondok pesantren Al-Musyaffa Kendal dengan judul : Peran 
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Pondok Pesantren Dalam Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship dan 

Leadership santri di pondok pesantren Al-Musyaffa’ kecamatan Ngampel 

kabupaten Kendal” 

  

B. Alasan pemilihan judul 

Penulis mengangkat judul diatas dengan beberapa alasan di antaranya : 

1. Melahirkan pengusaha dan Pemimpin yang memiliki kecerdasan 

intelektual, emosional, dan spiritual. 

2. Dapat memberikan nilai pendidikan lebih yaitu pendidikan keterampilan 

(life skill) bagi santri. 

3. Pemberdayaan Masyarakat menumbuhkan generasi muda yang berjiwa 

pemimpin dan juga piawai di bidang ekonomi mandiri yang mengarah 

pada kewirausahaan. 

C. Telaah Pustaka 

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang 

permasalahan yang sama persis dengan permasalahan-permasalahan yang 

penulis kaji.Walaupun demikian terdapat beberapa penelitian yang 

pembahasannya berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas. 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis sebutkan beberapa peneliti dan hasil 

penelitian saya, diantaranya adalah: 

Pertama, penelitian dari saudari Rizka Ulfana yang berjudul, 

Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Strategi Bisnis terhadap Kinerja 

Usaha (Studi Pada UMKM Batik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten 

Pekalongan) Rizka Ulfana, Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Strategi 

Bisnis terhadap Kinerja Usaha (Studi Pada UMKM Batik Di Kecamatan 

Wiradesa Kabupaten Pekalongan), Skripsi Fakultas Ekonomi UNWAHAS 

Semarang;2018. Penelitian yang dilakukan Rizka Ulfana.
6
menyimpulkan 

bahwa, Dengan adanya usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki 

peran yang strategis dalam pengembangan ekonomi nasional, selain berperan 
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dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan 

dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Persamaan dan perbedaan 

penilitian ini dengan penelitian yang akan saya tulis adalah sama-sama 

membahas tentang usaha, namun tidak membahas tentang leadership. 

Kedua, penelitian dari saudari Lutfi fitria Sulisyono yang berjudul 

Santri wirausahawan, Studi kasus di Pondok Pesantren Assalafiyyah, 

Mlangi, Yogyakarta, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa seorang santri 

dalam menjalankan perannya sebagai seorang santri dan juga wirausaha 

adalah dengan membagi waktu untuk melakukan dua kegiatan tersebut. 

Misalnya jam 06:30-14:30 santri menggunakan waktunya untuk berwirausaha 

sedangkan pada jam 15:00-18:00 santri menggunakannya untuk mengikuti 

program kegiatan pondok. Ada dua faktor motivasi santri dalam 

berwirausaha intrinsik dan ekstrinsik, faktor intrinsik meliputi: ingin melatih 

kemandirian dan adanya problem ekonomi. Faktor ekstrinsik meliputi:  

Adanya materi pelajaran di pondok, adanya dukungan waktu, ingin 

punya jodoh dan untuk memenuhi kebutuhan santri.
7
 Persamaan dan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya tulis adalah sama-

sama membangun santri berwirausaha, akan tetapi tidak membahas tentang 

leadership santri. 

Ketiga, penelitian dari saudari Aisyah Khumairo yang berjudul 

Bimbingan Karir dalam Menumbuhkan Perilaku Kewirausahaan 

(Entrepreneur) Santri di Pondok Pesantren Ad-Dhuha Bantul, dalam 

pembahasannya bahwa jiwa remaja merupakan masa peralihan antara masa 

anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun 

dimasa inilah remaja mengalami masa labil dan membutuhkan bimbingan. 

Permasalahan sebagian santri adalah belum bisa mengatur waktunya dengan 

baik, belum disiplin dan merasa rendah diri. Rendahnya jiwa wirausaha 

merupakan masalah yang memerlukan penanganan khusus oleh orang tua dan 

guru sekolah. Maka dalam rangka menangani masalah tersebut Pondok 
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Pesantren Ad-Dhuha hadir dan mempunyai visi menyiapkan generasi muda 

Islam yang memiliki kemampuan wirausaha, berjiwa mandiri dan 

berkepribadian Islami dengan salah satunya melalui bimbingan karir yang 

dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren Ad-Dhuha.
8
 Persamaan dan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya tulis adalah sama-

sama menumbuhkan jiwa Entrepreneurship santri namun perbedaannya 

adalah selain membahas Entrepreneurship penelitian yang akan saya tulis 

juga membahas tentang Leadership. 

Dari sejumlah penelitian diatas tampak bahwa tema Entrepreneurship 

maupun Leadership telah dibahas oleh mereka, namun belum ada yang lebih 

spesifik dengan tema/topik yang akan penulis bahas ini. karena itu penulis 

akan melanjutkan dengan titik tekan yang berbeda pembahasan-pembasan 

yang telah mereka simpulkan, kali ini penulis akan menuliskan tentang 

bagaimana konsep yang di terapkan oleh Pondok Pesantren Al-Musyafa’ 

dalam menanamkan jiwa Entrepreneurship dan Leadership para Santrinya.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis menyusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Pondok Pesantren Al-Musyaffa’ dalam menumbuhkan 

jiwa entrepreneurship dan leadership para santri.? 

2. Bagaimana kegiatan pembelajaran dalam menumbuhkan jiwa 

Entrepreneurship dan Leadership Santri Di Pondok pesantren Al-

Musyaffa’.? 

Mengingat luasnya ruang lingkup peran pesantren dalam menumbuhkan jiwa 

Entrepreneursip dan leadership, maka untuk menghindari bias makna, maka 

penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dibahas sebagai 

berikut: 
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a. Peran pondok Pesantren yang dimaksud adalah keterlibatan Pesantren 

dalam memberdayakan para santri dalam menumbuhkan jiwa 

Entrepreneurship dan Leadership. 

b. Penelitian ini dilakukan pada Pondok Pesantren Al-Musyaffa’ Kecamatan 

Ngampel. Kabupaten Kendal. 

E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul di atas, 

maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Peran Pondok Pesantren 

Pengertian pondok pesantren terdapat berbagai variasi, antara lain: Secara 

etimologis, pondok pesantren adalah gabungan dari pondok dan pesantren. 

Pondok, berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti hotel, yang dalam 

pesantren Indonesia lebih disamakan dengan lingkungan padepokan yang 

dipetak-petak dalam bentuk kamar sebagai asrama bagi para santri. Sedangkan 

pesatren merupakan gabungan dari kata pe-santri-an yang berarti tempat 

santri.
9
 Maka dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren adalah tempat atau 

asrama bagi santri yang mempelajari agama dari seorang Kyai atau Syaikh. 

Ki Hadjar Dewantoro mengatakan bahwa yang namanya Pondok 

Pesantren adalah, “Pawiyatan” atau “Asrama” yaitu Rumahnya para kyai guru 

yang di pakai oleh para santri-santri (cantrik-cantrik) untuk pengajaran.
10

 

Secara terminologis Imam Zarkasyi mengartikan pesantren : 

“Sebagai Lembaga Pendidikan Islam dengan system asrama atau pondok, 

dimana kiyai sebagai figure sentralnya, masjid dan pondok sebagai pusat 

kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran Agama Islam dibawah 

bimbingan kiyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya”.
11

 

Pada hal ini pula Zamahsyari Dlofier mendefinisikan pesantren sebagai 

lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, 
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menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya 

moral keagmaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pengertian tradisional 

dalam batasan ini menunjuk bahwa lembaga ini hidup sejak ratusan tahun 

yang lalu dan telah menjadi bagian yang mendalam bagi sistem kehidupan 

sebagaian besar umat Islam Indonesia, yang merupakan golongan mayoritas 

bangsa Indonesia, dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai 

dengan perjalanan hidup umat, bukan tradisional dalam arti tetap tanpa 

mengalami penyesuaian. 

Pesantren sebagai pendidikan keagamaan merupakan realitas yang tak 

dapat dipungkiri keberadaannya. Sepanjang sejarah yang dilaluinya, 

pesantren terus menekuni pendidikan tersebut dan menjadikannya sebagai 

fokus kegiatan. Pendidikan pesantren telah menunjukkan daya tahan yang 

cukup kokoh sehingga mampu melewati berbagai zaman dengan beragam 

masalah yang dihadapinya. 

Meskipun demikian , pesantren tidak boleh berbangga hati dan puas jika 

hanya sekedar mampu bertahan atau sumbangan yang diberikan dimasa lalu. 

Signifikasi pesantren bukan hanya terletak pada dua konteks tersebut, tapi 

pada kontribusi yang Real (nyata) bagi umat Islam khususnya, dan 

masyarakat pada umumnya dimasa kini dan mendatang. 

2. Entrepreneurship 

Entrepreneurship Adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang 

nilai, kemampuan (ability), dan perilaku seseorang dalam menghadapi 

tantangan hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang 

mungkin dihadapinya.
12

 

Menurut The Fortable MBA in Entrepreneurship adalah 

“Entrepreneurship is the person who perceives an apportunity and creates an 

organization to pursue yang artinya bahwa seorang wirausaha adalah orang 
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yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan organisasi untuk 

memanfaatkan peluang tersebut.
13

 

Entrepreneurship (Wirausaha) adalah sesuatu yang mengacu pada orang 

yang melaksanakan penetasan gagasan, memadukan sumber daya, dan 

merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan. Dengan perkataan lain, 

seorang wirausaha adalah “orang yang kreatif dan inovatif serta mampu 

mewujudkannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, kesejahteraan 

masyarakat, dan lingkungannya”.
14

 

3. Leadership 

Adalah kepemimpinan (kedudukan sebagai pemimpin).kemampuan 

mendorong sejumlah orang agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.
15

 Secara etimologi, kata 

kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, seperti yang telah diuraikan diatas, 

yang mendapat imbuhan ke-an, yang berarti aktivitas memimpin. 

Dari uraian diatas leadership (Kepemimpinan) dapat didevinisikan yaitu  

leadership (kepemimpinan) adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain 

agar orang tersebut mau bekerja sama (mengolaborasi dan mengelaborasi 

potensinya) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitiaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran pondok pesantren Al-Musyaffa’ dalam 

membangun jiwa entrepreneurship dan leadership santri. 

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan dalam menumbuhkan jiwa 

entrepreneurship dan leadership santri di pondok pesantren Al-Musyaffa’ 

Kendal. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam 

menumbuhkan jiwa entrepreneurship dan leadership santri 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang konsep menumbukan jiwa entrepreneurship dan 

leadership yang berbasis pesantren. 

b. Bagi lembaga 

Sebagai bahan masukan dalam rangka merumuskan dan 

mengembangkan progam pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. 

c. Bagi masyarakat. 

Diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman kepada 

masyarakat tentang entreprtenurshipp dan leadership berbasis pesantren. 

2. Manfaat Praktis 

a). Bagi ilmu pengetahuan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa pengetahuan yang lebih jelas kepada masyarakat dan lembaga 

tentang konsep pembangunan jiwa entrepreneurship dan leadership 

berbasis pesantren. 

b). Bagi lembaga 

Jika permasalahan kedua mengenai bagaimana metode yang 

digunakan pesantren Al-Musyaffa’ dalam membangun jiwa 

entrepreneurship dan leadersip, maka manfaatnya adalah memberikan 

pengetahuan lebih mendalam mengenai cara atau metode yang di lakukan 

oleh psantren Al-Musyaffa’ dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship 

dan leadershipsantri 

c). Bagi masyarakat. 

Akan memberikan manfaat pengetahuan berupa gambaran kepada 

masyarakat maupun lembaga akan peran pesantren dalam proses 
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menumbuhkembangkan jiwa entrepreneurship dan leadership di pesantren 

Al-Musyaffa’. 

 

H. Metode Penelitian. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang menyeluruh untuk mencari 

dan mengumpulkan data yang terkait dengan topik penelitian. Berdasarkan 

jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), dimana 

untuk memperoleh data atau informasi yang berasal dari informan diperoleh 

secara lansung dengan cara peneliti terjun ke lapangan. Dilihat dari 

pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif 

kualitatif. dimana hasil data yang telah dianalisis bukan dalam bentuk angka 

statistik melainkan dinyatakan dalam fenomena. Desain penelitian seperti ini 

akan memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang 

berasal dari subjek atau objek penelitian. 

Penelitian deskriptif ditunjukan pada penjelasan sistematis tentang fakta 

yang diperoleh saat penelitian dilakukan, yaitu mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang alamiah 

ataupun rekayasa manusia.
17

 

Penelitian Kualitatif ditunjukan untuk memahami fenomena-fenomena 

sosial dari sudut atau perspektif atau partisipan. Partisipan adalah orang yang 

diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, 

pemikiran, dan persepsinya.
18

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian dapat ditemukan dengan cara memilih informan untuk 

dijadikan ”key informan” dalam pengambilan data dilapangan. Subjek 

penelitian ini adalah pengurus pondok, Santri putra dan putri di pondok 

pesantren Al-Musyaffa’, Sedangkan objek penelitian ini adalah pondok 

                                                           
       

17
 . Nana Syadih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta:Salemba Empat, 2006. 

hlm;72 
       

18
. Ibid;94 
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pesantren Al-Musyaffa’ yang beralamatkan di Desa kampir kecamatan 

ngampel. 

3. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah 

peneliti sendiri. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif memang 

sedikit rumit untuk digambarkan. Ia sekaligus merupakan perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data dan pada akhirnya ia 

menjadi pelapor hasil penelitiannya.
19

 

a. Sumber data primer 

Merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

informan. Data primer dalam penelitian ini berasal dari santri putra, santri 

putri, pengurus pondok dan pengasuh pondok pesantren pondok pesantren Al-

Musyaffa’. Informan tersebut dipilih karena pertimbangan yang lebih tahu, 

paham dan mengerti akan proses, pelaksanaan, hambatan dan peluang 

dilaksanakanya motivasi untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship dan 

leadership. 

b. Sumber data sekunder 

Merupakan sumber data yang diperolah secara tidak langsung (data tangan 

ke dua) atau data yang diperoleh dari fihak lain,
20

 data tersebut dapat berupa 

dokumen, arsip, buku-buku literatur, brosur dan media lainnya yang 

berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mencapai hasil penelitian yang valid dan reliabel, maka harus 

sesuai dan bisa dipercaya kebenarannya serta menggunakan metode yang 

sesuai pula. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1). Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

menggunakan instrumen berupa pertanyaan langsung kepada subjek penelitian 

                                                           
       

19
. Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; Remaja Rosda Karya, 2016. 

hlm; 168 

       
20

. Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004. hlm; 91 
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secara lisan.Pengumpulan data dengan menggunakan teknik seperti ini dapat 

melalui catatan-catatan dilapangan ataupun direkam melalui penggunaan alat 

perekam.
21

 Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari 

narasumber yang terpercaya. 

2). Observasi 

Observasi (Observation) atau pengamatan Merupakan suatu cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif 

ataupun non partisipatif. Pada observasi partisipatif (participatory 

observation) pengamat ikut langsung dalam kegiatan.dalam observasi non 

partisipatif (non participatory observation) pengamat hanya berperan 

mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.
22

 Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan mengenai sebuah objek yang diamati, dimana 

kesimpulan tersebut dapat disusun dalam sebuah laporan. 

Peneliti yang berperan sebagai pengamat penyerta atau participant 

observer ikut serta dalam berbagai kegiatan pihak yang diamati, dan segera 

mencatatkan apa yang terjadi dalam catatan lapangannya.
23

 

3). Studi Dokumentari 

 Studi dokumentari (documentary study) adalah suatu tekhnik atau cara  

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen 

atau keterangan dari tempat penelitian. Metode ini dapat berupa catatan, 

transkrip, notulen, raport, agenda dan sebagainya. Data-data tersebut dapat 

berupa arsip-arsip yang berhubungan dengan kondisi pesantren Al-

Musyaffa’.
24

 Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang orisinil dari data-

data yang ada. 

 

 

                                                           
       

21
. Nana Syadih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta:Salemba Empat, 2006. 

hlm; 
       

22
. Ibid; 220 

       
23

. Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, Bandung;Remaja Rosdakarya, 

2009. hlm;107 

       
24

. Ibid;221 
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d. Tekhnik Analisis Data 

 Analisis Data Kualitatif Selama di Lapangan Model Miles dan 

Huberman 

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data 

kualitatif, yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan. 

a). Reduksi Data 

 Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang 

terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita 

ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu 

proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” 

data secara aktual dikumpulkan.  

 Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa 

episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, 

membuat tema-tema, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo). 

Dan reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja 

lapangan, hingga laporan akhir lengkap.  

 Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia 

merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-

potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar,dan rangkuman 

pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua 

merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk 

analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan 

menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat 

digambarkan dan diverifikasikan. 

b). Model Data/Penyajian Data 

 Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun. Seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah tayangan 

membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu 

analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. 

Bentuk penyajian data kualitatif : 
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1)   Teks Naratif : berbetuk catatan lapangan; 

2)   Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, 

dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam 

suatu bentuk yang padu, bentuk yang praktis. 

Pada umumnya teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian, 

tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti itu peneliti mudah melakukan 

suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah 

mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. 

Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang 

kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau 

konfigurasi yang mudah dipahami.  

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang 

dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana 

dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah 

sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu 

matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam 

bentuk yang mana, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah 

aktifitas analisis 

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan 

 Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan 

verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti 

kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu., mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi  yang mungkin, alur kausal, 

dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani 

kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan 

kecurigaan. 

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data 

selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, 

penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman 

peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering 
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digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah 

memproses secara induktif.
25

  

 

e. Triangulasi data 

 Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data  dengan 

cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif 

peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk 

memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh 

mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode 

wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan 

wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. 

Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk 

mengecek kebenaran informasi tersebut.  

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Sistematika penyusunan dalam skripsi ini, peneliti akan menyusun dalam 

lima bab, Bab Satu Pendahuluan, Bab Dua Landasan teori, Bab Tiga 

kompetensi guru, Bab Empat Hasil penelitian, dan Bab Lima Penutup. 

Hasil penelitian akan diuraikan dalam beberapa bagian, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing,  

halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman motto, 

halaman persembahan, halaman pedoman-pedoman transliterasi arab-latin, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Bab satu : Pendahuluan yang berfungsi untuk mengantarkan secara 

metodologis penelitian ini, berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan 

                                                           
       

25
 http://kumpulanmateri-kuliah.blogspot.com/2015/11/kajian-materialisme-dialekta_79.html, 

diunduh; senini, 9 september 2019, jam;09:00. wib  

http://kumpulanmateri-kuliah.blogspot.com/2015/11/kajian-materialisme-dialekta_79.html
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judul, telaah pustaka, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penyusunan skripsi. 

Bab dua  : Landasan teori terhadap pokok masalah, pada bab dua 

ini menjelaskan tentang teori masalah yang diangkat dalam judul, yaitu 

tentang Peran Pondok Pesantren dalam Menumbuhkan Jiwa 

Entrepreneurship dan Leadership Santri di Pondok Pesantren Al-

Musyaffa’ Kabupaten Kendal Kecamatan Brangsong. 

Bab Tiga : dalam pengembangan pokok masalah ini berisi tentang 

gambaran umum tentang peran pondok pesantren Al-Musyafa’. 

 Bab Empat : Hasil penelitian tentang Peran Pondok Pesantren 

dalam Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship dan Leadership Santri di 

Pondok Pesantren Al-Musyaffa’ Kabupaten Kendal Kecamatan 

Brangsong. analisis pokok permasalahan berisi tentang analisis Peran 

Pondok Pesantren Al-Musyaffa’ dalam Menumbuhkan Jiwa 

Entrepreneurship dan Leadership Santri  

Bab Lima  :  Penutup berisi tentang kesimpulan, saran, dan kata 

penutup.    

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri dari : Daftar pustaka, Lampiran-lampiran, surat 

penunjukan pembimbing skripsi, OSPEK, dan Daftar riwayat hidup. 


