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PESANTREN BERBASIS PENDIDIKAN ENTREPRENEURSHIP 

SOLUSI MENCETAK MOSLEM AGENT OF CHANGE 

Oleh : Umi H, Sri H, Tika H. 

RINGKASAN 

Sekarang ini sistem dan kelembagaan pesantren telah disesuaikan dengan 

tuntutan pembangunan, misalnya dengan membuka sistem madrasah, sekolah 

umum dan lembaga pendidikan kejuruan. Selain itu pondok pesantren kini juga 

dapat mengembangkan budaya kewirausahaan yang dimaknai sebagai  momentum 

untuk mengubah mentalitas, pola pikir dan perubahan sosial budaya di 

masyarakat. Oleh karena itu penulis mengajukan gagasan “Pesantren Berbasis 

Pendidikan Entrepreneurship Solusi Mencetak Moeslem Agent of  Change”. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui keefektifan inovasi pendidikan pesantren 

berbasis entrepreneurship dalam mencetak muslim pembangun peradaban Islam. 

Adapun manfaat dari gagasan ini antara lain dapat meningkatkan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren dan mendukung program 

pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga merupakan 

sarana untuk menumbuhkan semangat jiwa entrepreneurship santri dengan cara 

memberikan motivasi, pelatihan ketrampilan (pendidikan luar sekolah), serta 

berbagai macam program entrepreneurship. 

Metode penulisan karya tulis ini adalah pengumpulan data melalui 

observasi dan wawancara, Studi Pustaka serta Analisis Sintesis. Dari metode – 

metode tersebut dapat di simpulkan bahwa integritas pendidikan sekolah ke dalam 

lingkungan pendidikan pesantren, merupakan kecenderungan positif yang dapat 

menjadi peluang bagi pesantren untuk mengembangkan tujuan pendidikan secara 

lebih aktual dan kontekstual. Salah satu pesantren yang mengikuti relevansi 

dengan tuntutan dunia modern adalah Pesantren Aswaja Lintang Songo yang 

menumbuhkan semangat jiwa kewirausahaan masyarakat dengan cara 

memberikan motivasi, pelatihan, keterampilan (pendidikan luar sekolah), serta 

berbagai macam program kewirausahaan. 

Pihak – pihak yang membantu mengimplementasikan gagasan diantaranya  

para santri, pihak pesantren sendiri, masyarakat dan pemerintah. Langkah–

langkah dalam pembelajaran kurikulum pesantren berbasis entrepreneurship ini 

menekankan pada pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), 

pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning), pembelajaran berbasis inquiry 

(Inquiry Based Learning), pembelajaran autentik (Authentic Instruction), 

pembelajaran berbasis proyek/tugas (Project Based Learning), pembelajaran 

berbasis kerja (Work Based Learning) dan pembelajaran berbasis jasa layanan 

(Service Learning). 

Kesimpulan dari gagasan ini adalah dalam hal ini pesantren memposisikan 

diri sebagai pencetak jiwa- jiwa entrepreneur dan sekaligus fasilitator dalam 

kegiatan entrepreneurship. Namun perlu diingat bahwa perubahan yang dilakukan 

hendaknya dengan bertahap dan tidak menghilangkan culture keislaman dari  

pesantren  

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para 

santri. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural 

dapat dikatakan sebagai “training centre” yang otomatis menjadi pusat budaya 

Islam, yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya oleh 

masyarakat Islam sendiri yang secara de facto tidak dapat diabaikan oleh 

pemerintah. Itulah sebabnya Nurcholish Madjid (1985) mengatakan bahwa dari 

segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga 

mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous). 

Fenomena pesantren sekarang yang mengadopsi pengetahuan umum 

untuk para santrinya, tetapi masih tetap mempertahankan pengajaran kitab- kitab 

klasik merupakan upaya untuk meneruskan tujuan utama lembaga pendidikan 

tersebut, yaitu pendidikan calon ulama yang setia kepada paham Islam tradisional 

(Imam Bawani, 1988). Kurikulum pendidikan pesantren modern merupakan 

perpaduan antara pesantren salaf dan sekolah (perguruan tinggi), diharapkan akan 

mampu memunculkan output pesantren berkualitas yang tercermin dalam sikap 

aspiratif, progresif dan tidak “ortodoks” sehingga santri bisa secara cepat 

beradaptasi dalam setiap bentuk perubahan peradaban dan bisa diterima dengan 

baik oleh masyarakat karena mereka bukan golongan eksklusif dan memiliki 

kemampuan yang siap pakai.  

Bentuk pesantren yang demikian akan mengarah pada pemahaman 

Islam yang parsial karena Islam hanya dipahami dengan pendekatan normatif 

semata. Belum lagi output (santri) yang tidak dipersiapkan untuk menghadapi 

problematika modern, mereka cenderung mengambil jarak dengan proses 

perkembangan jaman yang serba cepat ini. 

Sistem dan kelembagaan pesantren saat ini telah dimodernisasi dan 

disesuaikan dengan tuntutan pembangunan, terutama dalam aspek kelembagaan 

yang secara otomatis akan mempengaruhi penetapan edukasi yang mengacu pada 

tujuan institusional lembaga tersebut. Di sebagian pesantren telah 

mengembangkan kelembagaannya dengan membuka sistem madrasah, sekolah 

umum, dan di antaranya ada yang membuka semacam lembaga pendidikan 

kejuruan, seperti bidang pertanian, peternakan, teknik, dan sebagainya (Asrahah, 

1999). 

Pesantren juga memasukkan pengajaran pengetahuan umum sebagai 

satu bagian penting dalam pendidikan pesantren, barangkali yang mendesak saat 

ini, sesuai dengan  gencarnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

adalah mengembangkan spesialisasi pesantren dengan disiplin ilmu pengetahuan 

lain yang bersifat praktis yang melalui jalur aplikasi teknologi sehingga 

edukasinya tidak terlalu bersifat akademik. Tidak mengurangi sifat ilmiah bila 

dikutip sinyalemen Az-Zarnuji yang mengatakan bahwa sebaik-baik ilmu adalah 

„ilm hal (ilmu ketrampilan) (Bakhtiar, 2008). Dengan demikian, pesantren sebagai 

basis kekuatan Islam diharapkan memiliki relevansi dengan tuntutan dunia 

modern, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Selaras dengan al-Qur‟an 

yang memberikan perhatian seimbang antara kepentingan duniawi dan ukhrawi 



(QS. 28:77), yakni agar gemar bekerja keras dalam menuntut ilmu hingga 

mencapai kemajuan dan kemahiran (QS. 13:11 dan QS. 94:7) (Priyanto, 2006). 

Salah satu program yang penting berkaitan dengan sangat terbatasnya 

lapangan pekerjaan di Indonesia adalah pengembangan budaya kewirausahaan 

(entrepreneurship). Entrepreneurship di sini hendaknya tidaklah dipahami hanya 

sekedar kemampuan membuka usaha sendiri, namun entrepreneurship juga 

dimaknai sebagai momentum untuk mengubah mentalitas, pola pikir dan 

perubahan sosial budaya. 

Pondok pesantren yang memiliki edukasi berbasis entrepreneurhip 

masihlah sangat terbatas karena pembuktian efeknya yang masih sedikit di 

Indonesia. Tujuan kurikulum ini adalah untuk menumbuhkan jiwa 

entrepreneurship para santri sebagai agent of change. Karya tulis ini merupakan 

tulisan yang akan mengeskplor tentang inovasi pendidikan pesantren berbasis 

entrepreneurship sebagai pencetak muslim agent of change. 

 

Tujuan Penulisan 

Tujuan Umum 

Mengetahui keefektifan inovasi pendidikan pesantren berbasis 

entrepreneurship dalam mencetak muslim pembangun peradaban Islam. 

Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya inovasi kurikulum 

pendidikan berbasis entrepreneurship bagi para santri dan masyarakat 

2. Meningkatkan peradaban muslim melalui strategi menumbuhkan jiwa 

entrepreneurhip santri sebagai agent of change. 

3. Memperkenalkan dan memperkaya edukasi pondok pesantren dengan 

pelatihan dan ketrampilan entrepreneurship. 

4. Memberikan gambaran tentang menumbuhkan jiwa entrepreneurship di 

pondok pesantren. 

 

Manfaat Penulisan 

Keilmuan 

Mengembangkan keilmuan tentang entrepreneurship sehingga mampu 

diterapkan oleh para santri di lingkungan pondok pesantren pada khususnya dan 

lingkungan luar pondok pesantren pada umumnya. 

Santri 

Meningkatkan motivasi berentrepreuneur kepada para santri dengan 

pembekalan berbagai pelatihan dan keterampilan. 

Masyarakat 

 Meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar pondok 

pesantren. 

Pemerintah 



Mendukung program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat pondok pesantren. 

 

 

GAGASAN 

Pesantren 

 

Dengan melihat terminologinya, pendidikan pesantren berasal dari India. 

Secara historis pun bisa dilacak bahwa sistem pendidikan yang mirip dengan 

pesantren telah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sistem pendidikan 

tersebut dipergunakan untuk mendidik dan mengajarkan agama Hindu di Jawa. 

Kemudian setelah Islam masuk dan tersebar di Indonesia, sistem pendidikan 

tersebut digunakan pula untuk membina kader-kader Islam. Dari sana bisa diduga 

bahwa secara edukasi, pesantren awal hanya merupakan bentuk penyesuaian 

orientasi keagamaan dari Hindu menjadi Islam saja. Jika di masa kerajaan Hindu, 

padepokan berfungsi untuk mencetak begawan dan resi, maka setelah masuknya 

Islam pesantren hanya bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan keislaman, 

sehingga lahirlah wali-wali yang berjasa besar dalam menyebarkan Islam di 

nusantara. Apabila dilihat dari corak keislaman, pesantren awal cenderung kepada 

pengajaran Islam dengan corak fiqh-tasawuf (Bakhtiar, 2009).  

Sesuatu yang salah terhadap pendidikan di Indonesia terus berlanjut. 

Perbaikan-perbaikan kurikulum, kebijakan, dan aturan tentang pendidikan 

nasional, tidak banyak menghasilkan perubahan yang berarti. Hal ini terjadi 

karena paradigma pendidikan nasional yang tidak marketable, tidak sesuai dengan 

kebutuhan pasar tenaga kerja, tidak memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Ikhs, 

2005). 

Kurikulum merupakan salah satu instrumen dari suatu lembaga 

pendidikan, termasuk pendidikan pesantren. Menurut Iskandar Wiryokusumo 

(1988), kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan sekolah untuk 

santri. Sementara itu, menurut S. Nasution (1995), kurikulum adalah suatu 

rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah 

bimbingan dan tanggung-jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf 

pengajarnya. 

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kurikulum pada dasarnya 

merupakan seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga 

pendidikan untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang diidamkan. Pesantren 

dalam kelembagaannya, mulai mengembangkan diri dengan jenis dan corak 

pendidikannya yang bermacam-macam. 

Kurikulum pesantren salaf yang statusnya sebagai lembaga pendidikan 

non-formal hanya mempelajari kitab-kitab klasik yang meliputi: Tauhid, Tafsir, 

Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Tasawwuf, Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, Balaghah dan 



Tajwid), Mantiq dan Akhlak. Pelaksanaan kurikulum pendidikan pesantren ini 

berdasarkan kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam 

kitab. Jadi, ada tingkat awal, menengah dan tingkat lanjutan. 

Gambaran naskah agama yang harus dibaca dan dipelajari oleh santri, 

mencakup kelompok “Nahwu dan Sharaf, Ushul Fiqh, Hadits, Tafsir, Tauhid, 

Tasawwuf, cabang-cabang yang lain seperti Tarikh dan Balaghah”. (Zamakhsyari 

Dhofier, 1982). Itulah gambaran sekilas isi kurikulum pesantren tentang “salafi”, 

yang umumnya keilmuan Islam digali dari kitab-kitab klasik, dan pemberian 

keterampilan yang bersifat pragmatis dan sederhana. 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang bertahan 

dengan konsentrasi keilmuan tradisional, saat sekarang sedang menghadapi dua 

pilihan dilematis. Pesantren harus mengambil sikap apakah akan tetap 

mempertahankan tradisinya, yang mungkin dapat menjaga nilai-nilai agama; 

ataukah mengikuti perkembangan dengan resiko kehilangan asetnya. Beberapa 

pesantren mengambil jalan ketiga yaitu mengkombinasikan antara tradisional dan 

modern, hanya saja menuntut kreativitas dan kemampuan rekayasa pendidikan 

yang tinggi melalui pengenalan aset-asetnya atau identitasnya terlebih dahulu, 

kemudian melakukan pengembangan secara modern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 1. Kurikulum Pesantren Modern 

 

 

 

Solusi yang Pernah Diterapkan untuk Mencetak Moslem Agent of Change  

 

Adapun karakteristik kurikulum yang ada pada pondok pesantren modern, 

mulai diadaptasikan dengan kurikulum pendidikan Islam yang disponsori oleh 

Departemen Agama melalui sekolah formal (madrasah). Kurikulum khusus 

pesantren dialokasikan dalam muatan lokal atau diterapkan melalui kebijaksanaan 

sendiri. Gambaran kurikulum lainnya adalah pada pembagian waktu belajar, yaitu 

mereka belajar keilmuan sesuai dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi 

(sekolah) pada waktu-waktu kuliah. Waktu selebihnya dengan jam pelajaran yang 
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padat dari pagi sampai malam untuk mengkaji ilmu Islam khas pesantren 

(pengajian kitab klasik) (Ainurrafiq, 2001). 

Dengan kesadaran ini dapat diyakini bahwa integritas pendidikan sekolah 

ke dalam lingkungan pendidikan pesantren, sebagaimana tampak dewasa ini, 

merupakan kecenderungan positif yang diharapkan bisa menepis beberapa 

kelemahan masing-masing. Bagi pendidikan pesantren, integrasi semacam itu 

merupakan peluang yang sangat strategis untuk mengembangkan tujuan 

pendidikan secara lebih aktual dan kontekstual. 

Salah satu pondok pesantren yang mengikuti relevansi dengan tuntutan 

dunia modern adalah Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo. Adapun strategi 

yang  ditempuh oleh pondok pesantren ini dengan cara menumbuhkan semangat 

jiwa kewirausahaan masyarakat dengan cara memberikan motivasi, pelatihan, 

keterampilan (pendidikan luar sekolah), serta berbagai macam program 

kewirausahaan. Setelah semangat tumbuh dan memiliki motivasi dan 

keterampilan, selanjutnya adalah fasilitas usaha atau modal sebagai sarana untuk 

mengembangkan keterampilan yang berbentuk kegiatan kewirausahaan. Hasilnya 

adalah kehidupan sosial ekonomi di sekitar pondok pesantren mengalami 

peningkatan yang meliputi semangat dan jiwa kewirausahaan yang tercemin dari 

berbagai aktivitas masyarakat yang ditemui (Wibowo, 2010). Begitu juga dengan 

Pondok Pesantren Gontor dimana santri (santri) dibekali dengan dasar-dasar ilmu 

agama dan berbagai ketrampilan hidup sehingga kelak ia bisa membina 

masyarakat. Metode pengajaran pun dimodernisasi sedemikian rupa (Bakhtiar, 

2009). 

 

Efektivitas Pesantren Berbasis Pendidikan Entrepreneurship sebagai Solusi 

Mencetak Moslem Agent of Change 

 

 

Edukasi  berbasis entreprenurship adalah sebuah edukasi yang bertujuan 

untuk untuk membekali santri agar mampu hidup mandiri dan dapat menciptakan 

pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan. Dalam edukasi berbasis 

entrepreneurship, metode pembelajaran yang digunakan tidak sekedar ceramah di 

mana guru terlalu aktif mendominasi pembicaraan di kelas. Di samping itu, untuk 

membekali santri agar mampu mengelola usaha mandiri tidak hanya dibutuhkan 

penguasaan terhadap pengetahuan, tetapi juga perubahan sikap dan keterampilan 

wirausaha yang memadai.  

Hubungannya antara kewirausahaan dengan pesantren, terutama pada 

pesantren modern adalah para santri mendapat pelajaran di kelas yang lebih lama 

dibanding para santri sekolah umum. Para santri juga dibekali berbagai 

keterampilan seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, berwirausaha, bercocok 

tanam, bela diri, keterampilan berbahasa, berpidato, komputer, dan berbagai 

macam ekstrakurikuler. 

Menurut Nurhadi, dkk (2004), untuk mengajarkan materi Kewirausahaan 

secara baik dan terencana maka diperlukan kurikulum. Kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan (edukasi). 



Edukasi berbasis entrepreneurship dilaksanakan untuk mendapatkan santri 

yang memiliki karakteriktik wirausahawan yang berhasil. 
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Gambar 2. Karakteristik Entrepreneur 

 

Perkembangan model pendidikan di pesantren ini juga didukung dengan 

perkembangan elemen-elemennya. Jika pesantren awal cukup dengan masjid dan 

asrama, pesantren modern memiliki kelas-kelas, dan bahkan sarana dan prasarana 

yang cukup canggih dan memadai. Perbaikan-perbaikan yang secara terus 

menerus dilakukan terhadap pesantren, baik dari segi manajemen, akademik 

(edukasi) maupun fasilitas, menjadikan pesantren keluar dari kesan tradisional dan 

kolot yang selama ini disandangnya. Beberapa pesantren bahkan telah menjadi 

model dari lembaga pendidikan yang leading. Untuk melakukan transformasi 

pendidikan pesantren, akar tradisi itu hendaknya terus dikelola sedemikian rupa 

sembari pada saat yang sama dibenahi secara bertahap. Sebagaimana diketahui, 

desakan akan transformasi keilmuan pesantren tidak melulu atas desakan 

internalnya, tetapi juga banyak faktor penyebab dari luar pesantren. Namun perlu 

diingat bahwa perubahan yang dilakukan hendaknya dengan bertahap dan 

merawat cara lama yang masih relevan. 

 Perubahan dan dinamika yang terjadi dalam pesantren sampai saat ini 

menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebagian pesantren mampu bersaing 

dengan sekolah negeri baik di bawah Pendidikan Nasional (Diknas) maupun 

Departemen Agama (Depag). Sebagian para santri menguasai dan punya prestasi 

yang lebih unggul dari santri di sekolah yang bukan pesantren. Mereka mampu 

bersaing dalam mata pelajaran umum dan agama. Di samping itu, mereka punya 

nilai tambah dalam menguasai ilmu-ilmu agama yang lebih dari santri lainnya 

(Bakhtiar, 2009). 

 

 

Entrepreneurship 

Personal Mind/ Thought Behaviour 

1. Doer 
2. Risk taker 
3. Hard worker 

4. Organizer 
5. Decision maker 
6. Leader 

7. Change agent 
8. Acceptance of 
responsibility 

9. Nurturing quality 

1. Realistic 
2. Independence 
3. Organizing 

4. Optimism 
5. Intuitive 
6. Innovative 

7. Constructive 

8. Orientation to: 
Goal, reward, 

excellence, future 

1. Self confidence 
2. Autonomous 

individualistic 
3. Desire to achive 

4. Reward seeking 



Pihak-pihak Penting dalam Implementasi Gagasan 

Ada beberapa pihak yang berkaitan dengan implementasi gagasan 

mengenai “Pesantren Berbasis Pendidikan Entrepreneurship Solusi Mencetak 

Moslem Agent of Change”. Pihak-pihak tersebut antara lain : 

1. Santri 

Peran santri dalam mengimplementasikan gagasan ini yaitu dengan secara 

terbuka menerima kurikulum baru yang diterapkan dalam pesantren dan 

mendukung keberjalanan program agar tercapai hasil yang maksimal. 

2. Pondok Pesantren 

Pondok pesantren yang merupakan tempat untuk mengaplikasikan gagasan 

ini memiliki fungsi utama yang sangat penting dimana keberhasilan gagasan 

nanti akan sangat tergantung dengan komponen-komponen yang ada dalam 

pesantren tersebut. 

3. Masyarakat 

Masyarakat mempunyai peran penting dalam pengawasan keberjalanan 

gagasan ini serta memberikan supporting kondisi lingkungan dalam 

keberjalanan kurikulum pesantren berbasis entrepreneurship. 

4. Pemerintah 

Pemerintah sebagai penyelenggara program dalam peningkatan kualitas 

pendidikan seyogyanya memberikan suatu fasilitas terbaik untuk tercapainya 

tujuan dari program pesantren berbasis entrepreneurship ini. 

 

Langkah-Langkah yang Dilakukan dalam Implementasi 

Sebagai lembaga pendidikan yang memproses santri menjadi anak 

manusia yang bermanfaat dalam kehidupan duniawi dan ukhrawinya, maka 

pesantren dalam konteks pencapaian tujuan pendidikannya tidak bisa dipisahkan 

dengan kurikulum yang didesainnya. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang naif bila 

dipandang perlu adanya evaluasi kurikulum pesantren sekaligus upaya 

mengembangkannya. 

Berbicara tentang pengembangan kurikulum, dalam konteks ini lebih 

menekankan pada model pengembangannya yang setidaknya dapat diklasifikasi 

menjadi empat aspek, yaitu tujuan pendidikan, bahan pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan penilaian (S. Nasution, 1991). Oleh karena itu, bermuara dari 

empat hal ini akan diurai bahasannya yang dapat dipertimbangkan 

implementasinya di dunia pendidikan pesantren. 

Saat ini sedang berkembang sistem kontekstual di berbagai negara maju. 

Di Amerika telah berkembang Contextual Teaching and Learning (CTL) yang 

intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 

nyata dan memotivasi santri untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajarinya 

dengan kehidupan mereka. Metode pembelajaran ini sangat sesuai untuk 

pembelajaran kewirausahaaan (Entrepreneurship) di pondok pesantren modern, 

sebab karakteristik materi entrepreneurship menuntut strategi pembelajaran yang 

sedapat mungkin menghubungkan teori dengan perkembangan dunia nyata terkini. 

Menurut Nurhadi, dkk. (2004) pembelajaran kontekstual adalah menempatkan 

santri dalam konteks bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal santri 

dengan materi yang sedang dipelajari dan sekaligus memperhatikan faktor 



kebutuhan individual santri dan peranan guru. Untuk itu pembelajaran kontekstual 

harus menekankan pada hal-hal berikut: 

1. Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) adalah 

metode pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai suatu 

konteks santri belajar.Langkah-langkahnya adalah (1) Orientasi santri 

kepada masalah (2) Mengoganisasi santri untuk belajar berhubungan 

dengan masalah tesebut (3) Membimbing penyelidikan individual dan 

kelompok (4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan (5) 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

2. Pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) 

Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) adalah 

pengajaran yang memerlukan pendekatan pengajaran melalui penggunaan 

kelompok kecil santri untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi 

belajar dalam mencapai tujuan belajar. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

(1) Saling ketergantungan positip (2) Interaksi tatap muka (3) 

Akuntabilitas individual (4) Ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi. 

3. Pembelajaran berbasis inquiry (Inquiry Based Learning) 

Pengajaran Berbasis Penemuan (Inquiry) yaitu pembelajaran yang 

mendorong santri untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri 

dengan konsep-konsep dan prinsip. Guru mendorong santri untuk memiliki 

pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka untuk 

menemukan prinsip untuk diri mereka sendiri. Belajar dengan penemuan 

memiliki banyak keuntungan yaitu memacu keinginan santri untuk 

mengetahui, memotivasi mereka untuk melanjutkan pekerjaannya hingga 

mereka menemukan jawabannya. Santri juga belajar memecahkan masalah 

secara mandiri dan memiliki ketrampilan berpikir kritis karena mereka 

harus selalu menganalisis dan menangani informasi. Ketika melaksanakan 

teknik inquiri, guru tidak boleh banyak bertanya atau bicara, sebab 

intervensi guru yang terlalu banyak akan mengurangi proses belajar santri 

melalui inkuiri, proses belajar tidak lagi menyenangkan. Dalam proses 

inquiry, santri dituntut untuk bertanggungjawab bagi pendidikan mereka 

sendiri dan guru dituntut menyesuaikan diri dengan gaya belajar santri. 

Siklus inquiry adalah (1) Observasi (Observation) (2) Bertanya 

(Questioning), (3) Mengajukan dugaan (Hipothesis), (4) Pengumpulan 

data (Data gathering), (5) Penyimpulan (Conclusion). Inquiry dimulai 

dengan observasi yang menjadi dasar pemunculan berbagai pertanyaan 

yang diajukan santri. Jawaban pertanyaan tersebut dikejar dan diperoleh 

melalui suatu siklus pembuatan prediksi, perumusan hipotesis, 

pengembangan cara-cara pengujian hipotesis, pembuatan observasi 

lanjutan, penciptaan teori dan model konsep yang didasarkan pada data 

dan pengetahuan. Dalam proses inkuiri, santri dilatih bagaimana harus 

berpikir kritis yang merupakan salah satu dari tujuan pendidikan. 

4. Pembelajaran autentik (Authentic Instruction) 

Pengajaran autentik, yaitu pendekatan pengajaran yang 

memperkenankan santri untuk mempelajari konteks bermakna. Santri 

mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang 

penting dalam konteks kehidupan nyata. Santri seringkali mengalami 



kesulitan dalam menerapkan ketrampilan dari sekolah dalam kehidupan 

nyata karena keterampilan itu diajarkan dalam konteks sekolah ketimbang 

kehidupan nyata. Guru dapat membantu santri untuk belajar memecahkan 

masalah dengan memberi tugas yang memiliki konteks kehidupan nyata 

dan kaya akan kandungan akademik dan ketrampilan yang terdapat dalam 

kehidupan nyata. Untuk itu, santri harus mengidentifikasi masalah, 

menetapkan alternatif pemecahan masalah, memilih cara pemecahan, 

melaksanakan pemecahan masalah dan menganalisis serta melaporkan 

penemuan. Dengan demikian, santri belajar menerapkan ketrampilan 

akademik dalam kehidupan nyata.  

5. Pembelajaran berbasis proyek/tugas (Project Based Learning) 

Pengajaran berbasis proyek/tugas terstruktur (Project Based 

Learning) adalah pengajaran dengan pendekatan komprehensif di mana 

lingkungan belajar santri didesain sedemikian rupa agar santri dapat 

melakukan penyelidikan terhadap masalah nyata. Santri diberikan tugas 

yang kompleks, sulit, lengkap tetapi realistis (autentik) dan diberikan 

bantuan secukupnya agar mereka dapat menyelesaikan mereka (bukan 

diajari sedikit demi sedikit). Empat prinsip yang membantu santri dalam 

perjalanan belajar mandiri adalah (1) Membuat tugas bermakna, jelas dan 

menantang, (2) Menganekaragamkan tugas-tugas, (3) Menaruh perhatian 

pada tingkat kesulitan dan (4) Memonitor tingkat kemajuan santri. 

6. Pembelajaran berbasis kerja (Work Based Learning) 

Pengajaran berbasis kerja (Worked Based Learning) yaitu 

pengajaran dengan pendekatan yang memungkinkan santri menggunakan 

konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran dan 

menggunakan materi tersebut di tempat kerja. Jadi tempat kerja atau 

sejenisnya dipadukan dengan materi pelajaran untuk kepentingan santri. 

7. Pembelajaran berbasis jasa layanan (Service Learning) 

Pengajaran berbasis layanan (Service Learning) yaitu pengajaran 

yang mengkombinasikan metode pengajaran dengan jasa layanan 

masyarakat berbasis sekolah. Jadi metode ini menghubungkan pengalaman 

jasa layanan dengan pembelajaran akademis di sekolah. Metode 

pembelajaran ini didasari pemikiran bahwa semua kegiatan kehidupan 

dijiwai oleh kemampuan melayani. Karenanya sejak usia dini santri 

dibiasakan melayani orang lain. Sebagai contoh: ada bencana alam, santri 

diajak untuk melaksanakan penggalangan dana dan membantu korban. 

Ada tamu yang akan datang ke sekolah, santri diajak untuk melaksanakan 

kegiatan penyambutan. Dalam praktikum Kewirausahaan santri disarankan 

memberikan layanan yang baik agar dapat memuaskan konsumen, dsb. 
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   Gambar 3. Komponen Pendidikan Santri 

 

KESIMPULAN 

Gagasan 

Pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan saja, 

tetapi berfungsi juga sebagai Agent Social Change. Santri adalah agent of change 

dan komponen masukan dalam proses pendidikan pesantren, sebagai suatu 

organisme yang hidup, memiliki potensi untuk berkembang, yang memerlukan 

lingkungan dan arah tertentu sehingga membutuhkan bimbingan dan 

pembelajaran. Santri dapat ditinjau dari berbagai segi, yakni segi pendekatan 

sosial, pendekatan psikologis, dan pendekatan edukatif / paedagogis. 

Pendidikan pesantren berbasis entrepreneurship bertujuan untuk 

menumbuhkan semangat jiwa entrepreneurship santri dengan cara memberikan 

motivasi, pelatihan ketrampilan (pendidikan luar sekolah), serta berbagai macam 

program entrepreneurship. Memberikan motivasi kepada orang yang sedang 

down adalah suatu keharusan, agar orang tersebut mampu menjalani hidup dengan 

penuh semangat dan optimis. Setelah semangat itu tumbuh kemudian dibekali 

dengan berbagai macam ketrampilan. Setelah motivasi dan ketrampilan dimiliki, 

selanjutnya adalah fasilitas usaha atau modal sebagai sarana untuk 

mengembangkan ketrampilan yang berbentuk kegiatan entrepreneurship. Dalam 

hal ini Pondok Pesantren memposisikan diri sebagai pencetak jiwa- jiwa 

entrepreneur dan sekaligus fasilitator dalam kegiatan entrepreneurship tersebut.  
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agent of change 
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- Sosial 
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- Masyarakat 
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- Bakat dan 

minat 
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Teknik Implementasi 

Kurikulum yang diterapkan adalah pembelajan kontekstual karena 

pembelajaran ini sangat sesuai untuk pembelajaran kewirausahaaan 

(entrepreneurship) di pondok pesantren modern, sebab karakteristik materi 

entrepreneurship menuntut strategi pembelajaran yang sedapat mungkin 

menghubungkan teori dengan perkembangan dunia nyata terkini. Pembelajaran ini 

menekankan pada hal-hal: pembelajaran berbasis masalah (Problem Based 

Learning), pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning), pembelajaran berbasis 

inquiry (Inquiry Based Learning), pembelajaran autentik (Authentic Instruction), 

pembelajaran berbasis proyek/tugas (Project Based Learning), pembelajaran 

berbasis kerja (Work Based Learning) dan pembelajaran berbasis jasa layanan 

(Service Learning). 

 

Prediksi Hasil 

Prediksi hasil dari gagasan ini  adalah banyak pesantren mampu bersaing 

dengan sekolah negeri baik di bawah Pendidikan Nasional (Diknas) maupun 

Departemen Agama (Depag) serta banyak pula para santri yang menguasai dan 

mempunyai prestasi yang lebih unggul dari santri di sekolah yang bukan 

pesantren. Mereka mampu bersaing dalam mata pelajaran umum dan bidang 

agama.Diharapkan pula dengan adanya gagasan ini mampu melahirkan alumni-

alumni pesantren yang berjiwa entrepreneurship sehingga mampu meningkatkan 

citra pesantren dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada dampak dari gagasan ini, 

karena melalui gagasan ini tidak akan menggeser nilai-nilai asli keislaman yang 

merupakan ciri khas dari sebuah pesantren.  
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4. Karya Tulis yang Pernah Dibuat  

- Pelatihan Skrining Denver II sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi 

Pengajar PAUD dalam Mendeteksi Kelainan Perkembangan Anak pada 

PAUD. 

5. Penghargaan Ilmiah yang Pernah Diraih 

- Lolos Pendanaan Dikti Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM-M) 

Tahun 2011 

- Finalis Lomba Cerdas Cermat antar SMA se-Kota Jambi Tahun 2008 


