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MOTTO 

 خير الىاس اوفعهم لىاس

Sebaik-baiknya seseorang adalah orang yang bermanfaat bagi orang 

lain. 

َ ََل يَُغيُِّر َما بِقَۡىٍم َحتَّٰى يَُغيُِّروْا َما بِأَوفُِسِهۡمۗۡ ....  ....إِنَّ ٱَّللَّ

...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri... (Q.S. 

Arra‟du : 11)
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1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: 

Syaamil Al-Qur‟an, 2005, hlm. 106. 
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TRANSLITERASI 

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi 

karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul 

buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis 

dengan huruf arab harus disalin kedalam huruf latin. Untuk 

menjamin konsistensi, perlu ditetapkan suatu transliterasi sebagai 

berikut: 

A. Konsonan 

 q = ق z = ز ` =  ء

 k = ك s = س b = ب

 l = ل sy = ش t = ت

 m = م sh = ص ts = ث

 n = ن dl = ض j = ج

 w = و th = ط h = ح

 h = ه zh = ظ kh = خ

 y = ي „ = ع d = د

  gh = غ dz = ذ

  f = ف r = ر

 

B. Vokal 

   َ = a 

   َ = i 

   َ = u 
 

C. Diftong 

 ay = أ ي  

 aw = أ و  
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D. Syaddah ( ) 

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya  

ة  الط  al-thibb. 

 

E. Kata Sandang (ال... ) 

Kata sandang (ال... ) ditulis dengan al-.... misal الصناعة = al-

shina`ah. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak 

pada permulaan kalimat. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengembangan 

kewirausahaan bagi santri pondok pesantren al mawaddah Kudus dan 

bagaimana strategi meningkatkan kemampuan santri di bidang 

kewirausahaan dalam mengahadapi masyarakat ekonomi ASEAN di 

pondok pesantren al mawaddah kudus.  

Sejauh ini  pondok pesantren di anggap sebagai tempat untuk mencari 

ilmu agama saja, namun pada kenyataannya pesantren justru tidak 

hanya belajar ilmu agama saja namun juga diajarkan ilmu-ilmu umum 

seperti ilmu sosial dan ekonomi. Pesantren tidak hanya di bekali ilmu 

agama saja melainkan ilmu umum juga, sehingga para santri dapat 

menghadapi tantangan zaman yang semakin modern ini. Apalagi sejak 

tahun 2015 Indonesia sudah dihadapkan oleh MEA, yang mau tidak 

mau SDM indonesia harus siap dalam menghadapi MEA. Santri 

sebagai SDM harus mengetahui apa itu MEA dan apa saja tantangan-

tantangan yang harus di hadapi.  

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan secara 

langsung ke lapangan (field reserch). Kemudian hasil penelitian 

dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, dengan pengasuh, santri dan 

masyarakat sekitar pondok pesantren al mawaddah kudus . 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pondok pesantren al 

mawaddah kudus sudah melakukan pengembangan kewirausahaan 

bagi santrinya dengan melakukan berbagai kegiatan usaha yang 

menunjang keterampilan kewirausahaan para santri di antaranya: agro 

wisata “ Edu Wisata Al Mawaddah”, motivasi dan training al 

mawaddah center, agro bisnis “ Kawasan Rumah Pangan Lestari 

(KRPL) al mawaddah”. jenis usaha agro bisnis di anatranya: rumah 

hidroponik, pembudidayaan buah naga, budi daya ikan lele, produksi 

tepung mocaf, terapi ikan al mawaddah. pusat oleh-oleh al mawaddah, 

macnun bakery. Pengembangan kewirausahaan tersebut santri mampu 

mempraktekkan secara langsung bagaimana menjalankan usaha yang 

baik dan benar. Adapun strategi dalam meningkatkan kemampuan 
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santri di bidang kewirausahaan dalam mengahadapi MEA, yakni 

dengan adanya pengembangan SDM, meningkatkan kompetensi dan 

produktivitas para santri, mengembangkan kemampuan bahasa dan 

teknologi, dan mengembangkan kreativitas para santri dalam 

berwirausaha. Dengan begitu santri dapat menghadapi MEA dengan 

cara yang kreatif dan inovatif. 

 

Kata kunci : strategi, santri, kewirausahaan, pengembangan SDM, 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 
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