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MOTTO 

 

 اَِذا تَــــــم   َعْقلُ  اْلَمْرءِ  قَل   َكالَُمهُ  ۞ َواَْيقِهْ  بُِحْمقِ  اْلَمْرءِ  اِنْ  َكانَ  ُمْكثًِرا

“Bila sempurna akal seseorang maka sedikit bicaranya, dan yakinlah akan 

bodohnya seseorang jika ia itu memperbanyak (bicaranya)”
1
 

(Ikhtisar kitab nadhom Alala karya Syaikh Burhanuddin Al Islam Az Zarnuji)  

                                                           
1
 Syaikh Burhanuddin Al Islam Az Zarnuji, Nadham Alala, (Kediri: Darul Mubtadiin). 

hlm.4. 
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ABSTRAK 

Moh. Rizal Julmi. (17102040074). “Manajemen Pembinaan Santri Melalui 

Program Entrepreneurship di Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz 

Yogyakarta”. Skripsi. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Dampak pandemi covid19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian 

masyarakat. Kewirausahaan atau entrepreneurship merupakan salah satu langkah 

yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi. Pesantren 

sebagai lembaga pendidikan yang keberadaanya sudah menjamur di masyarakat 

diharapkan mampu menjadi tonggak awal dalam rangka peningkatan jumlah 

wirausahawan melalui sistem pendidikanya. Namun, minimnya jumlah pesantren 

yang menerapkan sistem pembelajaran berbasis entrepreneursship masih menjadi 

kendala yang ada saat ini. Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz melalui Badan 

Usaha Milik Pesantren (BUMP) merupakan salah satu pesantren yang telah 

menerapkan pembinaan terhadap santrinya melalui program kewirausahaan atau 

entrepreneurship. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang manajemen pembinaan 

santri melalui program entrepreneurship di Pondok Pesantren Terpadu Al 

Mumtaz Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field-research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Sumber 

data diambil melalui buku, jurnal, website, wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Uji keabsahan data penelitian ini yaitu kredibilitas, transferabilitas, 

dependabilitas, dan konfirmabilitas. Teknik analisis data menggunakan analisis 

Milles dan Huberman dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pondok Pesantren Terpadu Al 

Mumtaz telah menerapkan sistem manajemen dalam rangka pembinaan santri 

secara optimal  melalui fungsi manajemen Lyndal F. Urwick, yaitu peramalan 

(forecasting), perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan 

(commanding), pengkoordinasian (coordinating), dan pengawasan (controlling) 

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya produk kewirausahaan santri baik itu 

berupa produk jasa (mumtaz laundry), produk barang (ataz mineral,bakpia istana, 

roti rotaz) dan produk kewirausahaan lainya. 

 

Kata Kunci : manajemen, pembinaan santri, entrepreneurship, pesantren  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Selanjutnya Covid19) telah 

menjadi wabah yang mengerikan bagi dunia.  Dampak tersebut dapat 

dirasakan dari berbagai sektor, baik itu kesehatan, psikis maupun ekonomi. 

Berdasarkan data yang dikutip  dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan 

bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 mengalami 

penurunan menjadi 2,97% dibanding capaian triwulan pertama tahun 2019 

yang mencapai 5.09%. bahkan pada triwulan kedua tahun 2020 menunjukan 

penurunan yang signifikan yaitu menjadi -5,32%.
2
 Kebijakan yang diambil 

pemerintah dalam penanganan pandemi Covid19 menyebabkan adanya 

penurunan aktifitas masyarakat yang berdampak pada sektor ekonomi  

khususnya sektor informal dan UMKM,  maka dari itu pemerintah  melakukan 

sebuah strategi dalam rangka mengurangi dampak tersebut melalui program 

pemulihan ekonomi nasional (PEN).
3
 

Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan 

prekonomian di Indonesia adalah dengan cara meningkatkan jumlah 

entrepreneur atau wirausahawan, dimana dengan semakin meningkatnya 

jumlah entrepreneur maka berdampak pula pada peningkatan lapangan 

pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan 

                                                           
2
Website Badan Pusat Statistik “Ekonomi Indonesia kuartal I 2020” 

https://bps.go.id/pressrelease/, diakses tanggal 25 januari 2022. 
3
Website Kementerian Keuangan RI “Program pemulihan ekonomi nasional” 

https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional, diakses tanggal 

25 januari 2022.  

https://bps.go.id/pressrelease/
https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional
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masyarakat dan meningkatkan produktifitas nasional. Namun, berdasarkan 

data dari Global Entrepreneurship Index tahun 2019 menunjukan bahwa 

tingkat kewirausahaan di Indonesia hanya sekitar 3,47% dari total penduduk, 

hal tersebut masih terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara 

tetangga seperti Malasyia (4,74%) dan Thailand (4,26%), bahkan Singapura 

sudah melesat jauh mencapai angka 8,76%.
4
 Karena masih rendahnya 

kewirausahaan di Indonesia maka perlu adanya sebuah strategi dari 

pemerintah untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya 

berwirausaha yang nantinya akan berdampak pada peningkatan jumlah 

wirausaha di Indonesia guna membantu mempercepat program pemulihan 

ekonomi nasional (PEN). 

Sementara itu, pondok pesantren merupakan salah satu lembaga 

pendidikan tertua di Indonesia. Populasi pesantren berkembang pesat secara 

signifikan seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Berdasarkan 

laporan Pusat Data Pondok Pesantren (PDPP) Kemenag RI tahun 2020 

menunjukan bahwa di Indonesia sendiri terdapat sekitar 27.722 pondok 

pesantren dengan total jumlah santri sebanyak 4.175.531.
5
 dengan adanya 

populasi santri sebanyak itu, besar harapan pondok pesantren dapat menjadi 

lembaga yang cukup potensial kedepanya untuk memajukan perekonomian 

Indonesia melalui lulusan-lulusanya. Jika pesantren mampu membekali 

santrinya dengan ketrampilan (soft skill) yang mempuni diharapkan nantinya 

                                                           
4
Website The Global Entrepreneurship and Development Institute “Entrepreneurship and 

Business statistic” https://thegedi.org/global -entrepreneurship-and-development-index/, diakses 

tanggal 25 januari 2022 
5
 Website pangkalan data pondok pesantren Kemenag RI “Statistik pesantren” 

https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp diakses tanggal 25 januari 2022. 

https://thegedi.org/global%20-entrepreneurship-and-development-index/
https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp
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lulusan dari pondok pesantren mampu berwirausaha dan berkontribusi bagi 

masyarakat, agama dan negara. 

Namun pada praktiknya jika ditelaah lebih jauh, pondok pesantren di 

Indonesia sendiri terdapat berbagai macam model tipologi, dari yang salafi 

(tradisonal), khalafi (moderen) dan komprehensif atau campuran dari 

keduanya. Namun, dari tipe pondok pesantren tersebut, hanya terdapat 

beberapa pondok pesantren yang telah menerapkan sistem pendidikan secara 

komprehensif dimana sistem pembelajaran tidak hanya secara teoritis saja 

namun diimbangi pula dengan pengetahuan ketrampilan (soft skill) terhadap 

santri dalam sistem pembelajaranya, sedangkan untuk menciptakan 

wirausahawan, diperlukan seorang lulusan yang yang mempunyai ketrampilan 

(soft skill) yang berkompeten dalam berwirausaha.  

Salah satu pondok pesantren yang telah menerapkan model 

pembelajaran kewirausahaan dalam sistem pembelajaranya adalah Pondok 

Pesantren Terpadu Al Mumtaz (selanjutnya PPT Al Mumtaz) yang terletak di 

Dusun Kerjan, Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Prinsip dari PPT Al Mumtaz sendiri adalah 

menciptakan generasi islami yang Qur’ani dan mandiri serta mampu 

menguasai dan membimbing perekonomian ummat saat ini. Oleh karena itu, 

untuk mencapai prinsip tersebut PPT Al Mumtaz didirikan dengan konsep 

Islamic boarding school berbasis entrepreneur dan tahfidz. Berdasarkan 

website dari PPT Al mumtaz, menunjukan bahwa  dalam  sistem 

pembelajaranya selain mengajarkan santri untuk dapat menguasai ilmu agama, 

PPT Al Mumtaz juga membina santrinya agar mampu menguasai ilmu di 
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bidang ketrampilan (soft skill). Output dari proses pembinaan tersebut dapat 

dilihat dari beberapa produk kewirausaan yang ada di PPT Al Mumtaz baik itu 

berupa produk barang (roti, bakpia, air mineral), jasa ( konveksi, laundry, 

catering), serta di bidang retail serta produk lainya seperti sabun pencuci 

piring, angkringan, batik, dan mini market. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, sekiranya menarik bagi peneliti 

untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait bagaimana proses manajemen 

pembinaan santri melalui program entrepreneurship (kewirausahaan). 

Pembinaan yang dimaksud adalah bagaimana peran pesantren dalam mendidik 

santrinya agar memiliki ketrampilan (soft skill) yang dapat memberikan 

kemanfaatan baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini  

peneliti memilih Pondok Pesantren Terpadu (PPT) Al Mumtaz Gunungkidul 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karna itu, peneliti akan mengangkat 

skripsi yang berjudul “Manajemen Pembinaan Santri Melalui Program 

Entrepreneurship di Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz Gunungkidul 

Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen pembinaan santri 

melalui program entrepreneurship di Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz 

Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta?  
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C. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penerapan manajemen dalam pembinaan santri melalui program 

entrepreneurship (kewirausahaan) di Pondok Pesantren Terpadu Al 

Mumtaz Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.  

2. Manfaat penelitian 

a) Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan 

mengenai manajemen pembinaan santri melalui program 

entrepreneurship (kewirausahaan) di Pondok Pesantren Terpadu Al 

Mumtaz Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi ilmiah 

kepada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pondok Pesantren 

Terpadu Al Mumtaz Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b) Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga 

lembaga terkait khususnya Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz 

Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus mampu 

memberikan kontribusi dan evaluasi terhadap program pembinaan 

santri yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz 

Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.  
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka digunakan untuk memperkaya data penelitian dan 

perbandingan. Selain itu juga untuk menghindari adanya plagiasi atau 

kesamaan dalam penelitian. Maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu 

diantaranya sebagai berikut : 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Istiqomah tahun 2018 yang 

berjudul “Manajemen Pembinaan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Al 

Luqmaniyah Yogyakarta”. Objek dari penelitian tersebut adalah manajemen 

pembinaan karakter santri di pondok pesantren Al Luqmaniyah Yogyakarta, 

dengan subjek yang diambil adalah pengurus dan santri pondok pesantren Al 

Luqmaniyah Yogykarta. Jenis penelitianya menggunakan penelitian kualitatif 

deskriptif. Hasilnya menunjukan bahwa pondok pesantren Al Luqmaniyah 

Yogyakarta menggunakan teori George R.Terry dalam proses pembinaan 

santrinya yaitu melalui 4 tahap yaitu: pertama, perencanaan dengan sesuai 

dengan visi dan misi pondok pesantren. Kedua, pengorganisasian dengan 

membagi tugas menjadi beberapa departementalisasi, Ketiga, pelaksanaan 

dengan cara melakukan komunikasi melalui 3 cara yaitu vertical antara 

pengasuk ke pengurus atau pengasuh ke santri, kemudian horizontal antar 

departemen atau pengurus inti dalam suatu kepengurusan. Keempat, yaitu 

pengawasan melalui ketua komplek baik putra maupun putri yang kemudian 

menjadi bahan pertimbangan saat rapat evaluasi.
6
 Kelemahan dari penelitian 

ini yaitu menggunakan teori manajemen sangat dasar yamg terbilang cukup 
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klasik dan sangat umum digunkan oleh banyak  karya ilmiah. Kelebihan dari 

penelitian ini adalah cukup lengkapnya data yang diperoleh baik itu melalui 

wawancara, dokumentasi maupun observasi yang di lakukan peneliti. 

Kedua, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Abd. Samad Baso dan 

Andi Banna tahun 2019 yang berjudul ”Manajemen Pembinaan Santri Tahfidz 

Al Qur’an”. Objek dari penelitian tersebut adalah  mengenai manajemen 

pembinaan santri tahfidz pada Majelis Qurra Wal Huffadz As’adiyah. Dengan 

sumber data yang diambil yaitu pembimbing dan santri. Jenis penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya, bahwa dalam 

membina santrinya majelis Qurra Wal Huffadz As’adiyah menggunakan 

langkah sebagai berikut: Pertama, menggunakan metode daras 40 kali, yaitu 

10 kali untuk mencermati baris atau uslub, 10 kali untuk mencermati bacaan 

tentang panjang-pendeknya, 10 kali untuk mencermati waqifnya, serta 10 kali 

untuk mencermati makhrajnya. Kedua, membagi lokasi saat melaksanakan 

daras 40 kali tersebut di berbagai lokasi seperti di kamar (asrama), masjid dan 

lapangan. Ketiga, dengan  murajaah atau ziyadatul hifdz santri diharuskan 

menghafal nomor surat, ayat dan nomor halaman apakah di kanan atau kiri.
7
 

Kelemahan dari penelitian ini adalah terdapat pada teori manajemen yang 

terbilang cukup dasar (klasik). Kelebihan dari penelitian ini adalah adanya 

intergrasi antara teori manajemen dengan Al Qur’an. 

Ketiga, Skripsi oleh Tifany Annisa Putri tahun 2019 yang berjudul 

“Manajemen Pembinaan Santri Dalam Membentuk Akhlakul Karimah di 

Pondok Pesantren Al Mahadur Qur’ani di Desa Sinar Banten Kecamatan 
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Talangpadang Kabupaten Tanggamus”. Objek dari penelitian tersebut adalah 

manajemen pembinaan santri dalam membentuk akhlakul karimah santri di 

pondok pesantren Al Mahadur Qur’ani. Sumber data yang diambil yaitu 

penanggung jawab pesantren, pengurus dan santri. Penelitian ini meurpakan 

jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Hasilnya, 

menunjukan bahwa dalam proses perencanaan yang dilakukan pondok 

pesantren Al Mahadur Qur’ani sudah cukup baik sesuai dengan prosedur 

pesantren, namun dalam pelaksanaanya masih perlu adanya evaluasi karna 

beberapa faktor yang menjadi penghambat, dampaknya berpengaruh terhadap 

hasil dan juga dari segi sarana dan prasarana kurang memadai dalam rangka 

proses pembentukan akhlakul karimah santri.
8
 Kelemahan penelitian ini 

adalah masih menggunakan teori fungsi manajemen yang terbilang klasik. 

Sedangkan kelebihanya adalah data yang diperoleh cukup lengkap dan 

disajikan dengan dengan baik. 

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Abd Salam tahun 2020 yang berjudul 

“Manajemen Santri Dalam Mengembangkan Prestasi Non Akademik di 

Pondok Pesantren Fastabiqul Khairat Kolaka Timur”. Objek dari penelitian 

tersebut adalah manajemen pembinaan santri dalam upaya pengembangan 

prestasi non akademik di pondok pesantren Fastabiqul Khairat, dengan subjek 

yang diambil adalah Pembina, pimpinan dan santri pondok pesantren 

Fastabiqul Khairat. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan 

(field research) kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan 
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bahwa pondok pesantren sudah melaksanakan pembinaan secara sitematis 

dalam setiap kegiatan  melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

kegiatan, kemudian diperkuat dengan adanya ekstrakurikuler pondok yang 

mempunyai implikasi bagi santri dan masyarakat.
9
 Kelemahan dari penelitian 

ini adalah teori yang digunakan masih terbilang klasik. kelebihanya adalah 

strukturisasi penulisan ditulis secara baik dan terperinci. 

Kelima, skripsi oleh Muhammad Machrus Ashindy tahun 2021 yang 

berjudul “Manajemen Pembinaan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al 

Fithroh Bantul”. Objek dari penelitian tersebut adalah menenai Manajemen 

Pembinaan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al Fithroh Bantul, dengan 

subjek yang diambil yaitu pengurus dan santri dari pondok pesantren Al 

Fithroh Bantul. Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif yang 

bersifat deskripstif. Hasilnya, dalam proses pembinaan santri dilaksanakan 

melalui beberapa proses pembinaan, yaitu: Pertama, perencanaan dengan 

menetapkan visi dan misi dan tujuan pesantren. Kedua, pengorganisasian 

dengan melakukan pembagian kinerja sesuai dengan kemampuan dan 

kapasitas santri. Ketiga, melakukan program sesuai dengan yang ada di 

pondok pesantren. Keempat, pengawasan yang dilakukan secara terpusat baik 

dari pengurus pusat maupun komplek secara bertahap dan terperinci melalui 

rapat evaluasi.
10

 Kelemahan dari penelitian ini adalah masih menggunakan 

teori yang terbilang cukup klasik dan tidak menjelaskan mengenai uji 
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keabsahan data scara lengkap pada metode penelitian. Kelebihanya adalah 

kajian teori diambil melalui banyak referensi. 

Berdasarkan pemaparan kajian pustaka di atas, skripsi ini layak diteliti 

dan tidak memiliki kesamaan secara spesifik dari penelitian-penelitian 

terdahulu baik dari segi objek, subjek maupun teori yang digunakan. Objek 

penelitian yang akan diteliti oleh penulis pada penelitian kali ini adalah  

mengenai manajemen   pembinaan santri melalalui program entrepreneurship 

di pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz Gunungkidul Daerah Istimewa 

Yogyakarta, sedangkan subjek yang diambil adalah Ustadz Nandang (Plt. 

Harian yayasan Al Mumtaz), Ustadz Dena (Direktur BUMP), dan Muhyi 

(santri Al Mumtaz). Teori yang digunakan adalah teori tentang fungsi 

manajemen yang dikemukakan oleh Lyndal F. Urwick yaitu Fungsi 

manajemen melalui enam tahapan yaitu berupa forecasting (peramalan), 

planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), comanding 

(pengarahan), coordinating (pengkordinasian), dan controlling (pengawasan). 

E. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Manajemen Pembinaan Santri 

a. Pengertian manajemen 

Secara etimogi, Usman Mengemukkan kata “Manajemen” 

berasal dari kata “manus” yang berarti “tangan” dan “agere" yang 

berarti “melakukan”. Kemudian secara terminologi kata “manus” dan 

“agere” digabung menjadi satu kesatuan kerja “managere” yang 

berarti “menangani”. Selanjutnya kata “manager” diterjemahkan ke 
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dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja “to manage” dengan 

kata benda “management”. Sedangkan dalam bahasa perancis disebut 

“menagement” yang berarti seni melaksanakan atau mengatur. Kata 

“management” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kedalam bahasa 

Indonesia menjadi manajemen yang berarti pengelolaan.
11

 

Menurut Haiman yang dikutip Ali Sadikin menyatakan bahwa 

Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan 

orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai 

sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha 

individu untuk mencapai tujuan bersama.
12

 George R. Terry dikutip 

oleh Anang Firmansyah berpendapat bahwa manajemen adalah 

pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan 

mempergunakan kegiatan orang lain.
13

 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan kegiatan 

yang dilakukan bersama secara sitematis dan terstruktur untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

b. Fungsi manajemen 

Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan-

kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling 

ketergantungan antara yang satu dengan yang lainya yang 

dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian 
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 Abd. Rohman, Dasar-Dasar Manajemen, ( Malang: Inteliginsia Media, 2017), hlm. 7. 
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 Ali Sadikin dkk, Pengantar Manajemen dan Bisnis, ( Yoogyakarta: K-Media, 2020), 

hlm. 2.  
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 Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta, 

Depublish, 2018) hlm. 3. 
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yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan.
14

 Menurut Lyndal F 

Urwick yang dikutip Anang Firmansyah mengemukakan bahwa fungsi 

manajemen merupakan proses manajemen yang diawali dengan 

peramalan (forecasting), perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pengarahan (commanding), pengkoordinasian 

(coordinating) dan pengawasan (controlling). Adapun tahapan enam 

fungsi manajemen Lyndal F. Urwick yaitu sebagai berikut:
15

 

1) Peramalan (Forecasting) 

Peramalan (forecasting) menurut Lyndal yang dikutip 

Anang Firmansyah  adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan 

atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang 

akan terjadi sebelum suatu rencana yang  lebih pasti dapat 

dilakukan.
16

 Peramalan dalam konteks ini harus dapat memberikan 

perkiraan-perkiraan akurat berdasarkan analisis berbagai informasi 

dan data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung 

jawabkan.
17

 

Dalam proses peramalan, penentuan langkah-langkah 

peramalan menjadi sangat penting bagi perusahaan dalam 

mengambil keputusan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah yang 

sistematis dalam proses peramalan yang mampu memeberikan 

hasil bagi organisasi khususnya manajemen dalam mengambil 
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 Muhammad Munir dan Wahyu, Ilaihi. Manajemen Dakwah, (Jakarta, Kencana Prenada 

Media Grup, 2006), hlm. 81. 
15

 Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika, Pengantar Manajemen, hlm. 9.  
16

 Ali Sadikin dkk, Pengantar Manajemen dan Bisnis, ( Yoogyakarta: K-Media, 2020), 

hlm. 11. 
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 Abd. Rohman, Dasar-Dasar Manajemen, ( Malang: Inteliginsia Media, 2017), hlm. 22. 
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keputusan yang tepat.
18

 Adapun adapun tahapan dalam proses 

peramalan adalah sebagai berikut: Pertama, Permasalahan 

perusahaan atau manajemen. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, 

formulasi model. Keempat, perencanaan model peramalan. Kelima, 

analisis dan interpretasi. Keenam, validasi. Ketujuh, hasil akhir.
19

 

2) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan (Planning) menurut Lyndal yang dikutip 

mulyadi dan Winarso adalah aktivitas strategis dengan menyusun 

hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang di miliki.
20

 

Perencanaan (planning) mencakup kegiatan memilih visi (misi), 

tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Dalam tahap proses 

perencanaan (planning) suatu perusahaan atau organisasi harus 

memeperhatikan langkah-langkahnya. Athoillah memaparkan 

langkah-langkah dalam membuat perencanaan adalah sebagai 

berikut: Pertama, menetapkan sasaran atau perangkat tujuan. 

Kedua, menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang. Ketiga, 

mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Keempat, 

mengembangkan rencana dan menjabarkanya.
21

 

3) Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian (organizing) menurut Lyndal yang dikutip 

Mulyadi adalah proses mengatur tugas, wewenang,  dan tanggung 
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jawab setiap individu dalam dalam manajemen.
22

 Fungsi ini 

merupakan suatu proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan 

untuk memasukan orang-orang ke dalam sebuah organisasi. Arifin 

dan Hadi W. menambahkan bahwa tahapan dalam proses 

pengorganisasian adalah sebagai berikut: Pertama, penentuan dan 

penelitian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Kedua, pengklasifikasian kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan, agar berjalan sistematis. Ketiga, 

pembagian tugas kepada elemen-elemen di dalamnya sesuai yang 

telah ditentukan dan keahlianya.
23

 

4) Pengarahan (comanding) 

Lyndal yang dikutip Anang Firmansyah mengemukakan 

bahwa Pengarahan (comanding) atau ada juga yang mengartikan 

directing adalah sebuah fungsi manajemen yang berhubungan 

dengan usaha memeberi bimbingan, saran-saran, perintah-perintah 

atau intruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-

masing bawahan tersebut, agar tugas dapat dilaksanakan dengan 

baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan 

semula.
24

 Selain itu fungsi pengarah sendiri adalah untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan sehat sehingga 

sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bekerja.
25

 

Ada beberapa cara seorang pemimpin bisa mengarahkan bwahanya 
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dimana bawahan dapat melaksanakan tugas dengan tenang tanpa 

adanya sikap mendua karena pertentangan atasan atasan dari 

berbagai bagian, adapun cara yang dapat dilakukan adalah: 

Pertama, pengarahan dilakukan dengan cara memeberikan 

informasi yang diperlukan terutama yang berhubungan dengan 

masalah yang dihadapi karyawan. Kedua,  pengarahan dengan cara 

memberikan perintah yang harus dilakukan oleh bawahan.
26

 

5) Pengkoordinasian (coordinating) 

Coordinating atau mengkoordinasi menurut Anang 

Firmansyah merupakan salah satu fungsi manajemen untuk 

melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, 

percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan mengbubungkan, 

menyatupadukan, dan menyelaraskan  pekerjaan-pekerjaan 

bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha 

mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Usaha yang dapat 

dilakukan untuk mencapai maksud itu antara lain dengan 

memeberii intruksi, perintah, mengadakan pertemuan dimana 

diberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat dan mengadakan 

coaching dan bilamana perlu memeberikan teguran.
27

 Agar 

koordinasi terlaksana setelah melaksanakan fungsi perencanaan, 

pengkoordinasian, dan pengarahan maka seorang manajer harus 

dapat menciptakan suasana atau lingkungan kerja yang mendorong 

terlaksananya koordinasi. Adapun langkah yang dilaukan manajer 
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 Lisa Kuspriatni, Studi Tentang Organisasi, (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2009), 
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adalah: Pertama, memeberikan latihan dan training. Kedua, 

menciptakan suasana kerja yang nyaman. Ketiga, menciptakan 

kesadaran karyawan terkait pentingnya proses koordinasi untuk 

tujuan organisasi.
28

 

6) Pengawasan (controlling) 

Pengawasan (controlling) yang dikutip Anang Firmansyah 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk 

memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di lapangan telah sesuai 

dengan perencanaan dan mencapai hasil yang di kehendaki.
29

 

Wijayanti berpendapat bahwa dalam pengawasan terdapat empat 

langkah yang harus dilakukan, yaitu: Pertama, penentuan standar 

sebagai dasar pengendalian dan pengawasan. Kedua, pengukuran 

penampilan (performance) dengan cara observasi, wawancara dan 

menelaaah hasil laporan yang telah di capai. Ketiga, menganalisis, 

mengemukakan pendapat, dan mengevaluasi performance, 

dibandingkan dengan standar. Keeempat, mengambil tindakan-

tindakan perbaikan.
30

 

c. Pengertian pembinaan santri 

Secara etimologi, pembinaan berasal dari kata ”bina” 

terjemahan dari kata “build” yang memiliki arti membangun atau 

mendirikan.
31

 Pembinaan berasal dari kata bina yang berarti bangun, 

mendapat awalan pe- akhiran –an menjadi pembinaan sehingga 
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menjadi pembinaan yang memiliki arti pembangunan. Dalam KBBI 

pembinaan memiliki arti sebuah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik.
32

 

Mangunhardjana mengemukaan bahwa pembinaan adalah suatu 

proses belajar dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, 

untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan 

baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara lebih 

efektif.
33

 

 Sedangkan menurut Zakiyah Drajat, Pembinaan adalah 

suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur terarah 

serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian 

dengan segala aspeknya.
34

 Pembinaan tersebut meliputi bimbingan, 

pemberian informasi, stimulasi, persuasi, pengawasan dan juga 

pengendalian yang pada hakikatnya adalah untuk menciptakan 

suasana yang membantu pengembangan bakat-bakat positif dan 

juga pengendalian naluri-naluri rendah, sehingga tercipta budi 

pekerti yang baik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan, usaha atau proses belajar 

yang dilakukan secara terstur dan sitematis dengan cara 

membimbing, mengawasi, memeberi informasi, stimulus, persuasi 
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34
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yang bertujuan untuk mencapai tujuan hidup secara efektif dan 

efisien. 

 Sedangkan, istilah santri merupakan peserta didik atau 

objek dalam pendidikan.
35

 Menurut KBBI santri memiliki arti 

orang yang mendalami ilmu agama islam.
36

 Namun jika di tinjau 

dari secara bahasa, santri berasal dari bahasa sanskerta “santri” 

yang berarti melek huruf, adapula yang menyebutkan santri berasal 

dari bahasa jawa yaitu “chantrik” yaitu orang yang ikut pergi 

kemanapun gurunya menetap.
37

 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembinaan santri merupakan suatu kegiatan, usaha atau proses 

belajar yang dilakukan secara terstruktur dan sitematis dengan dari 

seorang pimpinan (kyai/ustadz) terhadap muridnya (santri) dengan 

cara membimbing, mengawasi, memberi informasi, stimulus, 

persuasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan hidup secara efektif 

dan efisien. 

2. Tinjauan tentang entrepreneurship (kewirausahaan) 

a. Pengertian entrepreneurship (kewirausahaan) 

Entreprenenurship berasal dari kata “entrepreneur” yang 

berasal dari bahasa prancis yang artinya melakukan usaha.
38

 Menurut 
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sanusi kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam 

perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, 

kiat, proses, dan hasil bisnis. Sedangkan prawiro mendefinisikan 

kewirausahaan adalah nilai yang dibutuhkan untuk memulai suatu 

usaha dan mengembangkan usaha. Menurut Drucker yang dikutip 

Anang Firmansyah mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dari 

definisi tersebut, secara umum, kewirausahaan dapat di artikan sebagai 

suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan 

berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memeberikan nilai lebih.
39

 

Menurut KBBI pengertian wirausaha sama dengan wiraswasta, 

yaitu orang yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, 

menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk  pengadaan 

produk baru, memasarkanya, serta mengatur permodalan 

operasionalnya. Menurut Mas’ud Machfoedz dan Mahmud  

Machfoedz yang dikutip Anang Firmansyah menyatakan bahwa 

wirausaha adalah seorang innovator yang mampu mengubah 

kesempatan menjadi sebuah ide yang bisa di jual dapat memberikan 

nilai tambah melalui upaya, waktu, biaya, serta kecakapan dengan 

tujuan menambah keuntungan. Jadi, wirausaha atau entrepreneur 

adalah seseorang yang berani berusaha mandiri dengan mengerahkan 

                                                           
39
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segala sumber daya dan upaya meliputi kepandain mengenali produk 

baru, menentukan cara produksi baru.
40

 

b. Tujuan dan manfaat entrepreneurship (kewirausahaan) 

Adapun tujuan kewirausahaan adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. 

2) Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha  untuk 

menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

3) Membudayakan semangat, sikap, perilaku, kemampuan 

kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu handal dan 

unggul. 

4) Menumbuhkan kesadaran kewirausahaan yangtangguh dan kuat. 

Sedangkan manfaat dari kewirausahaan adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebagai penggerak pembangunan lingkungan, pemeliharaaan 

lingkungan dan kesejahteraan pribadi dan distribusi. 

2) Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat 

mengurangi pengangguran. 

3) Memberi contoh  bagaimana harus bekerja keras, tekun, ulet dan 

memiliki pribadi yang patut di teladani. 

4) Berusaha mendidik karyawanya menjadi orang yang mandiri, 

disiplin dan jujur dalam mengemban tugasnya. 

5) Berusaha mendidik karyawanya agar hidup secara efektif dan 

efisien.
41
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3. Tinjauan tentang pondok pesantren 

a. Pengertian pondok pesantren 

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional islam untuk 

memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam 

(tafaqquh fiddin) dengan menekankan moral agama Islam sebagai 

pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Istilah pesantren berasal 

dari kata santri, yang dengan awalan pe dan akhiran an berarti tempat 

tinggal santri. Kata “santri” juga merupakan penggabungan antara suku 

kata Sant (manusia baik) dan Tra (suka menolong), sehingga kata 

pesantrenm dapat diartikan sebagai tempat mendidik manusia yang 

baik.
42

 

Dhofier yang dikutip oleh Hadi Purnomo  mendifinisikan 

pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan islam 

tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah 

seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. 

Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam lingkungan komplek 

pesantren dimana kiai bertempat tinggal juga menyediakan sebuah 

masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan kegiatan 

keagamaan yabng lain.sedangkan Daulay mendefinisikan pesantren 

sebagai suatu lembaga pendidikan islam Indonesia yang bertujuan 

untuk mendalami ilmu agama dan mengamalkanya sebagai pedoman 

                                                                                                                                                               
41
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hidup keseharian atau disebut tafaqquh fiddin dengan menekankan 

pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat. 

Dalam pesantren ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan 

yaitu meliputi: pondok, masjid, santri, pengajian kitab-kitab islam 

klasik dan kiai. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pondok  

pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang terdiri dari unsur 

kiai, asrama yang bertujuan untuk mencetak kader-kader ulama dengan 

mendalami ilmu-ilmu agama sebagai bekal pengalaman dalam 

kehidupan sehari-hari.
43

 

b. Tujuan pondok pesantren 

1) Tujuan umum 

Secara umum tujuan pesantren adalah untuk membentuk 

mubaligh-mubaligh Indonesia berjiwa islam pancasilais yang 

bertaqwa, yang mampu, baik rohaniah maupun jasmaniah 

mengamalkan ajaranm agama islam bagi kepentingan kebahagiaan 

hidup diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa serta Negara 

Indonesia. 

2) Tujuan khusus 

Secara khusus tujuan dari pesantren yaitu: pertama, untuk 

membina suasana keagamaan dalam (santri). Kedua, memberikan 

pengertian keagamaan melalui pengajaran ilmu agama Islam. 

ketiga,mengembangkan sikap beragama melalui praktik-praktik 

ibadah. Keempat, mewujudkan ukhuwah islamiyah dalam pondok 
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pesantren. Kelima, memberikan pendidikan ketrampilan civic dan 

kesehatan, olahraga kepada anak didik. Keenam, mengusahakan 

terwujudnya segala fasilitas dalam pondok pesantren yang 

memungkinkan pencapaian  tujuan umum tersebut.
44

 

c. Tipologi pondok pesantren 

Menurut dhofier yang dikutip Hadi Purnomo menyebutkan 

bahwa ada beberapa tipologi pesantren di Indonesia, yaitu sebagai 

berikut:
45

 

1). Pesantren salafi (Tradisional) 

Model pesantren salafi sampai saat ini masih 

mempertahankan system pengajaran sorogan, wetonan dan 

bandongan karena berpedoman pada hakekat tujuan pendidikan 

pesantren bukan mengejar kepentingan duniawi, tetapi di tanamkan 

pada mereka belajar adalah semata-mata kewajiban dan 

pengabdian kepada Tuhan.
46

 

2). Pesantren khalafi (Modern) 

 Model pesantren khalafi menggambarkan adanya 

pemasukan terhadap pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah 

yang dikembangkan atau membuka tipe-tipe sekolah umum dalam 

lingkungan pesantren, bahkan ada yang tidak mengajarkan kitab 

kuning klasik. pada umumnya lembaga tersebut disamping 

memasukan pelajaran-pelajaran umum juga mengikuti 
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perkembangan kurikulum baik kurikulum lokal maupun 

kurikulum nasional, disebabkan kurikulum bukanlah sekedar 

menentukan pelajaran yang harius dipelajari untuk menambah 

pengetahuan atau mengembangkan bakatnya melainkan 

merupakan masalah memperbaiki dan meningkatkan mutu 

kehidupan individu dan masyarakat, baik pada masa ini maupun 

masa yang akan datang.
47

 

3). Pesantren komprehensif 

Sistem pesantren ini disebut komprehensif merupakan 

gabungan antara yang tradisional dan yang modern. Artinya di 

dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning 

dengan metode sorogan, bandongan dan wetonan. Namun secara 

regular system persekolahan terus dikembangkan. Bahkan 

pendidikan ketrampiulanpun diaplikasikan sehingga 

menjadikanya berbeda dari kedua tipologi tersebut.
48

 

Menurut UUD RI Nomor 18 tahun 2019 tentang 

Pesantren, pada BAB III tentang pendirian dan penyelenggaraan 

pesantren pasal 5 disebutkan  bahwa pesantren terdiri dari 3 

bentuk:  

 Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk 

pengkajian Kitab Kuning. 

 Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk 

Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan Mualimin. 

 Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk 

lainya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
49
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, pengembangan, persepsi, motivasi dan lain-lain, secara holistic, 

dan dengan cara dekripsi.
50

 Metode penelitian kualitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian Di mana peneliti sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna generalisasi.
51

 

Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut 

berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, 

melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan 

di lapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail.
52

 Dengan 

pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran tentang 

manajemen pembinaan santri melalui program entrepreneurship di 

Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz Gunungkidul Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian 

                                                           
50

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2018), hlm. 6. 
51

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. hlm. 13. 
52

Ibid., hlm. 16. 



 
26 

 

 
 

Subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang 

yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti 

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.
53

 Adapun yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah: 

1) Nandang Kuswandi (Plt. Harian Yayasan Al Mumtaz) 

2) Dena Heratamtama (Direktur BUMP Al Mumtaz) 

3) Muhammmad Abdul Muhyi (Anggota BUMP) 

b. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah apa yang menjadi pokok perhatian dari 

suatu penelitian.
54

 Adapun yang menjadi objek dalam penelitian kali 

ini yaitu Manajemen pembinaan santri melalui program 

entrepreneurship di PPT Al Mumtaz Gunungkidul Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

3. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh 

peneliti secara langsung dari sumbernya.
55

 Sumber data primer dalam 

penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan Ustadz Nandang 

Kuswandi (Plt. Harian Yayasan), Ustadz Dena Heratamtama (Direktur 

BUMP) serta Muhammad Abdul Muhyi (Anggota BUMP) Pondok 
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Pesantren Terpadu Al Mumtaz Gunungkidul Daerah Istimewa 

Yoogyakarta. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak 

kedua, tidak didapatkan melalui subjek penelitianya secara langsung. 

Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan 

yang telah tersedia.
56

 Data sekunder dalam penelitian ini akan 

diperoleh dari website PPT Al Mumtaz serta arsip/dokumentasi yang 

berkaitan dengan Manajemen pembinaan santri melalui program 

entrepreneurship atau kewirausahaan. 

4. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Menurut Nasution dalam buku Sugioyono mendefinisikan 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi.
57

 Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan observasi terus terang atau samar, diamana peneliti 

dalam mengumpulkan data menyatakan terus terang kepada sumber 

data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu 

saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi , hal 

ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data 

yang dirahasiakan.
58

 Jadi dalam penelitian ini peneliti mengamati 

secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai Manajemen 
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pembinaan santri melalui program entrepreneurship di PPT Al 

Mumtaz Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam buku Sugiyono mendefinisikan 

wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
59

 Wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah wawancara semistruktur (semistructure interview) 

diamana tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
60

 Adapun informan yang 

diwawancara pada penelitian kali ini yaitu: 

1) Nandang Kuswandi (Plt. Harian yayasan Al Mumtaz) 

2) Dena Heratamtama (BUMP  Al Mumtaz) 

3) Muhammad Abdul Muhyi (Anggota BUMP PPT Al Mumtaz) 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

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

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
61

 Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan pencarian dokumen terkait program pembinaan, foto dan 
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gambar lainya yang berkaitan baik itu secara langsung maupun tidak 

langsung mengenai manajemen pembinaan santri di PPT Al Mumtaz 

Yogyakarta. 

5. Teknik analisis data 

 Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-

komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. 

Menurut Moloeng, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- 

milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
62

 Adapun 

teknik analisis data menurut Milles dan Hubberman adalah sebagai 

berikut: 

a. Data collection (pengumpulan data) 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

b. Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, tujuan 

dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang 

diperoleh selama penggalian data di lapangan.
63
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c. Data display (penyajian data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa iraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Namun, yang paling sering digunakan dalam penyajian data pada 

penelitian kualitatif adalah menggunakn teks yang yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah peneliti 

dalam memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.
64

 

d.  Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan 

verivikasi) 

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses 

analisis data. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari 

data-data yang telah di peroleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari 

hubungan,persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa 

dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari 

subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-

konsep dalam penelitian tersebut.
65

 

6. Uji keabsahan data 

a. Kredibilitas data 

Uji kredibilitas (credibility) bertujuan untuk menilai kebenaran 

dari hasil temuan penelitian kualitatif. Krebibilitas ditujukan untuk 
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mengungkap kebenaran data penelitian yang berhasil dikumpulkan. 

Adapun dalam memeperoleh kredibilitas data penulis menggunakan 

cara sebagai berikut: 

1) Perpanjangan pengamatan 

Proses observasi awal untuk studi pendahuluan dilakukan 

pada bulan Januari 2022. Sementara proses pengambilan data 

dilakukan pada bulan Februari 2022. Masa observasi diperpanjang 

dengan pertimbangan data observasi dinilai kurang memenuhi 

kebutuhan peneliti. Kemudian, pada bulan April 2022 dilakukan 

observasi untuk melengkapi data dalam penelitian. Proses tersebut 

dilakukan secara kesinambungan agar data yang diperoleh benar-

benar  sudah sesuai dengan kebutuhan selama masa penelitian. 

2) Peningkatan ketekunan 

Pengamatan dalam masa penelitian dilakukan secara cermat 

dan berkesinambungan dengan mengikuti sekaligus mengamati 

kegiatan kewirausahaan santri dalam pembuatan produk 

kewirausahaan seperti roti rotaz, ataz mineral dan deterjen Mklin. 

Selain itu, peneliti juga ikut mengamati proses pelaksanaan 

manajemen seperti perencanaan, pengawasan dan lain sebagainya. 

3) Triangulasi 

Dalam penelitian ini uji kredibilitas yang peneliti gunakan 

yaitu dengan metode triangulasi, yaitu pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber data, triangulasi 
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teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu pengumpulan 

data.
66

 Secara spesifik triangulasi yang peneliti gunakan yaitu 

menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan 

triangulasi sumber data. 

a). Triangulasi sumber data 

Triangulasi sumber untuk menuji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh melalui 

beberapa sumber. 

 

Gambar 1.1 

Triangulasi sumber data 

 

 

 

 

 

 

b). Triangulasi teknik pengumpulan data  

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data di 

lakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda.
67
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Gambar 1.2 

Triangulasi teknik pengumpulan data 

 

 

 

 

 

 

4)  Mengadakan Membercheck 

Membercheck dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data.  Hal tersebut dengan cara memberikan klarifikasi melalui 

bukti rekaman (transkip), foto maupun video selama penelitian. 

b. Transferabilitas  

Transferabilitas data dibuat secara jelas, rinci, dan sistematis, 

sehingga data penelitian dapat dipercaya dan dipahami oleh pembaca. 

Selain itu, unsur transferability dapat terpenuhi apabila data penelitian 

tentang manajemen pembinaan santri dapat diimplementasikan dalam 

situasi yang lain. Transferabilitas berdasarkan data yang 

menggambarkan kondisi lapangan, baik berupa catatan maupun 

dokumentasi. 

c. Konfirmabilitas 

Uji komfirmabilitas atau disebut uji obyektifitas penelitian 

yaitu dilakukan dengan cara menguji hasil penelitian dengan proses 

yang dilakukan. adapun, tahapan yang dilakukan yaitu dengan 

Wawancara 

Dokumentasi 

Observasi  
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melakukan wawancara, melakukan pengamatan, mengamati hasil 

wawancara dan juga membercheck. 

d. Depenabilitas 

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit 

terhadap seluruh proses penelitian. Dalam hal ini, proses audit data 

dilakukan oleh pembimbing dengan melihat hasil observasi maupun 

wawancara terkait dengan konsistensi data yang telah diperoleh. 

Berdasarkan penjelasan diatas, uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif ini telah dilakukan. Adapun tahapan tersebut 

meliputi uji kredibilitas (kebenaran).uji transferabilitas (aplikasi), uji 

konfirmability (netraliotas) dan depentabilitas (konsistensi). Dengan 

begitu, data kualitatif telah memenuhi unsur yang menjadi syarat 

sesuai kaidah penelitian kualitatif. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistem pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah 

dalam memahami manajemen pembinaan santri melalui program 

entrepreneurship di PPT Al Mumtaz Guningkidul Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) BAB 

diantaranya: 

BAB I: Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 



 
35 

 

 
 

BAB II: Gambaran Umum Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz 

Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 

Berisi tentang sejarah, letak geografis, visi dan misi,tujuan dan target 

output, susunan organisasi, sarana dan prasarana, kegiatan rutinan, lembaga 

yayasan Al Mumtaz dan profil Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Pondok 

Pesantren Terpadu Al Mumtaz Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. 

BAB III: Pembahasan Hasil Penelitian 

Berisi tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan 

mengenai Manajemen pembinaan santri melalui program entrepreneurship di 

Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz Guningkidul Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 BAB IV: Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti, kemudian, pada penyusunan 

skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran berupa dokumentasi 

selama kegiatan penelitian, pedoman wawancara, sertifikat-sertifikat dan daftar 

riwayat hidup.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, terkait 

manajemen pembinaan santri melalui program entrepreneurship pada Pondok 

Pesantren Terpadu Al Mumtaz  Gunungkidul  Daerah Istimewa Yogyakarta, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pembinaan santri yang dilakukan di 

PPT Al Mumtaz sudah menerapkan enam fungsi manajemen menurut Lyndal 

F.Urwick. Pertama, proses peramalan yang dilakukan oleh pengasuh dengan 

menganalisis keadaan pemuda yang banyak menganggur karena sikapnya yang 

malas dan miskin skill, sementara sistem pendidikan yang  yang ada masih 

mengedepankan metode pembelajaran teoritis dibanding aplikatif. Kedua, 

perencanaan yang dilakukan dengan menetapkan tujuan melalui visi, misi dan 

tujuan PPT Al Mumtaz. kemudian dilakukan identifikasi situasi dan kondisi 

terkait man, manajemen maupun money, setelah itu PPT Al Mumtaz 

mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat melalui analisis SWOT, 

dan yang terakhir dengan melakukan pengembangan rencana melalui program 

entrepreneurship. Ketiga, melakukan fungsi pengorganisasian melalui penentuan 

kegiatan yang akan dilakukan, klasifikasi kegiatan, dan juga pembagian tugas 

kepada setiap anggota. Keempat, pengarahan melalui sistem pengarahan secara 

bertingkat dari atas ke bawah yang dilakukan secara berkala maupun incidental. 

Kelima, pengkoordinasian dengan melakukan koordinasi antar lembaga yaitu 

antara Madrasah Aliyah dengan Badan Usaha Milik Pesantren Al Mumtaz, 
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maupun antar unit usaha. Keenam, melakukan pengawasan menggunakan standar 

yang telah ditentukan di setiap divisi maupun unit usaha, kemudian mengukur 

penampilan/kinerja dari anggota melalui wawancara, observasi maupun laporan 

rutin, serta menganalisis hasil pengukuran dengan standar yang telah ditetapkan 

serta mengevaluasinya, dan yang terakhir adalah melakukan tindak perbaikan atas 

hasil yang telah diperoleh.  

B. Saran 

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran 

atau rekomendasi agar dapat meningkatkan kemanfaatan dan kegunaan peneliti, 

adapun saran yang yang dapat peneliti sampaikan adalah: 

1. PPT Al Mumtaz, merekomendasikan untuk meningkatkan kualitas sdm 

dengan melakukan pelatihan peningkatan skill maupun pengelolaan 

manajerial. 

2. Pemerintah, hendaknya mendukung dalam menciptakan kewirausahaan yang 

ada di PPT Al Mumtaz. hal ini selain dapat membantu perkembangan 

kewirausahaan pesantren, bisa juga menjadi ajang promosi pariwisata berbasis 

edukasi yang ada di PPT Al Mumtaz. 

3. Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan 

sebagai bahan untuk melakukan penelitian dengan mengkomparasikan antara 

PPT Al Mumtaz dengan lembaga pesantren yang lain berbasis 

entrepreneurship mengenai manajemen pembinaan santri.  
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