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RINGKASAN

P ERILAKU KE WTRAU SAHAAI\ LULU SAN PE SAI\T RE N SALAF

(Sebagai Upaya Mendesain Kurikulum Pesantren Salaf Berbasis

Budaya dan Berorientasi Kewirausahaan)

Tingginya angka pengangguran lulusan pesaffen salaf antara lain

disebabkan pola pengajaran yang hanya memfokuskan pada ilmu-ilmu

keagamaan (diniah). Hal tersebut terjadi sebagai akibat belum adanya kurikulum

yan g berorientasi pada keterampi I an ke*'i rausahaan'

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah memberi perspektif baru bagi

output pesantren salaf yang jumlahnya ribuan, agar terbebas dari pengangguran

dan keterpurukan ekonomi. Bahkan lulusan pesantren salaf akan dapat

berpartisipasi aktif dalam membangun masay atakat-

Ada tiga tahapan pelaksanaan penelitian yaitu, tahun perloma akan

dihasilkan deskripsi tentang karakteristik potensi ketrampilan/kewirausahaan

lulusan pesantren salaf; tahun kedua dicanangkan untuk menelaah pola

pengajaran di Pesantren Salaf, kurikulum di berbagai tipe pesantren (resantren

moderen) di daerah Tapal Kuda (Jember, Bayuwangi, Bondowoso, Situbondo,

Lumajang) dan acuan progfam-pfogram dari Departemen Agama; sedangkan

tahun ketiga akan digunakan untuk mendesain Kurikulum Pesantren Salaf yang

Berbasis Budaya dan Berorientasi pada Kewirausahaan berdasarkan hasil

penelitian pada tahun I dan tahun II.

Adapun metode pendqkatan yang digunakan untuk mencapai tujuan

penelitian adalah pendekatan kualitatif yang juga akan ditunjang dengan data-

data kuantitatif. Data kualitatif akan diperoleh dari hasil observasi partisipasi dan

wawancara, sedangkan data kuantitatif akan digali melalui quistioner yang

disebarkan kepada responden. Hasil akhir penelitian ini adalah berupa buku

panduan kurikulum untuk Pesantren Salaf.

Penelitian yang berjudul "PERILAKU KEWIRAUSAHAAN LULUSAN

pESANTREN SALAF (Sebagai Upaya Mendesain Kurikulum Pesantren Salaf

Berbasis Budaya dan Berorientasi Kewirausahaan)" menghasilkan simpulan

sebagai berikut: (1) Sebagian besar perilahr kewirausahaan lulusan pesantren

salaf dikategorikan sangat rendah; (2) Tingkat kemandirian ekonomi trulu-;'ai-i
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pesantren salaf diukur dari kesanggupan untuk membiayai hidup dirinya sendiri,

kepemilikan rumah, kemampuan untuk mengurus hidup sendiri masih

dikategorikan belum mandiri; (3) Partisipasi lulusan pesantren salaf dalam

pembangunan dilihat dari sumbangan pemikiran dalam pembangunan desa,

kedudukan lulusan pesantren salaf dalam struktur oraganisasi di desa, seperti

BPD, kepanitiaan dalam pembangunan, sumbangan finansial terhadap

pembangunan di desanya, sumbangan tenaga dalam pembangunan di desa masih

dikategorikan rendah; (4) Ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan

banyaknya pengangguran lulusan pesantren salaf, yakni Faktor budaya yang

hanya menfokuskan pengkajian pada kitab kuning, faktor pendidikan santri yang

tergolong amat rendah, faktor kurikulum pesantren yang belum pengarah pada

kewirausahaan, faktor pendidikan orang tua rata-rata rendah, faktor ekonomi

orang tua yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan putra-putrinya.

Diantara faktor-faktor tersebut faktor pola pengajaran di pesantren yang

dianggap santri paling dominan, karena belum adanya kurikulum yang dapat

memberi bekal keterampilan kewirausahaan kepada santri.
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KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji s1'ulcrr ke hadirat Allah Swt., karena atas

limpahan rahmat dan hidayah-Nyu, kami dapat mengerjakan penelitian yang

beTJudul : PERILAKU KEMRAUSAI]A{N LULUSAN PESANTREN SALAF

(Sebagai Upaya Mendesain Kurikulum Pesantren Salaf Berbasis Budaya dan

Berorientasi Kewirausahaan).

Kami juga menyadari bahwa bantuan berbagai pihak telah menjadi

support, sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh

karena itu, dalam kesempatan ini kami tidak lupa mengucapkan terima kasih

kepada berbagai pihak yang telah membantu lancaranya pelaksanaan penelitian

ini. Ucapan terima kasih itu utamanya disampaikan kepada:

(1) Rektor u.b Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember yang telah

memberikan bantuan berupa fasilitas dan ijin penelitian ini;

(2) Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember yang telah memberikan

kesempatan dan dukungan kepada kami untuk melaksanakan penelitian

ini;

(3) Semua,pihak yang telah membantu baik material maupun moril demi

terlaksananya penelitian ini.

Semoga amal baik berbagai pihak tersebut memperoleh balasan dari

Allah Swt. Peneliti berharap, semoga penelitian ini bermanfaat bagi bagi para

Pengasuh Pesantren, orang tua santri, santri dan para ilmuwan yang menekuni

kajian Pesantren, masyarakat umum serta pihak-pihak terkait, dalam

mengantisipasi masal ah-masalah ketenaga kerj aan dan pengang guran

Jember, Desember 2009

Peneliti


