
AKTIVITAS EKONOMI PONDOK PESANTREN 
NURUL UMMMAH PRENGGAN KOTAGEDE YOGYAKARTA  

(1986-2008) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 

Diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga untuk 
Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar 

Sarjana Humaniora (S. Hum) 
 

Oleh: 
Endra Asbowo 
NIM.: 02121087 

 

 

JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM 
FAKULTAS ADAB 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 
YOGYAKARTA 

 2010 







 



 

 iv

 
 
 
 

MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian,  

bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 v

 
PERSEMBAHAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk: 
 

Almamaterku Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga; 
Kedua orang tuaku; kakak dan adikku, dan sanak famili serta kerabatku, 

Juga sahabat-sahabatku 
dan siapa saja yang pernah aku kenal. 

… 
 



 

 vi

ABSTRAK 
 

 
Sejarah pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah 

pertumbuhan masyarakat Islam Indonesia. Pondok pesantren berdiri sebagai 
jawaban dari panggilan keagamaan untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai 
agama Islam. Secara perlahan-lahan pesantren berupaya berubah dan 
mengembangkan cara hidup masyarakat yang mampu menampilkan sebuah pola 
hidup yang menarik diikuti, meskipun ini sulit diterapkan, karena banyak unsur 
ideal di dalamnya yang tidak mungkin diterapkan secara praktis dalam masyarakat 
yang heterogen. 

Pada zaman sekarang ini pondok pesantren bukan hanya dituntut agar 
mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi lebih dari itu harus mampu 
menyumbang keberadaannya sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa mengaburkan 
nilai-nilai luhur pesantren yang ada. Demikian juga dengan PP. Nurul Ummah 
yang terletak di Prenggan Kotagede Yogyakarta, berusaha mengembangkan 
keberadaanya dengan membawa kemajuan yang pesat, baik intern maupun 
ekstern, di samping itu ia tetap menjaga tradisi lamanya. Kemampuan pondok 
pesantren bukan hanya dalam pembinaan pribadi Muslim, melainkan bagi usaha 
mengadakan perubahan serta perbaikan sosial dan ekonomi kemasyarakatan. 

Pondok pesantren pada saat sekarang ini dituntut untuk dapat mandiri 
secara ekonomi dan mampu menciptakan generasi muslim yang bukan hanya 
mempunyai pengetahuan keagamaan yang luas, namun juga ketrampilan 
berwirausaha, sehingga mampu bersaing dalam dunia usaha. 

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode sejarah (historical 
methode). Yaitu suatu periodesasi yang ditempuh dalam suatu penelitian, 
sehingga dengan data yang ada dapat mencapai hakikat sejarah. Sejarah adalah 
suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan 
unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. 
Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa 
itu terjadi, di mana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa 
tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) 
yaitu kegiatan penelitian atau penyelidikan yang dilakukan di lapangan dan 
penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor 
mengemukakan bahawa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 
menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, tertulis ataupun lisan dari 
prilaku yang diamati 

PP. Nurul Ummah dengan berbagai aktivitasnya telah banyak berperan 
dalam mengubah kondisi masyarakat di Kelurahan Prenggan dan sekitarnya baik 
dalam bidang keagamaan, pendidikan, budaya maupun ekonomi. PP. Nurul 
Ummah juga menjalin kerjasama dengan masyarakat maupun lembaga-lembaga 
lain, sebagai peran nyata PP. Nurul Ummah dalam perubahan sosial pada 
masyarakat, karena pesantren ini berusaha mengintegrasikan diri dengan 
lingkungan masyarakat sekitar dan membuka diri untuk bergabung dengan 
masyarakat serta melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa bermanfaat bagi 
pesantren dan masyarakat 
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 PP. Nurul Ummah telah mempelopori pembangunan pesantren mandiri 
dengan keberhasilannya menciptakan banyak usaha produktif misalnya: 
kopontren, rental komputer, penerbitan buku, fotocoy, konveksi dan peternakan 
sapi yang mampu menghidupi pesantren dan membuka lapangan pekerjaan baik 
para santri maupun masyarakat. Dengan membangun jaringan bisnis yang kuat, 
PP. Nurul Ummah berharap menjadi teladan bagi umat Islam dan pesantren pada 
khususnya untuk membangun kemandirian dalam bidang ekonomi. 
 PP. Nurul Ummah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam 
berbagai bidang dari tahun ke tahun, meliputi bidang pendidikan, dakwah, sosial 
demikian juga dalam bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi 
khususnya, ditandai dengan makin bertambah dan berkembangnya unit-unit usaha 
yang ada di PP. Nurul Ummah dengan aset mencapai ratusan juta rupiah. 
Kontribusi PP. Nurul Ummah terkait dengan kemajuan ekonominya sangatlah 
besar baik karena dampak langsung maupun tidak. Sebagai contoh dampak 
langsung misalnya unit usaha peternakan sapi yang memberi kesempatan kepada 
masyarakat yang ingin menjadi peternak sapi dimana pihak pondok sebagai 
pemodal dan masyarakat sebagai pemelihara dengan sisitem bagi hasil. Hal ini 
merupakan wujud nyata kemanunggalan pondok dan masyarakat. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
ARAB-LATIN 

 
1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b be ب
 ta t te ت
 tsa ts te dan es ث
 jim j je ج
 ha h ha (dengan garis di bawah) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 dzal dz de dan zet ذ
 ra r er ر
 za z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 shad sh es dan ha ص
 dlad dl de dan el ض
 tha th te dan ha ط
 dha dh de dan ha ظ
 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع
 ghain gh ge dan ha غ
 fa f ef ف
 qaf q qaf ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ه
 lam alif la el dan a ال
 hamzah ` apostrop ء
 ya y ye ي

 
 
2. Vokal 

a. Vokal Tunggal 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ... fathah a a 
ِ... kasrah i i 
ُ... dlammah u u 
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b. Vokal Rangkap 
 

Tanda Nama Gabungan Huruf Nama 
 fathah dan ya’ ai a dan i  َ …ي
 Fathah dan wau au a dan u  َ .…و

 
Contoh: 
 Husain :  حسني

لحو   : Haul 
 
3. Maddah (panjang) 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ …ا fathah dan alif â a dengan caping di atas 
ِ …يِ kasrah dan ya’ î i dengan caping di atas 
ُ …و dlammah dan wau û u dengan caping di atas 

 
4. Ta’ Marbuthah 

a. Ta marbuthah yang dimatikan atau berharakat sukun ditransliterasikan 
dengan /h/. 
Contoh: 
ةفاطم   : Fâthimah 

 
b. Jika kata yang berakhir dengan ta’ marbuthah dan diikuti oleh kata yang 

bersandang /al/, maka kedua kata ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
 Makkah al-Mukarramah :  مكّة املكرمة

5. Syaddah 
Syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 
yang bersyaddah. 
Contoh: 
 Rabbanâ :  ربنا

 Nazzala :  نزل
 

6. Kata Sandang 
Kata sandang “ لٲ ” dilambangkan dengan “al”, bila yang diikuti dengan huruf 
qamariyah. Sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiyah huruf kata sandang 
“ لٲ ” akan melebur dengan huruf yang setelahnya. 
Contoh: 
 al-Hikmah : احلكمة

 asy-Syamsy : الشمش
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KATA PENGANTAR 

 

 

 على والسالم وصالة . واحلرية قاللاإلست بنعمة طعمناأ الّذى اهللا احلمد
 واحده اهللا الإ لهإ ال نأ شهدأ  .تبعهده ومن صحبهأو لهآ وعلى اهللا، رسول
  ،بعده نيب ال  .ورسوله عبده حممدا نأ شهدأو له شريك ال
 .بعد ماأ

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah yang selalu memberi nikmat 

kepada makhluk-Nya. Terutama sekali, kenikmatan berupa petunjuk dalam 

kehidupan menuju keridlaan-Nya. Serta, berkat atas rahmat dan izin-Nya pula, 

penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada 

Rasulullah, Nabiyullah Muhammad saw., juga seluruh keluarga beliau dan para 

sahabat beliau serta orang-orang beriman yang selalu mengikuti jejak langkah 

beliau.  

Skripsi yang berjudul”Aktivitas Ekonomi Pondok Pesantren Nurul 

Ummah Prenggan Kotagede Yogyakarta (1986-2008)” ini merupakan upaya 

penulis untuk memahami aktivitas ekonomi pondok pesantren Nurul Ummah 

melalui berbagai unit-unit usahanya. Penelitian ini berupaya untuk meneliti 

tentang aktivitas ekonomi pondok pesantren dalam mengembangakan kegiatan 

ekonominya sebagai upaya untuk menjawab pertayaan zaman, akankah pondok 

pesantren mampu mencetak generasi muda yang tangguh dalam bidang agama 

tetapi juga unggul dalam bidang menciptakan lapangan kerja baru. Skripsi ini 

akhirnya dapat selesai juga tak lepas dari dukungan-dukungan dari berbagai 

pihak.  
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah 

pertumbuhan masyarakat Islam Indonesia. Pada awal penyebaran Islam para 

tokoh Islam menggunakan pesantren sebagai sarana untuk mengenalkan 

ajaran-ajaran Islam.1 Indonesia dan pesantren dalam napak tilas 

perjuangannya satu sama lain tidak bisa dipisahkan, bahkan jika hendak 

melihat perjuangan Indonesia yang sesungguhnya, maka terlebih dahulu harus 

melihat sejarah tumbuh dan berkembangnya pondok pesantren.  

Pondok pesantren berdiri sebagai jawaban dari panggilan keagamaan 

untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Secara perlahan-lahan 

pesantren berupaya berubah dan mengembangkan cara hidup masyarakat 

yang mampu menampilkan sebuah pola hidup yang menarik diikuti, meskipun 

ini sulit diterapkan karena banyak unsur ideal di dalamnya yang tidak 

mungkin diterapkan secara praktis dalam masyarakat yang heterogen.2 

Pondok pesantren tumbuh dan berkembang bersama dengan warga 

masyarakatnya sejak berabad-abad silam yang senantiasa dikelilingi oleh 

sebuah kultur yang bersifat keagamaan. Kultur tersebut mengatur prilaku 

                                                 
1 Marwan Saridjo. dkk, Sejarah pondok Pesantren di Indonesia (Yogyakarta: CV. 

Dharma Bakti, 1979), hlm. 7. 
2 M. Nasihin Hasan,”Karakter dan Fungsi Pesantren”, dalam Manfred Oepen dan 

Wolfgang karcher (ed), Dinamika Pondok Pesantren: Pondok Pesantren dalam Dinamika dan 
Perubahan (Jakarta: FKBB, 2000), hlm.110-111. 
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seseorang, pola hubungan antar warga masyarakat bahkan hubugan antar satu 

masyarakat dengan masyarakat lainnya. 

Pondok pesantren pada dasarnya memiliki empat syarat utama, yaitu: 

kiai, santri, masjid dan sistem pendidikan.3 Keberadaan atau eksistensi 

pondok pesantren sebagai perangkatnya yang ada adalah sebagai lembaga 

pendidikan, dakwah serta lembaga kemasyarakatan yang telah memberikan 

warna pada daerahnya di mana ia berdiri. 

Pada zaman sekarang ini pondok pesantren bukan hanya dituntut agar 

mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi lebih dari itu harus mampu 

menyumbang keberadaannya sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa 

mengaburkan nilai-nilai luhur pesantren yang ada.4 

Demikian juga dengan Pondok Pesantren Nurul Ummah5 yang terletak 

di Prenggan Kotagede Yogyakarta, berusaha mengembangkan keberadaanya 

dengan membawa kemajuan yang pesat, baik intern maupun ekstern, di 

samping itu ia tetap menjaga tradisi lamanya. Kemampuan pondok pesantren 

bukan hanya dalam pembinaan pribadi muslim, melainkan bagi usaha 

mengadakan perubahan serta perbaikan sosial dan ekonomi kemasyarakatan.6 

Hal ini juga terjadi pada pondok pesantren Nurul Ummah. 

PP. Nurul Ummah didirikan oleh KH. Ahmad Marzuqi Ramli. Sejak 

berdirinya hingga sekarang telah mengalami pergantian dua generasi. 

                                                 
3 Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren Studi atas Pandangan Hidup Kiai (Jakarta: 

LP3ES, 1982), hlm.9. 
4 Susmanto, Menelusuri Jejak Pesantren (Yogyakarta: Alief Press, 2000), hlm. 13. 
5 Pondok Pesantren Nurul Ummah selanjutnya disingkat dengan PP. Nurul Ummah. 
6 Suyoto, “Pondok Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional”, dalam Dawam Rahardjo 

(ed), Pesantren dan Pembaharuan (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 52. 



 3

Generasi pertama dari tahun 1986-2004 dipimpin oleh KH. Asyhari Marzuqi 

(putra KH. Ahmad Marzuqi Ramli). Generasi kedua dari tahun 2004-sekarang  

diasuh oleh KH. Muslim Nawawi (adik ipar KH. Asyhari Marzuqi), KH. 

Ahmad Zabidi (adik sebapak KH. Asyhari Marzuqi ) dan Hj. Barokah 

Nawawi (istri KH. Asyhari Marzuqi. alm.), hingga sekarang. 

PP. Nurul Ummah dengan berbagai aktivitasnya telah banyak berperan 

dalam mengubah kondisi masyarakat di Kelurahan Prenggan dan sekitarnya 

baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, budaya maupun ekonomi. 

Pesantren ini juga menjalin kerjasama dengan masyarakat maupun lembaga-

lembaga lain, sebagai peran nyatanya dalam perubahan sosial pada 

masyarakat. Pesantren ini berusaha mengintegrasikan diri dengan masyarakat 

sekitar dan membuka diri untuk bekerjasama dengan masyarakat serta 

melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa bermanfaat bagi pesantren dan 

masyarakat. 

Dengan adanya sikap membuka diri tersebut maka PP. Nurul Ummah 

mempunyai peran nyata pada perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat 

sekitar. Pesantren tersebut tidak hanya mengelola pendidikan di dalam 

pondok pesantren saja, tetapi banyak melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi 

yang melibatkan santri maupun masyarakat. Dengan kegiatan tersebut, PP. 

Nurul Ummah banyak mempengaruhi pola kehidupan religius, sosial, 

ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dilakukan untuk 

memaparkan berbagai aktivitas ekonomi yang ada di PP. Nurul Ummah. 
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Penelitian ini berusaha juga untuk mempelajari serta mencoba 

mengungkapkan lebih dalam tentang sejarah dan peran PP. Nurul Ummah 

selama tahun 1986 sampai 2004 dalam bidang ekonomi bagi warga pondok 

pesantren dan masyarakat di sekitarnya. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini dibatasi dari tahun 1986-2008. Alasan pengambilan 

tahun ini karena tahun 1986 adalah tahun berdirinya PP. Nurul Ummah yang 

merupakan awal dirintisnya aktivitas ekonomi pondok pesantren. Batasan 

tahun 2008 merupakan berakhirnya penelitian ini berkaitan dengan data 

tentang aktivitas ekonomi PP. Nurul Ummah yang dapat dihimpun. 

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada aktivitas 

ekonomi yang tejadi di PP. Nurul Ummah, serta kontribusinya bagi 

masyarakat.  

Pondok pesantren pada saat sekarang ini dituntut untuk dapat mandiri 

secara ekonomi dan mampu menciptakan generasi muslim yang bukan hanya 

mempunyai pengetahuan keagamaan yang luas, namun juga ketrampilan 

berwirausaha, sehingga mampu bersaing dalam dunia usaha. 

Dari uraian singkat tentang permasalahan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apa usaha-usaha yang dilakukan PP. Nurul Ummah dalam 

pengembangan ekonomi? 
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2. Bagaimana kemajuan dan kontribusi usaha ekonomi yang 

dilakukan PP. Nurul Ummah terhadap kehidupan masyarakat? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa 

masalah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi PP. Nurul Ummah. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui usaha-usaha PP. Nurul Ummah dalam 

pengembangan ekonomi.  

2. Untuk mengetahui bagaimana kemajuan dan kontribusi usaha 

ekonomi yang dilakukan PP. Nurul Ummah terhadap kehidupan 

masyarakat. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Guna mengetahui eksistensi PP. Nurul Ummah dalam konteks 

perkembangan ekonomi masyarakat. 

2. Guna menambah wawasan, pengetahuan dan informasi dalam 

bidang sejarah, khususnya tentang aktivitas ekonomi PP. Nurul 

Ummah. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan dunia pesantren 

yang tentunya bukan merupakan penelitian yang baru. Oleh karenanya, para 

peneliti telah melakukan berbagai penelaahan dunia pesantren dari berbagai 
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aspek, yaitu: ekonomi, politik, antropologis, sosiologis, pendidikan dan aspek 

lainnya. 

Penelitian ini telah banyak dituangkan baik ke dalam buku, jurnal 

ilmiah, skripsi, tesis ataupun desertasi. Dengan demikian, penelitian ini yang 

mengambil subyek di lingkungan pesantren, bukanlah penelitian yang baru 

karena telah ada penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang akan akan dilakukan adalah penelitian sejarah yang 

memfokuskan bidang kajian pada sejarah ekonomi di PP. Nurul Ummah. 

Berikut ini akan dipaparkan beberapa kajian penelitian yang pernah dilakukan 

di pondok pesantren yang telah dilakukan peneliti terdahulu dalam bentuk 

skripsi. 

Skripsi Mariyatun dengan judul “Pondok Pesantren An-Nawawi 

Berjan, Gintungan, Gebang, Purwarejo (1996-2006)” dalam penelitian 

tersebut penulis memaparkan tentang dinamika pondok pesantren An-Nawawi  

dan kontribusinya terhadap masyarakat sekitar yang meliputi bidang dakwah, 

pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Penelitian ini membahas tentang 

dinamika dan kontribusi pondok pesantren An-Nawawi. Sebagai wujud peran 

serta aktif Pondok pesantren An-Nawawi dalam menciptakan masyarakat 

yang Islami yang mau dan mampu menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini pembahasan bidang ekonomi dan 

sosial budaya hanya sekilas dan pembahasan lebih difokuskan pada bidang 

pendidikan dan dakwah. 
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Skripsi Aliyatul Karimah dengan judul “Pondok Pesantren Al-

Munawir Krapyak Yogyakarta tahun (1989-2007)”. Dalam penelitian ini, 

penulis membahas tentang tradisi pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta 

yang meliputi bidang kelembagaan, tradisi pendidikan, gaya hidup santri dan 

perubahan tradisinya yang meliputi perubahan pada pola pengajaran, bidang 

dakwah, serta bidang sosial budaya santri. Sedangkan dalam penelitian ini 

penyusun akan membahas tentang aktivitas ekonomi PP. Nurul Ummah 

Prenggan Kotagede Yogyakarta. 

Skripsi Sigit Riyanto dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Partisipasi Anggota Koperasi Pondok Nurul Ummah di 

Kotagede Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi anggota koperasi dalam mendorong partisipasi anggota 

koperasi di koperasi PP. Nurul Ummah Prenggan Kotagede Yogyakarta. 

Antara lain yaitu faktor yang mempengaruhi dari partisipasi anggota dalam 

hal membayar simpanan wajib anggota. Namun, penelitian ini hanya 

membahas tentang sebagian aktivitas ekonomi yang terdapat di PP. Nurul 

Ummah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota 

koperasi pondok pesantren (Kopontren) dan tidak membahas aktivitas 

ekonomi yang terdapat di pondok pesantren Nurul Ummah secara 

keseluruhan.7 

 

 

                                                 
7 Wawancara dengan Bpk. Munaji (Kepala Perpustakaan PP. Nurul Ummah), tanggal 16 

Februari 2010. 
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E. Kerangka Teori 

Seiring dengan kemajuan zaman, hampir semua sendi kehidupan 

manusia mengalami perubahan yang sangat pesat, institusi sosial 

kemasyarakatan, kenegaraan, keluaraga dan bahkan tidak terkecuali institusi 

keagamaan. Pesantren sebagai lembaga keagamaan tidak luput dari perubahan 

untuk masa depan yang lebih baik. Pada era globalisasi ini potensialitas dan 

kualitas pesantren akan diuji dalam segala aspek keberadaannya, yang pada 

gilirannya, masa depan pesantren akan ditentukan oleh sumber daya manusia. 

Ditambah lagi dengan persaingan yang semakin ketat antara lembaga-

lembaga pendidikan Islam saat ini, maka peranan pesantren dituntut untuk 

proaktif dan dinamis dalam setiap langkahnya. 

Beberapa tahun terakhir terjadi perubahan yang cukup mendasar 

dikalangan pesantren. Pengembangan tersebut ada yang berskala besar dan 

ada yang berskala kecil. Akan tetapi secara keseluruhan telah mengubah arah 

perkembangan kehidupan di pesantren sendiri yang ditempuh secara umum.8 

Proses perubahan yang terjadi di berbagai pondok pesantren yang ada 

di Indonesia pasca abad ke-19 pada dasarnya merupakan respon pesantren 

dalam upaya untuk membuka diri pada proses modernisasi yang kemudian 

menuju pada tahap perkembangan. Perkembangan-perkembangan yang terjadi 

di pondok pesantren, merupakan jawaban terhadap tantangan yang dihadapi 

pesantren. 

                                                 
8 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren (Yogyakarta: LKIS, 

2001) hlm. 126. 
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Teori Challenge and response yang dikemukakan oleh Arnold J. 

Toynbee bahwa gerak sejarah itu terjadi karena adanya rangsangan untuk 

menjadikan reaksi dengan menghadapi tantangan untuk melakukan 

perubahan.9 

Hal ini terkait dengan yang dilakukan PP. Nurul Ummah melihat 

perkembangan zaman yang semakin kompleks, mendorong untuk 

meningkatkan aktivitasnya, sebagai upaya menjawab perkembangan zaman 

untuk menuju perubahan yang lebih baik. Aktivitas-aktivitas yang 

ditingkatkan di PP. Nurul Ummah meliputi bidang pendidikan, dakwah dan 

ekonomi. 

Untuk mempertajam analisis masalah di atas maka penelitian ini juga 

menggunakan teori fungsionalisme strukturalnya Robert Merton. Teori ini 

memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam 

keseimbangan yang berpolakan kegiatan manusia bedasarkan norma-norma 

yang dianut bersama dan mengikat peran serta manusia itu sendiri.10 

Teori fungsionalisme structural menekankan kepada keteraturan 

(order) serta mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam 

masyarakat. Menurut teori ini masyarakat merupakan satu sistem sosial yang 

terdiri atas banyak bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan 

saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian 

akan membawa perubahan pada bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah 

bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, 

                                                 
9 Sidi Gazalba, Pengantar Sejarah sebagai Ilmu (Yogyakarta: t.p., 1981), hlm. 141. 
10Thomas Fo Dea, Sosiologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1950), hlm. 3. 



 10

begitu juga PP. Nurul Ummah yang selalu fungsional terhadap yang lain, 

yaitu terdapat hubungan timbal-balik antara pesantren dan masyarakat. 

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

pendekaan sosiologis, yaitu pendekatan yang mengungkapkan segi-segi sosial 

dari peristiwa yang dikaji.11 

Hal ini diperlukan untuk mengetahui peranan pondok pesantren dalam 

perubahan sosial serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode sejarah 

(historical methode). Yaitu suatu periodesasi yang ditempuh dalam suatu 

penelitian, sehingga dengan data yang ada dapat mencapai hakikat sejarah.12 

Sejarah adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai 

peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang 

dan pelaku dari peristiwa tersebut. 

Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan 

peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam 

peristiwa tersebut.13 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research) yaitu kegiatan penelitian atau penyelidikan yang dilakukan di 

                                                 
11 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: 

Gramedia, 1993), hlm. 4. 
12 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, Metode 

Penelitian Sejarah (Jakarta: t.p., 1986), hlm.16. 
13 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 

hlm.46. 
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lapangan dan penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian kualitatif. Bodgan 

dan Taylor mengemukakan bahawa metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, tertulis 

ataupun lisan dari prilaku yang diamati.14 

Dalam penerapannya metode ini meliputi tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

1. Heuristik (Pengumpulan Data) 

Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang sesuai 

dengan objek penelitian. Data adalah informasi yang dapat memberikan 

gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka-

angka maupun yang berbentuk kategori.15 

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan 

pengkajian terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan metode 

sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

Yaitu teknik penyelidikan yang ditujukan pada penguraian dan 

penjelasan terhadap apa yang telah lalu melalui sumber dokumentasi. 

Penulis memakai metode ini dengan cara melakukan pencarian buku-

buku, jurnal, majalah, skripsi, tesis, desertasi atau lainya yang 

berkaitan dengan PP. Nurul Ummah. 

 

 
                                                 

14 Lexi. J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2001), hlm.3. 

15 Subana, (dkk), Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm.19. 
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b. Metode Observasi 

Dengan metode observasi penulis mengumpulkan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini data-data yang berhubungan 

dengan kondisi fisik pondok pesantren, aktivitas ekonomi pondok 

pesantren, komunikasi yang terjadi antara pengasuh pondok pesantren 

dengan para santri, pemerintah, dan masyarakat umum. Seperti lokasi, 

kondisi dan situasi PP. Nurul Ummah terkait keberadaanya sebagai 

latar budaya, dakwah, pendidikan, ekonomi dan perkembangannya 

serta respon terhadap perubahan sosial yang dihadapi. 

c. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah tanyajawab dalam penelitian yang 

dilakukan untuk memperoleh keterangan atas informasi-informasi. 

Untuk memperoleh informasi yang diinginkan, wawancara ini 

menggunakan wawancara mendalam, sedangkan dari jenisnya 

digunakan wawancara tidak berstruktur, artinya penulis mengajukan 

pertanyaan secara bebas tetapi menggunakan pedoman wawancara 

memuat pokok kerangka pertanyaan yang akan diteliti. 

 

2. Verifikasi dan Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah suatu usaha menganalisa, memisahkan, dan 

mencari sumber untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang 

dilakukan adalah menyeleksi setiap data yang diperoleh, kuat atau tidak, 
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baik dari segi bentuk maupun isinya, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. Bila sumber itu merupakan sumber tertulis maka 

perlu diteliti dari segi fisik dan isinya. Langkah ini diharapakan dapat 

memperoleh data yang valid dan kredibel.16 

Berdasarkan data yang sudah ada kemudian dilakukan kritik baik 

kritik intern mupun kritik ekstern. Kritik intern dilakukan dengan 

menganalisa, menjabarkan isi yang terdapat dalam data tersebut. Fokus 

dalam kritik intern ini ditujukan pada validitas data aktivitas ekonomi PP. 

Nurul Ummah. Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui kedudukan 

informan maupun pengarang buku guna mengetahui orisinalitas data. 

Kritik ekstern dilakukan terhadap dokumem-dokumen yang berkaitan 

dengan aktivias ekonomi PP. Nurul Ummah. Kritik ini dilakukan dengan 

menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila sumber itu 

merupakan sumber tertulis, maka harus dieliti kertasnya, tintanya, gaya 

tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapan kata-katanya, hurufnya dan 

segi penampilan luarnya. Untuk menguji semua itu peneliti dapat menguji 

data berdasarkan lima pertanyaan yaitu kapan sumber itu dibuat, dimana 

sumber itu dibuat, siapa yang membuatnya, dari bahan apa sumber dibuat, 

dan apakah sumber itu dalam bentuk asli atau tidak. Untuk meneliti 

kredibilitas sumber, peneliti meneliti sumber berdasarkan proses-proses 

dalam kesaksian, karena kesaksian dalam sejarah merupakan faktor paling 

menentukan sahih tidaknya sumber. Oleh karena itu kritik dilakukan 

                                                 
16 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 56-58. 
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sebagai alat pengendalian atau pengecekan proses-proses itu serta untuk 

mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi. 

3. Tahap Analisis Data (Interpretasi) 

Yaitu menafsirkan atau menganalisa sumber yang saling berkaitan 

dari data yang telah teruji kebenarannya. Langkah ini dimaksudkan untuk 

menetapkan makna yang saling berhubungan dari faktor yang diperoleh 

dengan melakukan sintesis dengan cara mengelompokkan data untuk 

memperoleh makna dalam satu interpretasi yang menyeluruh.17 

Untuk memahami peneliti menggunakan pendekatan sosiologis 

yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi PP. 

Nurul Ummah (aktivitas ekonomi PP. Nurul Ummah Prenggan, Kotagede, 

Yogyakarta). 

4. Historiografi 

Historiografi yang mempunyai pengertian sebagai penelitian 

sejarah, merupakan fase terakhir dalam penelitian sejarah berkaitan 

dengan penelitian mengenai aktivitas ekonomi, adalah aspek-aspek 

kronologisnya, sedangkan pengkajianya berdasarkan tema-tema penting 

dari perkembangan penelitian. Historiografi merupakan cara penulisan, 

pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah dengan memberikan 

gambaran yang jelas mengenai poses penelitian sejak dari awal sampai 

akhir penelitian.18 Historiografi juga merupakan rekonstruksi imajinatif 

                                                 
17 Ibid, hlm. 58. 
18 Ibid, hlm. 67. 
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dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan 

mempergunakan metode sejarah.19 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pembahasan, 

peneliti membahas penelitian skripsi ke dalam lima bab. 

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahas. Dalam bab 

pertama, diuraikan alasan pokok penelitian dilaksanakan. 

Bab kedua memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian 

yang terdiri atas PP. Nurul Ummah dengan sub bab sejarah singkat dan 

perkembanganya, struktur organisasi, keadaan santri. Kelurahan Prenggan 

dengan sub bab kondisi geografis, kondisi demografis, pembahasan ini 

ditempatkan pada bab kedua karena dengan mengetahui gambaran umum 

objek penelitian, maka nantinya kita akan lebih mudah memahami aktivitas 

ekonomi PP. Nurul Ummah dalam kaitannya dengan masyarakat sekitar. 

Bab ketiga berisi tentang biografi KH. Asyhari Marzuki sebagai 

peletak dasar pengembangan ekonomi PP. Nurul Ummah, yang meliputi latar 

belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang organisasi serta 

tentang pemikiran dalam mengembangkan ekonomi yang meliputi strategi 

dan arah kebijakan pengembangan ekonomi, tujuan dan sasaran, struktur 

organisasi, sumber dana. 

                                                 
19 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Susanto (Jakarta: UI press, 1985), 

hlm.32. 
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Bab keempat membahas tentang kemajuan PP. Nurul Ummah dalam 

bidang ekonomi dan kontribusinya bagi masyarakat yang terdiri: unit-unit 

usaha ekonomi PP. Nurul Ummah, kontibusi pengembangan ekonomi bagi 

masyarakat pesantren  yang meliputi kontribusi bagi keluarga kiai, bagi 

ustadz, dan santri, kontribusi pengembangan ekonomi bagi kehidupan 

masyarakat sekitar pesantren. 

Bab kelima. Bab ini merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan 

dan saran. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dan saran 

untuk perkembangan PP. Nurul Ummah dalam bidang ekonomi menuju yang 

lebih baik dan maju. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-

bab terdahulu, di sini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang cukup 

berarti sebagai konklusi akhir pembahasan penulisan skripsi ini. 

1. PP. Nurul Ummah telah mempelopori pembangunan pesantren mandiri 

dengan keberhasilannya menciptakan banyak usaha produktif misalnya: 

kopontren, rental komputer, penerbitan buku, fotocoy, konveksi dan 

peternakan sapi yang mampu menghidupi pesantren dan membuka 

lapangan pekerjaan baik para santri maupun masyarakat. Dengan 

membangun jaringan bisnis yang kuat, PP. Nurul Ummah berharap 

menjadi teladan bagi umat Islam dan pesantren pada khususnya untuk 

membangun kemandirian dalam bidang ekonomi. 

2. PP. Nurul Ummah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam 

berbagai bidang dari tahun ke tahun, meliputi bidang pendidikan, dakwah, 

sosial demikian juga dalam bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang 

ekonomi khususnya, ditandai dengan makin bertambah dan 

berkembangnya unit-unit usaha yang ada di PP. Nurul Ummah dengan 

aset mencapai ratusan juta rupiah. Kontribusi PP. Nurul Ummah terkait 

dengan kemajuan ekonominya sangatlah besar baik karena dampak 

langsung maupun tidak. Sebagai contoh dampak langsung misalnya unit 
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usaha peternakan sapi yang memberi kesempatan kepada masyarakat yang 

ingin menjadi peternak sapi dimana pihak pondok sebagai pemodal dan 

masyarakat sebagai pemelihara dengan sisitem bagi hasil. Hal ini 

merupakan wujud nyata kemanunggalan pondok dan masyarakat. 

 

B. Saran-saran 

Beberapa masukan yang kiranya perlu untuk dicermati sebagai saran-

saran dalam mencari formulasi sistem lembaga Islam yang ideal di sini 

penyusun memberikan masukan di antaranya: 

1. Pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai peran yang besar 

terhadap kehidupan masyarakat dan sekitarnya. Dengan aktivitas 

selanjutnya pondok pesantren sebaiknya terus berkembang dalam proses 

pendidikan dan terus membina agar umat Islam senantiasa berpegang 

teguh dan mampu membentengi diri dari kerusakan moral. 

2. Bagi generasi muslim seyogyanya lebih giat dan tekun lagi mengadakan 

kajian tentang ekonomi syariah yang tetap mempunyai karakteristik 

keislaman, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan 

pembaharuan pemahaman tentang ekonomi umat yang berbasis syariah 

Islam dan dapat diterapkan di berbagai tempat sesuai dengan konteks 

zaman (solihun likulli zaman wa makan)  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

1. Apa latar belakang dan tujuan berdirinya PP. Nurul Ummah? 

2. Bagaimana sejarah perkembangan berdirinya PP. Nurul Ummah? 

3. Berapa kali terjadi regenerasi sejak pesantren berdiri sampai sekarang? 

4. Bagaimana biografi KH. Asyhari Marzuki sebagai pendiri PP. Nurul 

Ummah? 

5. Sejak kapan aktivitas ekonomi pesantren diadakan? 

6. Bagaimana latar belakang kegiatan ekonomi tersebut? 

7. Unit-unit ekonomi apa saja yang berada di PP. Nurul Ummah? 

8. Bagaimana perkembangan ekonomi pondok pesantren sejak berdiri hingga 

tahun 2008? 

9. Bagaimana program PP. Nurul Ummah terkait dengan aktivitas ekonomi? 

10. Apakah program tersebut pernah mengalami perubahan? 

11. Bagaimana pesantren mengembangkan Aktivitas ekonominya? 

12. Bagaimana perkembangan aktivitas ekonomi pondok pesantren dari awal 

pendirian hingga tahun 2008? 

13. Bagaimana hubungan antara pondok pesantren dengan aktivitas 

ekonominya? 

14. Landasan atau nilai-nilai ajaran apa sajakah yang mendasari diadakanya 

aktivitas ekonomi? 

15. Kegiatan apa saja yang dilakukan santri terkait dengan aktivitas ekonomi 

PP. Nurul Ummah?  

16. Apa kontribusi aktivitas ekonomi PP. Nurul Ummah terhadap keluarga 

besar pesantren? 

17. Apa kontribusi aktivitas ekonomi PP. Nurul Ummah terhadap masyarakat 

sekitar? 
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Berturut-turut dari atas: KH. Marzuki Romli (Bpk. KH. Asyhari Marzuki), 

kiri bawah: KH. Asyhari Marzuki, kanan bawah: KH. Habib Marzuki  

(adik KH. Asyhari Marzuki sebapak) 
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Pondok Pesantren Nurul Ummah dilihat dari depan 

Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) 
 PP. Nurul Ummah dilihat dari depan 
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Nurma Media dan Numeid Media merupakan 
Penerbit dan rental komputer PP. Nurul Ummah 

Unit usaha Fotocopy PP. Nurul Ummah terletak di 
barat tanah lapang karang Prenggan Kotagede .YK 
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 Unit usaha konveksi PP. Nurul Ummah terletak di 
Dsn. Dladan Baru, Tamanan, Banguntapan, Btl 

Unit usaha penggemukan sapi yang terletak di  
Ds. Blado, Potorono. Banguntapan, Bantul 
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