
  



LAMPIRAN 

Wawancara bersama pengasuh pondok pesantren al mawaddah 

Kudus, K.H Sofyan Hadi L.c., M.A dan siti Khadijah Al 

Hafidzah di antaranya: 

1. bagaimana sejarah berdirinya Ponpes almawaddah? 

2. Bagaimana visi dan misi Ponpes almawaddah? 

3. Apa alasan pak yai dalam mendirikan Ponpes berbasis 

entrepreuner? 

4. Kendala apa saja yang pernah di hadapi Ponpes dalam 

mendirikan Pp berbasis entrepreuner? 

5. Apa solusi dalam menyelesaikan kendala tersebut? 

6. Dalam pengelolaan pesantren, apakah ada bantuan dari 

pihak lain untuk mengelola pesantren? 

7. Apa saja progam kegiatan keagamaan yang di kaji oleh 

pesantren? 

8. apa saja progam kegiatan kewirausahaan yang 

dilaksanakan di Ponpes al mawaddah? 

9. kapan pelaksanaan keagiatan keagaaman? 

10. Kapan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan? 

11. pelatihan apa saja yang di lakukan ponpes dalam 

mengembangkan bakat santrinya? 

12. Materi apa saja yang diberikan pada saat pelatihan? 

13. Bagaimana perkembangan santri dalam berwirausaha 

setelah mengikuti pelatihan? 

14. Bagaimana strategi pesantren dalam mengembangkan 

kewirausahaan santri Ponpes al mawaddah? 

15. Apa saja unit usaha yang di miliki oleh pesantren? 

16. Apakah santri di ikutsertakan dalam mengelola unit 

usaha tersebut? 

17. Apakah santri di beri wewenang secara penuh dalam 

mengelola usaha yang ada di pesantren? 



Wawancara bersama santri dan masyarakat sekitar pondok 

pesantren al mawaddah kudus yang meliputi: rima, joko, 

zakaria, Hamidah, fatimah, miftah, jannah, ani dll. 

Diantaranya: 

1. Apakah santri mengikuti kegiatan ponpes dengan baik? 

2. Apa saja kegiatan-kegiata yang di ikuti santri 

3. Apakah santri di ikutsertakan dalam kewirausahaan yang 

di miliki ponpes 

4. Apakah santri ikut mengelola usaha tersebut? 

5. Bagaimana santri mengatur waktu untuk mengelola 

usaha tersebut? 

6. Dari kalangan mana saja santri berasal? 

7. Pelatihan apa saja yang di lakukan pesantren untuk 

menunjang kemampuan santri dalam berwirausaha? 

8. Apakah ada yang merasa keberatan dengan di adakannya 

pelatiha-pelatihan tersebut? 

9. Apa saja hasil dari pelatihan-pelatihan yang diadakan 

ponpes? 

10. Manfaat apa saja yang di rasakan santri setelah 

diadakannya pelatihan? 

11. Bagaimana partisipasi santri dalam mengikuti pelatihan? 

12. Apakah santri sudah mengimplementasikan secara 

langsung pelatihan kewirausahaan tersebut? 

13. Apakah santri diikutsertakan dalam pengelolaan unit 

usaha pesantren? 

14. Apa saja yang di dapat santri setelah mengeola unit 

usaha tersebut? 

15. Selain santri apakah masyarakat sekitar pondok ada yang 

mengikuti kegiatan pondok pesantren? 

 



GAMBAR KEGIATAN PONDOK PESANTREN AL 

MAWADDAH 
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