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SARI 

Diahastuti, Rahayu. 2011 Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Assalaam. Skripsi, Jurusan Sosiologi dan  
Antropologi, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Kata kunci: Peranan  Koperasi, Kesejahteraan, Masyarakat 

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan 
dengan mengutamakan rasa persaudaraan, solidaritas dan persatuan diantara para 
anggota. Koperasi hadir ditengah-tengah masyarakat dengan mengemban tugas dan 
tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. Dalam penelitian yang berjudul peranan Koperasi dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Assalaam, permasalahan yang 
dikaji adalah (1) Bagaimana perkembangan Koperasi Pondok Pesantren Assalaam? 
(2) Bagaimana peranan Koperasi Pondok Pesantren Assalaam dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat? (3) Bagaiamana faktor penghambat dan pendorong 
peranan Koperasi Pondok Pesantren Assalaam dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini 
adalah semua pengelola Koperasi Pondok Pesantren Assalaam. Informan dalam 
penelitian ini adalah: Manajer Koperasi, Sekertaris Koperasi, Bendahara Koperasi, 
masyarakat sekitar, santri. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 1) Koperasi Pondok 
Pesantren Assalaam tidak hanya berkembang di bidang jasa simpan pinjam saja tetapi 
juga mengalami perkembangan di bidang usaha laundry, usaha photocopy, usaha 
kantin pegawai, usaha toko, usaha wartel, salon, perikanan, usaha warnet yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di pondok pesantren.2) Koperasi Pondok 
Pesantren Assalaam ini memberikan peranan yang sangat besar dalam 
mensejahterakan masayarakat di sekitar Pondok Pesantren Assalaam antara lain bagi 
masyarakat di dalam Pondok Pesantren adalah a) Koperasi sebagai sponsorship 
adalah dengan memberikan bantuan modal yang berkaitan dengan kegiatan 
kepondokan. b) koperasi sebagai tempat pelatihan pengembangan SDM adalah 
dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada pegawai atau santri melalui 
workshop. c) koperasi sebagai pemberi pinjaman kepada anggota adalah dengan 
memberikan modal yang dibutuhkan anggota. Sedangkan untuk masyrakat sekitar 
adalah a) menjalin kerjasama/kemitraan  adalah menjalin kerja sama dengan Kopnatel 
Solo, PT.Telkom Area Solo, PT Japfa Comfeed area Kartasuro, Percetakan Tiga 
Serangkai untuk memeperkenalkan koperasi di kalangan masyarakat, b) membuka 
kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. 3) faktor pendorongnya adalah adanya 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan,  sedangkan faktor penghambatnya adalah 
anggota/pegawai kurang menguasai penggunaan komputer dalam menjalankan usaha 
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koperasi karena mayoritas pegawai yang bekerja di Koperasi Pondok Pesantren 
Assalaam hanya lulusan SMA dan terbatasnya modal dalam peminjaman kredit.  

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah 1) Bagi Koperasi Pondok 
Pesantren Assalaam adalah semakin meningkatkan potensi SDA yang ada di Pondok 
Pesantren Assalaam untuk pengembangan lapangan kerja, 2) Bagi masyarakat yaitu 
agar bisa memanfaatkan peluang usaha yang diberikan oleh Pondok Pesantren 
Assalaam,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pondok Pesantren Assalaam adalah lembaga pendidikan swasta Islam 

yang berada di bawah naungan Yayasan Majelis Pendidikan Islam (YMPI) 

Surakarta yang didirikan oleh Bapak H. Abdullah Marzuki (alm) dan Ibu Hj. Siti 

Aminah Abdullah. Pondok Pesantren ini berdiri pada tanggal 17 Syawal 1402 H 

bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1982 M yang berlokasi di jalan Yosodipuro 

no.56 Punggawan Surakarta, menempati tanah seluas 2.845 m, wakaf dari 

keluarga Bapak H. Abdullah Marzuki (alm) dan Ibu Hj. Siti Aminah Abdullah, 

pemilik percetakan PT Tiga Serangkai Solo.  

Kegiatan pendidikan yang pertama didirikan adalah kegiatan Madrasah 

Diniyyah Awaliyah (MDA), kemudian atas tuntutan masyarakat Pondok 

Pesantren Assalaam ini mendirikan Madrasah Tsanawiyyah (MTs) dengan sistem 

asrama yang merupakan cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren yang waktu itu 

diberi nama Pondok Pesantren Punggawan, dengan meminjam nama desa dimana 

kegiatan pendidikan dipusatkan 

Pada tanggal 20 Juli 1985 nama Assalaam secara resmi digunakan, serta 

sekaligus menandai awal mulai digunakannya kampus baru di desa Pabelan 

Kartasura Sukoharjo di atas area tanah wakaf seluas 5,6 Ha. Bangunan yang 

terdapat pada saat itu terdiri dari ruang kelas, gedung olah raga (GOR), asrama 



2 

 

 
 

santri, perumahan guru dan pengasuh dapur dan lain-lain. Bersamaan dengan itu 

pula Madrasah Aliyah (MA) sebagai kelanjutan dari Madrsah Tsanawiyyah 

(MTs) Asssalaam, serta sebagai jawaban dari lanjutan masyarakat terhadap 

Pondok Pesantren Assalaam. Pada tahun 1986/1987 didirikan Madrasah 

Takhashushiyyah, sebuah kelas persiapan untuk calon santri yang akan 

melanjutkan ke MA Assalaam yang berasal dari SLTP umum di luar Assalaam. 

Pada tahun 1988/1989 SMA Assalaam didirikan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyaakat dan mengikui perkembangan pendidikan yang berlangsung 

di luar Assalaam. Memasuki tahun pelajaran 2005/2006, Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) didirikan, yang mengambil program Keahlian Komputer dan 

Jaringn dan Persipan Grafika. SMK bermaksud untuk mencetak lembaga 

professional dengan tetap berwawasan pada nilai-nilai Keislaman. 

Awalnya keberadaan Pondok Pesantren Assalaam ini merupakan tempat 

belajar mengajar khususnya bagi umat Islam yang berniat mempelajari ajaran 

Islam secara mendalam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman Pondok 

Pesantren Assalaam ini  tidak saja berfungsi sebagai basis keagamaan kepada 

masyarakat pesantren saja melainkan juga mendidik masyarakat pesantren untuk 

menanggapi soal-soal kemasyarakatan yang hidup dan berkembang di masyarakat 

melalui kegiatan Koperasi Pondok Pesantren yang bertujuan untuk menopang 

keberlangsungan dari pondok pesantren Assalaam, Kabupaten Sukoharjo. Dengan 

fungsi sosial ini, pesantren bisa merespon persoalan-persoalan kemasyarakatan, 
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seperti mengatasi kemiskinan, memelihara tali persaudaraan, mengurangi 

pengangguran, dan sebagainya. 

Marwan Saridjo ( dalam skripsi Sanin 2008: 45 ) seorang pemerhati 

pesantren menyebutkan bahwa pondok pesantren telah mengalami lima fase 

perkembangan yaitu pertama, dijelaskan bahwa pondok pesantren yang hanya 

terdiri dari masjid dan rumah kiai. Pondok pesantren seperti ini masih bersifat 

sederhana sekali, di mana kiai masih mempergunakannya untuk tempat mengajar, 

kemudian santri hanya datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri. Kedua,  

Pondok Pesantren selain masjid dan rumah kiai, juga telah memiliki pondok atau 

asrama tempat menginap para santri yang datang dari daerah-daerah yang jauh. 

Ketiga, Pondok Pesantren yang di samping memiliki kedua pola tersebut di atas 

dengan sistem weton dan sorogan, juga telah menyelenggarakan sistem 

pendidikan formal seperti madrasah. Keempat, Pondok Pesantren yang selain 

memiliki komponen-komponen fisik seperti (mesjid dan asrama), pesantren juga 

memiliki sarana sebagai suatu tempat pendidikan keterampilan seperti 

peternakan, pertukangan, sawah/ladang, koperasi dan sebagainya, koperasi 

merupakan salah satu dari tanda perkembangan sebuah pesantren. Kelima, 

Pondok Pesantren yang memiliki pola keempat tersebut, ataupun dengan 

bangunan-bangunan seperti perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor 

administrasi, toko, dan lain sebagainya. Pondok pesantren tersebut telah 

berkembang atau bisa juga disebut pondok pesantren pembangunan. 
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Koperasi Pondok Pesantren Assalaam merupakan salah satu organisasi 

pemberdayaan ekonomi yang berada di pondok pesantren dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan, baik di lingkungan pesantren maupun di lingkungan 

masyarakat luar, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada 

pada lingkungan sekitar pesantren sehingga memberikan rangsangan 

terbentuknya usaha-usaha baru yang menguntungkan. Usaha-usaha yang telah 

terbentuk yang dikelola pesantren dan dapat memberikan keuntungan ekonomi 

pada masyarakat dan pesantren. Melalui koperasi, aktifitas perekonomian 

Pesantren Assalaam bisa terwadahi. Adanya wadah Koperasi ini, diharapkan 

sebagai tempat untuk mengembangkan diri, kerjasama, dan menambah 

keterampilan dalam berbagai hal serta memperluas pergaulan. Sehingga 

organisasi ini berdampak positif bagi anggotanya misalnya menambah 

pengetahuan dibidang kewirausahaan yang dapat berguna dalam kehidupan 

sehari-hari . 

Dengan semakin banyaknya santri yang ada di Pondok Pesantren 

Assalaam dan juga semakin banyaknya kebutuhan mereka yang harus dipenuhi, 

maka Koperasi Pondok Pesantren Assalaam tidak hanya bergerak di usaha simpan 

pinjam saja, melainkan sudah bergerak di bidang usaha laundry, usaha photocopy, 

usaha kantin pegawai, usaha toko, usaha wartel, salon, perikanan, usaha warnet. 

Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren ini Assalaam merupakan bagian 

dalam pertumbuhan ekonomi di Pondok Pesantren Assalaam. Pengembangan 
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usaha di bidang produksi ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di 

dalam pondok pesantren, sehingga mereka tidak merasa kesulitan dalam 

mencukupi kebutuhan sehari-harinya tanpa mereka keluar dari area pondok 

pesantren. Disisi lain, pengembangan usaha di Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar 

yang membutuhkan pekerjaan.  

Berdasarkan realita diatas maka peneliti mengambil judul tentang 

“Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di sekitar 

Pondok Pesantren Assalaam.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perkembangan Koperasi Pondok Pesantren Assalaam? 

2. Bagaimana peranan Koperasi Pondok Pesantren Assalaam dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

3. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mendeskripsikan perkembangan Koperasi Pondok Pesantren Assalaam, 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Untuk mengetahui peranan Koperasi Pondok Pesantren As salaam dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Untuk faktor penghambat dan pendorong peranan Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara 

teoritis maupun praktis, diantaranya: 

1.  Secara praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

masukan bagi pengelola Koperasi Pondok Pesantren Assalaam untuk 

menguatkan gerak pemberdayaan masyarakat melalui Pesantren. Bagi kalangan 

akademisi, dapat dijadikan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis 

atau sebagai bahan pengembangan, apabila akan diadakan penelitian lanjutan. 

2.  Secara Teoritis 

Secara teoritis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan dan 

menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Sosiologi dan 

Antropologi Ekonomi. 
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E. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-hal yang 

akan diteliti untuk mempermudah dalam mengartikan atau menafsirkan serta 

untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah yang akan 

diteliti. Beberapa istilah yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Peranan  

Peranan adalah tindakan yang dilakukan pada suatu peristiwa 

(Depdiknas, 2003:854). Tindakan tersebut adalah sesuatu yang bisa 

berpengaruh atau bermanfaat baik kelompok maupun perorangan. Peran 

dalam penelitian ini adalah fungsi. Menurut isitilah, fungsi didefinisikan 

sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang memberikan 

sumbangan pada adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu yang 

dikehendaki dan disadri oleh warga masyarakat (Kaplan dan Manner, 2002: 

79), Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi Koppontren 

atau Koperasi Pondok Pesantren dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Pondok Pesantren Assaalam, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Koperasi Pondok Pesantren Assalaam 

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian diberikan pengertian sebagai berikut, bahwa koperasi adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi 

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kopersi sekaligus 
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sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar azas 

kekeluargaan. 

Jadi Koperasi Pondok Pesantren Assalaam adalah badan usaha yang 

dijalankan oleh Pondok Pesantren Assalaam yang bergerak di bidang 

ekonomi guna menopang kesejahteraan kehidupan masyarakat pondok 

pesantren. 

3. Masyarakat  

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat tertentu yang bersifat kontinyu ada yang terikat 

oleh suatu rasa identitas bersama ( Koentjaraningrat, 1990: 143 – 146 ). 

Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat di dalam 

Pondok Pesantren dan masyarakat disekitar Pondok Pesantren. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi Pondok 

Pesantren, dapat dilihat penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dari 

Universitas Negeri Malang. Penelitian ini berupa skripsi yang berjudul “ 

Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Pesantren dalam Perspektif Pendidikan 

Ekonomi: Studi Multi Situs di Pesantren Sidogiri dan Pesantren Parasgempal 

Jawa Timur ” pada tahun 2011. Pada skripsi ini dijelaskan bahwa (1) Masyarakat 

lingkungan pondok pesantren memiliki tradisi untuk taat dan patuh kepada kyai 

sehingga mempermudah proses pemberdayaan ekonomi. (2) Pendidikan 

ekonomi yang dilakukan di Pondok Pesantren Modern Parasgempal Jawa timur, 

menggunakan hidden kurikulum sedangkan di Pondok Pesantren Sidogiri 

Pasuruan menggunakan kurikulum terprogram yang berintegrasi dengan 

kurikulum mata pelajaran agama. (3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan maupun di Pondok Pesantren Modern 

Parasgempal berbentuk usaha koperasi pondok pesantren (Kopontren) dan usaha 

ekonomi mikro berbasis syariah berbentuk baitul mal wa tamwil (BMT). (4) 

Kyai, pengurus, ustadz, santri dan alumni serta masyarakat berperan penting 

dalam pemberdayaan ekonomi di Pondok Pesantren Modern Parasgempal Jawa 
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Timur, dan lebih kuat perannya di Ponok Pesantren Sidogiri Pasuruan. (5) Proses 

yang telah ditempuh oleh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan untuk 

memberdayakan ekonomi komunitas pesantren dan masyarakat adalah membuat 

sistem ekonomi berdasarkan teori-teori pada kitab kuning atau kitab klasik, 

membentuk pengurus lembaga ekonomi yang diserahi tugas sebagai tim 

ekonomi, membuat lembaga ekonomi berbasis ekonomi syariah, dan mengajak 

masyarakat untuk ikut serta pada kegiatan ekonomi yang dibuat oleh pesantren. 

Amrullah Furqon, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penelitian ini berupa skripsi yang berjudul "Pengelolaan Modal 

Usaha Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak". Pada skripsi ini 

dijelaskan bahwa Koperasi pondok pesantren (kopontren) Al-Munawir yang 

terletak di kompleks Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Bantul Yogyakarta 

dijadikan pusat perbelanjaan yang ditujukan kepada santri maupun masyarakat 

sekitar. Dengan bermodalkan peralatan tulis diawal berdirinya kopontren 

tersebut mampu menggerakkan dan menjalankan usahanya yang berkembang 

dengan pesat. Kopontren Al-Munawir Krapyak sudah menjadi sebuah mini 

market di daerah tersebut yang tidak hanya menjual alat-alat tulis seperti diawal 

berdirinya tetapi sudah mampu melayani kebutuhan sehari-hari santrinya dengan 

lengkap. Usaha seperti warpostel dan penjualan kitab yang sudah mempunyai 

tempat sendirisendiri dalam menjualnya adalah bagian dari usaha-usaha yang 

dikelola oleh kopontren Al-Munawir Krapyak.Perkembangan yang begitu cepat 
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yang dilakukan oleh pengurus kopontren untuk mengembangkan berbagai 

usahanya tidak lepas dari pengelolaan yang baik. Dengan pengelolaan usaha dan 

pendayagunaan modal kopontren menjadikan usaha koperasi terus berlangsung 

dan menjadikannya berkembang serta mampu bersaing dengan kopontren-

kopontren yang ada di daerah Yogyakarta. 

  

B. Peranan Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih 

oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan 

ekonomi (rumah tangga) serta kesejahteraan hidupnya. Secara logika sederhana, 

orang akan memilih Koperasi jika organisasi ekonomi tersebut dirasakan atau 

diyakini bisa mendatangkan manfaat lebih besar baginya dari pada bentuk 

organisasi ekonomi lain. 

 Sebuah Koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan 

anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota bisa 

memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam Koperasinya. 

Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka 

dapatkan. Agar Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka 

Koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Dalam hal ini, semakin baik kinerja 

Koperasi, maka semakin besar kemampuan Koperasi mensejahterakan anggotanya. 
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Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin 

tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan Koperasi.  

Anggota Koperasi mempunyai makna yang sangat strategis bagi 

pengembangan Koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik (owner) dan 

sekaligus sebagai pengguna jasa (user). Sebagai pemilik harus berpartisipasi dalam 

penyetoran modal, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dengan harapan akan 

memperoleh pembagian SHU yang memadai, tetapi kenyataannya sangat sulit 

untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu mengukur keberhasilan Koperasi 

jangan hanya dilihat dari sisi kemampuan Koperasi dalam menghasilkan SHU, 

tetapi yang utama harus dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi 

anggotanya.  

Dalam batas ekonomi, kesejahteraan seseorang/masyarakat dapat diukur 

dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan Koperasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dioperasionalkan menjadi 

meningkatkan pendapatan anggota”. Pendapatan yang diterima oleh seorang 

anggota Koperasi dapat berupa pendapatan nominal (uang) dan pendapatan riil 

dalam bentuk barang atau yang mampu dibeli oleh anggota. Sebagai contoh dalam 

Koperasi produsen, yang berarti anggota sebagai produsen produk tertentu, yang 

menjalankan usaha/bisnisnya membutuhkan pelayanan dari Koperasi dalam bentuk 

penyediaan input produksi, penyediaan kredit, dan atau pemasaran output yang 
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dihasilkan. Tujuan Koperasi produsen adalah memajukan bisnis anggotanya 

dengan meningkatkan laba yang akan diperoleh. 

Sebagai pilar ekonomi yang diamanatkan konstitusi sesuai pasal 33 UUD 

1945, Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia dibanding pilar 

ekonomi lainnya, seharusnya diberi ruang gerak yang lebih luas. 

 

C. Peranan Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Kelahiran pondok pesantren di tanah air, tidak dapat dipisahkan dari 

sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kehadiran pondok pesantren sampai saat 

ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi umat Islam. Pada mulanya, tujuan utama 

pondok pesantren adalah menyiapkan santri untuk mendalami ilmu pengetahuan 

agama. Dewasa ini, pertumbuhan dan penyebaran pesantren sangat pesat. Dengan 

menjamurnya pondok pesantren yang penyuguhkan spesialisasi kajian baik 

tradisional ataupun modern, membawa dampak positif terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan di negeri ini. Kehadiran pondok pesantreen telah nyata 

membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Di samping itu, pesantren telah menawarkan jenis pendidikan alternatif 

bagi pengembangan pendidikan nasional. Sejak awal berdirinya pondok pesantren 

dikenal sebagai lembaga pengkaderan ulama, tempat pengajaran ilmu agama, dan 

memelihara tradisi Islam. Fungsi ini semakin berkembang akibat tuntutan 

pembangunan nasional yang mengharuskan pesantren terlibat di dalamnya. Kini, 
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di abad ke-21, sebagaimana disebut orang abad milenium, peran pondok 

pesantren bukan saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga 

keagamaan dan lembaga sosial. Peran pesantren pun melebar menjadi agen 

perubahan dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran bila 

sekarang, pemerintah atau lembaga sosial kemasyarakatan menginginkan pondok 

pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, melalui berbagai kegiatan 

yang sangat menunjang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang 

memiliki kompetensi yang tinggi.Di sinilah keunikan pondok pesantren masih 

konsisten dengan menyuguhkan suatu sistem pendidikan yang mampu 

menjembatani kebutuhan fisik (jasmani) dan kebutuhan mental spiritual (rohani) 

manusia. 

Eksistensi pondok pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman, 

tentunya memiliki komitmen untuk tetap menyuguhkan pola pendidikan yang 

mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Kekuatan otak 

(berpikir), hati (keimanan) dan tangan (keterampilan), merupakan modal utama 

untuk membentuk pribadi santri yang mampu menyeimbangi perkembangan 

zaman. Berbagai kegiatan keterampilan dalam bentuk pelatihan/work-shop  yang 

lebih memperdalam ilmu pengethuan dan keterampilan kerja adalah upaya untuk 

menambah wawasan santri di bidang ilmu sosial, budaya dan ilmu praktis, 

merupakan salah satu terobosan konkret untuk mempersiapkan individu santri di 

lingkungan masyarakat. 
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Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di lingkungan 

masyarakat, maka pondok pesantren harus berani tampil dan mengembangkan 

dirinya sebagai pusat keunggulan. Pondok pesantren tidak hanya mendidik santri 

agar memiliki ketangguhan jiwa (taqwimu al-nufus), jalan hidup yang lurus, budi 

pekerti yang mulia, tetapi juga santri yang dibekali dengan berbagai disiplin ilmu 

keterampilan lainnya, guna dapat diwujudkan dan mengembangkan segenap 

kualitas yang dimilikinya. 

Untuk mencapai tujuan di atas, para santri harus dibekali nilai-nilai 

keislaman yang dipadukan dengan keterampilan. Pembekalan ilmu dan 

keterampilan dapat ditempuh dengan mempelajari tradisi ilmu pengetahuan 

agama dan penggalian dari teknologi keterampilan umum. Oleh karena itu 

keberadaan pondok pesantren merupakan salah satu sebagai alternatif pendidikan.  

Di sinilah peran pesantren perlu ditingkatkan. Tuntutan globalisasi tidak 

mungkin dihindari. Salah satu langkah yang bijak adalah mempersiapkan 

pesantren tidak “ketinggalan kereta” agar tidak kalah dalam persaingan. Pada 

tataran ini masih banyak pembenahan dan perbaikan yang harus dilakukan oleh 

pondok pesantren. Paling tidak tiga hal yang mesti digarap oleh pondok pesantren 

yang sesuai dengan jati dirinya. 

Pertama, pesantren sebagai lembaga pendidikan pengkaderan ulama. 

Fungsi ini tetap harus melekat pada pesantren, karena pesantren adalah satu-

satunya lembaga pendidikan yang melahirkan ulama. Namun demikian, tuntutan 
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modernisasi dan globalisasi mengharuskan ulama memiliki kemampuan lebih, 

kapasitas intelektual yang memadai, wawasan, akses pengetahuan dan informasi 

yang cukup serta responsif terhadap perkembangan dan perubahan. 

Kedua, pesantren sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan 

khusus agama Islam. Pada tatanan ini, pesantren masih dianggap lemah dalam 

penguasaan ilmu dan metodologi. Pesantren hanya mengajarkan ilmu agama 

dalam arti transfer of knowledge. Karena pesantren harus jelas memiliki potensi 

sebagai “lahan” pengembangan ilmu agama. 

Ketiga, dunia pesantren harus mampu menempatkan dirinya sebagai 

transformasi, motivator, dan inovator. Kehadiran pesantren dewasa ini telah 

memainkan perannya sebagai fungsi itu meskipun boleh dikata dalam taraf yang 

perlu dikembangkan lebih lanjut. Sebagai salah satu komponen masyarakat, 

pesantren memiliki kekuatan dan “daya tawar” untuk melakukan perubahan-

perubahan yang berarti. 

Dengan konsepsi yang demikian itu, pondok pesantren merupakan 

lembaga pendidikan yang ideal, terutama memperjuangkan tegaknya nilai-nilai 

religius serta berjihad mentransformasikannya ke dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat. Tujuan yang dimaksud adalah agar kehidupan 

masyarakat berada dalam kondisi berimbang (balanced) antara aspek dunia dan 

ukhrawi.  
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D. Landasan Teori 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori 

fungsioanalisme dari Malinowski dan teori peran dari Dahrendorf, karena teori 

ini  dianggap sesuai dengan tema dari penelitian. 

Menurut Malinowski (dalam Koentjaraningrat, 1987: 171) menjelaskan 

bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu 

rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan 

dengan seluruh kehidupannya.. 

 Menurut Malinowski, fungsi dari satu unsur budaya adalah kemampuannya 

untuk mememnuhi kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan dasar yaitu 

kebutuhan sekunder dari para warga suatu masyarakat. Kebutuhan pokok adalah 

seperti makanan, reproduksi (melahirkan keturunan), merasakan enak badan, 

keamanan, kesantaian, gerak dan pertumbuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar itu, muncul jenis kebutuhan kedua yaitu kebutuhan sekunder, di mana 

kebutuhan sekunder juga harus dipenuhi oleh kebudayaan. Contohnya adalah 

unsur kebudayaan yang memenuhi kebutuhan akan makanan menimbulkan 

kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan untuk kerja sama dalam  pengumpulan 

makanan atau untuk produksi, untuk ini masyarakat mengadakan bentuk – 

bentuk organisasi politik dan dan pengawasan sosial yang menjamin 

kelangsungan kewajiban kerja sama tersebut diatas. Jadi menurut pandangan 
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Malinowski tentang kebudayaan, semua unsur kebudayaan akhirnya dapat 

dipandang sebagai hal yang memenuhi kebutuhan dasar para warga masyarakat. 

Malinowski percaya bahwa pendekatan yang fungsional mempunyai 

suatu tujuan nilai praktis yang penting. Pengertian akan hal tersebut diatas dapat 

dimanfaatkan oleh merekan yang bergaul dengan masyarakat primitif. 

Malinowski menerangkan bahwa  nilai yang praktis dari teori fungsionalisme  

adalah mengajarkan kita tentang kepentingan relatif dari berbagai kebiasaan 

yang beragam–ragam itu, bagaimana kebiasaan–kebiasaan itu tergantung satu 

dengan yang lainnya, bagaimana harus dihadapi oleh penyiar agama, oleh 

penguasa Kolonial dan oleh mereka yang secara ekonomis mengekploatir 

perdagangan dan tenaga orang – orang masyarakat.  

Berdasarkan uraian teori dari Malinowski maka dapat dikatakan bahwa 

peranan individu dalam masyarakat sangat berpengaruh antara yang satu dengan 

yang lainnya. seperti halnya dalam suatu organisasi misalnya saja Koperasi 

Pondok Pesantren Assalaam yang didalamnya terdapat suatu kumpulan anggota 

yang menggerakan kegiatn-kegiatan Koperasi tersebut. Oleh karena itu, setiap 

anngota yang bergabung dalam Koperasi Pondok Pesantren Assalaam tersebut 

mempunyai peranan yang berbeda-beda satu sama lain. Peranan yang dimaksud 

dalam penelitian ini mengacu pada sebuah perangkat tingkah laku atau suatu 

lembaga yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat.  
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Dahrendorf dalam Poloma (2007:140) menegaskan bahwa peranan 

merupakan konsep kunci dalam memahami manusia secara sosiologis. Hal ini 

karena manusia menduduki posisi sosial dan posisi tersebut harus 

diperankannya. Peran merupakan kewajiban atau bisa disebut juga status 

subyektif. Sementara itu menurut Abdul Syani (2002:94), peranan dapat 

diartikan sebagai suatu perbuatan individu dengan cara tertentu dalam usaha 

menjalankan hak-dan kewajiban sesuai dengan status. Menurut Levinson dan 

Abdul Syani (2002) peranan mencakup tiga hal, yaitu: 

4. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat individu dalam masyarakat. 

5. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

6. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

 

E. Kerangka Bepikir  

Kerangka berpikir merupakan kerangka konseptual yang memaparkan 

dimensi-dimensi utama dari penelitian, faktor-faktor kunci, variabel-variabel 

yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, 

sebagai pedoman kerja, baik dalam menyusun metode pelaksanaan di lapangan 

maupun pembahasan penelitian. 
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Pesantren adalah sebuah institusi yang tidak saja berfungsi sebagai basis 

penguatan doktrin-doktrin keagamaan kepada masyarakat pesantren melainkan 

juga mendidik masyarakat pesantren dengan sekian kegiatan (ekonomis) di mana 

dimaksudkan sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan ini. Kegiatan ekonomi 

ini melalui, Koperasi Pondok Pesantren Assalaam. Keberadaan koperasi di 

dalam lembaga pondok pesantren paling tidak dapat dilihat dalam dua 

pendekatan. Pertama, pendekatan pemberdayaan santri pondok pesantren, 

pemberdayaan tersebut adalah suatu cara dimana seseorang, rakyat, organisasi 

dan komonitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupanya. 

Kedua, pembangunan dan pengembangan pesantren.  

Sebuah institusi yang kedudukannya berada di lingkungan pondok 

pesantren mempunyai nilai strategis dalam pengembangan kehidupan ekonomi 

di  pondok pesantren. Pada posisi tertentu, Koperasi akan dapat menopang 

keberlangsungan aktifitas santri, ustadz dan kyai di pesantren. Melalui upaya 

pemberdayaan ini, masyarakat di dalam pondok pesantren didorong agar 

memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara 

optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial 

dan ekologi-nya. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat 

dengan kesejahteraan. Berikut merupakan kerangka berpikir dalam penelitian 

ini: 
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Bagan 1. Kerangka Berpikir Peranan Koperasi Pondok Pesantern dalam Pesantren Assalam. 
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Masyarakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5), mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Moleong, 2007:4). 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena peneliti ingin 

mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan dibidang kewirausahaan yang 

dikembang. Studi kasus ini dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam, peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di sekitar pondok pesantren Assalaam, serta kendala-kendala apa saja dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Assalaam 

melalui  koperasi. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah di Pondok 

Pesantren Assalaam, Kabupaten Sukoharjo. Alasan penulis menjadikan 
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Pondok Pesantren Assalaam sebagai lokasi penelitian karena merupakan 

salah satu pondok pesantren yang sudah mengembangkan usaha koperasi 

dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk memunuhi kebutuhan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.  

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah Peranan Koperasi Pondok 

Pesantren Assalaam dalam Meningktkan Kesejahteraan Masyarakat di 

Kabupaten Sukoharjo. Fokus penelitian ini dapat dijabarkan dengan melihat 

perkembangan koperasi, peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta faktorpendorong dan  penghambat. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah semua yang ada di Koperasi 

Pondok Pesantren Assalaam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer yaitu data dari informan dan data sekunder untuk 

melengkapi data primer. 

1. Data Primer 

Penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan pendukung. 

Berikut rincian subjek penelitian sebagai berikut:  
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Tabel 1. Tabel Subjek Penelitian 

No
. Nama 

Jenis 
Kelamin Umur Pendidikan Pekerjaan 
P L 

1. Ibu Puji Astuti P - 50 th Sarjana Manajer 
2. Bapak Syamhadi - L 53 th Sarjana Sektertaris  

3. Ibu Kusmini P - 30 th SMK Administrasi 
Sumber:  hasil penelitian tahun 2011 
 

Berdasarkan tabel subjek penelitian diatas Pengurus Koperasi 

Pondok Pesantren Assalaam memiliki tugas ganda yaitu bekerja di sektor 

publik dan mengabdi kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan 

perkoperasian di Pondok Pesantren Asssalaam dalam meningkatkan 

kemampuan dirinya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren dengan 

mengikuti Organisasi Koperasi di Pondok Pesantren Assalaam. 

 

Tabel 2. Informan Sekunder  

No. Nama 

Jenis 
Kelamin Umur Pendidikan Status  
P 

 
L 

1. Ibu Sri 
Mujiyanti P - 37 th SMK Masyarakat sekitar 

2. Ibu Sumirah P - 35 th SLTP Masyarakat sekitar 

3. Bapak 
Indarto - L 24 th SLTP Masyarakat sekitar 

4. Ibu 
Adiningsih P - 40 th D1, 

Komputer Masyarakat sekitar 

5. Fina 
Nurmala P - 16 th SMA 

Santri di Pondok 
Pesantren 
Assalaam 

Sumber : hasil penelitian tahun 2011 
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Informan sekunder dalam penelitian ada 5 orang, yang dimana 

kelima orang ini mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam sehingga mereka dapat memberikan 

informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren 

Assalaam. 

2. Data Sekunder 

Selain sumber data primer juga diperlukan data sekunder yang 

berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Penulis 

memerlukan adanya dokumen yang berupa arsip-arsip yang mendukung 

dalam penelitian di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam seperti Profil 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam, yang meliputi jumlah anggota 

Koperasi, Pegawai Koperasi, Program Kerja Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam. 

Dokumen berupa foto pribadi yang dapat menggambarkan 

mengenai kondisi fisik yang ada di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam, 

seperti usaha-usaha yang dijalankan oleh pegawai Koperasi Pondok 

Pesantren Assalaam. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data 

dan pengolahan data maka digunakan beberapa metode dan alat pengumpulan 

data sebagai berikut: 
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1. Observasi  

Dalam penelitian ini, peneliti melihat secara langsung keadaan dan 

suasana kegiatan di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam. Dengan 

pengamatan ini diharapkan dapat melengkapi data dari wawancara. 

Observasi awal dilakukan saat penulis mengajukan rancangan 

skripsi pada tanggal 20 Juli 2011 di Pondok Pesantren Assalaam. Dalam 

penelitian ini observasi dilakukan kurang lebih 1 bulan, yaitu mulai tanggal  

20 Juli hingga 20 Agustus 2011. Peneliti melakukan pengamatan dan 

pencatatan data secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 

suatu gejala pada objek penelitian dengan melihat pedoman sebagai 

instrumen pengamatan yang ditujukan untuk meneliti Peranan Koperasi 

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok 

Pesantren Assalaam. 

Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara 

pengamatan sendiri secara langsung dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada saat kegiatan 

produksi di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam. Penulis melakukan 

penelitian, mencatat dan memahami peristiwa dalam situasi yang berkaitan 

dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data yang sesuai dengan 

fokus yang diamati, dan nantinya data yang diperoleh tersebut akan 

dianalisis kembali. Tahap observasi tersebut bertujuan untuk mengetahui 

Profil Koperasi Pondok Pesantren Assalaam, usaha-usaha  yang dijalankan 

oleh pegawai Koperasi Pondok Pesantren Assalaam.  
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2. Wawancara  

Penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada informan 

guna mendapatkan data dalam penelitian. Penulis pada saat melakukan 

wawancara dengan informan menggunakan alat bantu berupa handphone, 

bollpoin, block note, kamera digital. Wawancara ini dilakukan agar bisa 

mendapatkan informasi yang mendalam tentang Peranan Koperasi dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren 

Assalaam. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa 

pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan yang 

ditujukan kepada informan. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah 

informan yang merupakan subjek penelitian dan informan yang bukan 

merupakan subjek penelitian. Informan subjek penelitian adalah semua yang 

ada di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam. 

Tabel 3. Wawancara dengan Subjek Penelitian  
 

No Nama Tanggal Wawancara 

   1. Bapak Syamhadi 27-29 Juli 2011 

   2. Ibu Puji Astuti 1 Agustus 

   3. Ibu Mini 1 Agustus 2011 

    
   Sumber: hasil penelitian tahun 2011 
 

Hasil wawancara dengan Pengurus Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam yaitu mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi 

Pondok Pesantren Assalaam, perkembangan Koperasi, peranan koperasi 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren 

Assalaam, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi dalam upaya 
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peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok pesantren 

Assalaam. 

Tabel 4. Wawancara dengan Informan Sekunder 
 
No. Nama Tanggal Wawancara 

1. Ibu Adiningsih 27 Juli 2011 

2. Ibu Sumirah 28 Juli 2011 

3. Fina Nurmala 30 Juli 2011 

4. Ibu Sri Mujiyanti 30 Juli 2011 

5. Bapak Indarti 3 Agustus 2011 

          
 Sumber: hasil penelitian tahun 2011  

  

Hasil wawancara menunjukan bahwa para masyarakat mendukung 

dengan adanya kegiatan usaha yang dikembangkan oleh Koperasi Pondok 

Pesantren Assalam sehingga bisa membuka lapangan kerja bagi mayarakat 

yang membutuhkannya, sedangkan wawancara dengan santri, mereka 

merasa senang dengan ikut terlibat dalam kegiatan Koperasi di Pondok 

Pesantren Assalaam meskipun mereka bukan termasuk anggota di koperasi 

namun mereka diijinkan untuk terlibat dalam kegiatan di Koperasi Pondok 

Pesantren Assalaam. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan arsip-arsip, buku-buku, majalah, 

sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

gambar kegiatan usaha di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam. 
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Pengunaan foto sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi yang bertujuan untuk mengabadikan peristiwa yang 

terjadi di lapangan yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi foto 

tersebut didapatkan dari foto pribadi yang menggambarkan kegiatan usaha 

yang dijalankan oleh pegawai di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam. 

 

F. Validitas Data 

Validitas dalam penyusunannya adalah berkaitan erat dengan apa 

yang terjadi di lapangan, hasil penelitian ini nantinya harus sesuai dengan apa 

yang terjadi di lapangan agar data dan keabsahannyapun tidak diragukan lagi 

mengenai Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 

sekitar Pondok Pesantren Assalaam dan jika nantinya ada penelitian dengan 

masalah yang sama dapat dijadikan referensi dan pembanding. 

Validitas dan keabsahan sangat mendukung dan menentukan hasil 

akhir suatu penelitian. Oleh sebab itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa 

keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi data adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik 

derajat berbeda. Teknik triangulasi dengan sumber dalam penelitian ini adalah 
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menggunakan sumber data informan yaitu hasil wawancara dengan pengurus 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam dan masyarakat sekitar. 

 

G.  Metode Analisis Data 

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik 

analisis data kualitatif. Ketiga kegiatan dalam analisis data kualitatif yang 

dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah: 

1. Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan reduksi data untuk memilih data-data yang 

sudah terkumpul yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian data 

disaring sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dan wawancara yang sudah terkumpul direduksi atau dipilih 

kembali dengan tujuan agar memperoleh data yang memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara serta 

mempermudah penulis untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. 

Proses pemilihan data setelah observasi dan wawancara yang didapatkan 

penulis yaitu tentang bagaimana perkembangan Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam, peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di sekitar Pondok Pesantren Assalaam, dan dampak peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Assalaam melalui 

kegiatan Koperasi. Sementara data-data yang sekiranya tidak ada 

hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian tidak dimasukkan 

dalam hasil penelitian agar mudah dalam penarikan kesimpulan. 
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2. Pengolahan data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dapat terwujud sekumpulan informasi yang 

tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan. Data yang disajikan sesuai dengan apa yang diteliti, 

maksudnya hanya dibatasi pada pokok permasalahan yaitu: bagaimana 

perkembangan Koperasi Pondok Pesantren Assalaam?, bagaimana peranan 

koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok 

pesantren Assalaam? dan bagaimana dampak peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Assalaam melalui kegiatan 

Koperasi? 

3. Verifikasi atau kesimpulan data 

Kesimpulan atau verifikasi data didasarkan pada reduksi dan sajian 

data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. Penarikan kesimpulan harus didasarkan pada semua data yang 

diperoleh dalam kegiatan penelitian dan dapat menjawab dari semua 

permasalahan yang ada. 

Kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul untuk dijadikan 

bahan pembahasan yaitu perkembangan Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam, peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di sekitar Pondok Pesantren Assalaam, dan dampak peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Assalaam melalui 

kegiatan Koperasi. 

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi sebagai sesuatu yang saling berhubungan pada saat, selama, dan 

sesudah pengumpulan data. Komponen alur dalam analisis data menurut 

(Miles dan Huberman 1992:20) dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                                             

Sumber : Miles dan Huberman (1992:20) 

 

      Pengumpulan data 

   Penyajian data       Reduksi data 

Kesimpulan dan 
verifikasi data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Koppontren Assalaam Kabupaten Sukoharjo 

1. Sejarah berdirinya Koperasi Pondok Pesantren Assalaam 

 

Gambar 1. Papan Koppontren Assalaam 
(Sumber: Diah, 2011) 

 
Koperasi adalah merupakan lembaga ekonomi mikro yang 

berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, namun saat ini pemerintah 

memberikan perhatian besar kepada koperasi-koperasi di Indonesia. 

Program unggulan ini dimaksudkan dapat menjadi pilar penggerak 

ekonomi kemasyarakatan sehingga diharapkan dapat merambah sampai 

kepada masyarakat yang tingkat sosial ekonominya rendah. 

Di lingkungan masyarakat kita khususnya Pondok Pesantren 

Modern Islam Assalaam telah dibentuk Koperasi Pondok Pesantren 

(Koppontren) Assalaam yang dirintis atas prakarsa Pondok dan Yayasan 
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MPI Surakarta pada tahun 1993, dengan didirikannya koperasi ini 

diharapkan dapat mensejahterakan seluruh civitas akademika di 

lingkungan Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam dan Yayasan MPI 

Surakarta, baik pengguna jasa atau pemodal yang bersifat kebersamaan 

dan tolong menolong, sehingga keberadaan Koppontren adalah merupakan 

satu rangkaian penyelenggaraan Pondok atau Yayasan MPI Surakarta. 

Seiring dengan perkembangannya Koperasi Pondok Pesantren Assalaam 

(Koppontren Assalaam), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 

Tahun 1994  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta 

Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, maka pada tahun 

1995 tepatnya pada tanggal 8 Desember 1995 Menteri Koperasi dan 

Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia, telah menetapkan dan 

mengesahkan Akte Pendirian Koperasi Pondok Pesantren Assalaam 

(Koppontren Assalaam) sebagai lembaga yang berbadan hukum dengan 

Akta Pendirian Koppontren Assalaam nomor 

12579/BH/KWK.11/XII/1995.  

Koppontren Assalaam sebagai lembaga berbadan hukum tentunya 

Koppontren juga harus mengikuti tata aturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Sehingga pada tahun 2004 Koppontren Assalaam telah 

melakukan pembaharuan dokumen-dokumen (surat-surat berharga) 

lainnya yaitu : 



35 

 

 
 

a. Surat Keterangan terdaftar dari Departemen Keuangan Republik 

Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) 01.897.153.1-525.000 tanggal 24 September 2004. 

b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi dari Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo 

Nomor: 113525200068 tanggal 9 Oktober 2004. 

c. Surat Ijin Usaha Perdragangan (SIUP) Kecil dari Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, DUP/XII/1998/P.I tanggal 9 Oktober 2004.  

 
Dengan demikian keberadaan Koppontren Assalaam telah diakui 

oleh pemerintah baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat. 

2. Visi, misi, dan Tujuan Koppontren Assalaam 

Sebagai salah satu organisasi yang bergerak dibidang 

perekonomian maka, keberadaan dan tujuan koperasi tidak lepas dari visi 

dan misi yang di embanya yakni: 

a.  Visi 

Terwujudnya kesejahteraan bersama dengan system ekonomi syariah. 

b. Misi  

1) Menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. 

2) Menyediakan produk yang inovatif dan kompetitif. 

3) Menjadi mitra bisnis yang saling menguntungkan. 

4) Meningkatkan mutu pelayanan guna mencapai kepuasaan 

konsumen. 

5) Membangun sumber daya insani yang professional. 
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c. Tujuan  

1) Menjadikan Koppontren Assalaam sebagai sumber dana bagi 

lembaga. 

2) Menjadikan Koppontren Assalaam sebagai badan usaha yang 

kompetetif, inovatif dan kreatif. 

3) Mengoptimalkan usaha ekonomi di lingkungan Pondok Pesantren 

Modern Islam Assalaam. 

4) Membangun sinergi dan komitmen stakeholder untuk 

pengembangan usaha konomi di lingkungan Pondok Pesantren 

Modern Islam Assalaam dan atau Yayasan MPI Surakarta. 

5) Menselaraskan kegiatan ekonomi dengan kegiatan pendidikan. 

6) Melakukan standarisasi mutu produk dan layanan. 

7) Membangun system ekonomi syariah sesuai kaidah akuntansi. 

8) Mengembangkan usaha ekonomi untuk ekspansi usaha baru. 

Dari Visi, Misi dan Tujuan yang dimiliki oleh Koperasi Pondok 

Pesantren Assalaam maka dapat dilihat bahwa Kopeasi tersebut 

mempunyai suatu program yang  jelas dalam menjalankan peranannya di 

dalam Pondok Pesantren Assalaam itu sendiri maupun di dalam 

masyarakat. Komitmen tesebut diciptakan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk meningkatkan kinerjanya untuk memajukan 

Koperasi tersebut dalam meningkatkan ksejahteraan masyarakat baik  

anggota maupun bukan anggota. 

3. Struktur Organisasi, Keanggotaan, dan Permodalan Koppontren Assalaam 

a. Struktur Organisasi 

Sesuai dengan amanat Rapat Anggota Tahunan tahun tutup 

buku 2007, serta memperhatikan Surat Keputusan Pengirus Yayasan 
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MPI Surakarta selaku Pembina Koppontren Assalaam nomor: 

01.092/MPI.1.2/SK/IV/2008, telah ditetapkan Struktur Organisasi 

Koppontren Assalaam sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Bagan 3 

Struktur Organisasi Koppontren Assalaam 
(Sumber: Laporan RAT Tahun Tutup Buku 2010) 

 
 

b. Keanggotan Koppontren Assalaam 

Koppontren Assalaam Sukoharjo sampai dengan tahun 2008 

beranggotakan 304 orang yang terdiri dari pegawai baik guru dan 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam karyawan di lingkungan 

Yayasan MPI Surakarta dan Pondok Pesantren Modern Islam 

Assalaam Sukoharjo Surakarta. Perbandingan jumlah keanggotaan 

Koppotren Assalaam tahun 2007 dengan tahun 2008 mengalami 

kenaikan sebanyak 40 orang. Untuk jumlah anggota Koppontren 

Pembina Koppontren 

Dinas Perindagkop &PM/ 

Pengawas Pengurus Koppontren 

Manajer 

staff 

Bid. Usaha Bid. Usaha Bid. Usaha Bid. Usaha 
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Assalaam hingga akhir tahun 2010 sebanyak 331 orang yang terdiri 

dari 318 pegawai tetap (111 perempuan dan 207 laki-laki) dan 13 

pegawai kontrak (masyarakat sekitar).  Data Keanggotaan adalah 

sebagai berikut ini: 

Tabel 5. Data Pegawai Kontrak Koppontren Assalaam 

 
No 

Nama Pegawai Kontrak 
( masyarakat sekitar ) 

L/P 
L P 

1 Sri Mujiyanti - P 
2 Abdul qoyum L - 
3 Mirwahatu - P 
4 Adiningsih - P 
5 Sumirah - P 
6 Riyadi L - 
7 Yafik Khoirul Bariyah L - 
8 Eny Haryanti - P 
9 Wahyu Nur Sasi - P 
10 Indarto L - 
11 Anton suprapdi L - 
12 Sapto L - 
13 Wahyu Riyani - P 

                  Sumber: Laporan RAT Tahun Tutup Buku 2010 

Berdasarkan tabel 5 maka dapat menunjukan bahwa 

masyarakat sekitar juga mempunyai peran dalam mengelola koperasi 

untuk memajukan perkembangan Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam. 

c. Permodalan Koperasi Pondok Pesantren Assalaam 

Walaupun bukan merupakan bentuk perkumpulan modal tetapi 

sebagai suatu badan usaha, koperasi dalam menjalankan usahanya 

harus tetap memiliki modal. Modal sebagaimana diketahui adalah 

merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Salah satu 

untuk membantu permodalan Koperasi Pondok Pesantren Assalaam 
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adalah dari simpanan SHU anggota. Data pembagian SHU anggota 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam adalah sebagai berikut: 

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 

31 dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari : 

1) Modal sendiri, terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana 

cadangan, dan hibah. 

2)  Modal pinjaman, terdiri dari pinjaman anggota, pinjaman dari 

koperasi lain, bank, penerbitan obligasi, dan sumber lain yang sah. 

3) Modal penyertaan adalah modal yang bersumber dari pemerintah 

atau masyarakat dalam bentuk investasi. 

Berikut ini merupakan data permodalan yang diperoleh oleh 

Koppontren Assalaam: 

Tabel 6. Permodalan di Koppontren Assalaam tahun 2009-2010 
 

No 
 

Modal 
Akhir Tahun 

2009 2010 
 Modal Sendiri   
1 Simpanana Pokok Rp.18.540.000 Rp.19.080.000 
2 Simpanan Wajib Rp.619.020.000 Rp.772.060.000 
3 Modal cadangan Rp.271.519.772 Rp.307.500.000 
4 Modal penyertaan Rp.174.443.100 Rp.174.443.100 

Jumlah Modal Sendiri Rp.1083.522.872 Rp.1273.083.150
MODAL PINJAMAN   

5 SHU Tersimpan Rp.                - Rp.34.365.000 

6 BMI Rp.                 - Rp.                   - 

7 BSM Rp.18,522.782 Rp.                   - 
8 Hutang PSKP Rp.27.186.044 Rp.10.766.649 

Jumlah modal pinjaman Rp.45.708.326 Rp.45.131.649 
Modal sendiri dan pinjaman Rp.1129.231.198 Rp.1318.214.649

                  Sumber: Laporan RAT Tahun Tutup Buku 2010 
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Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi, 

keanggotaan dan permodalan di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam 

merupakan salah satu pilar untuk melihat perkembangan kegiatan-

kegiatan yang ada dalam konteks kesejahteraan masyarakat  dan akan 

menjadi salah satu bukti Koperasi Pondok Pesantren Assalaam maju 

dan professional. 

 

B. Perkembangan Koppontren “Koperasi Pondok Pesantren” Assalaam 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam dari tahun ke tahun berusaha 

melakukan perubahan secara perlahan-lahan dalam rangka memperbaiki 

perekonomian nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Semakin banyaknya santri di 

Pondok Pesantren Assalaam, maka kebutuhan mereka semakin beragam dan 

banyak. Dengan melihat kondisi tersebut, maka Koperasi Pondok Pesantren 

Asssalaam (Koppontren) dari tahun ke tahun berusaha untuk mengembangkan 

usahanya. 

Usaha Koppontren Assalaam sukoharjo menunjukan adanya 

perkembangan yang baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 

hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan pada tahun 2008 

dibandingkan dengan tahun 2007 mencapai 48,7% (Rp.160.204.617,00 : 

Rp.287.370.176,00). Hal ini merupakan perkembangan yang patut 

dibanggakan dan untuk tahun 2008 usaha Warung Telekomunikasi di 

Koppontren Assalaam terpilih sebagai Best Channel Award 2008 terbaik 
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untuk tingkat Drive IV Jawa Tengah dan DIY. Hal ini adalah merupakan 

prestasi yang cukup membanggakan bagi Koppontren Assalaam, semoga 

menjadikan motivasi untu lebih meningkatkan layanan jasa Telekomunikasi di 

lingkungan Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam. Dari kedua prestasi 

yang diraih oleh Koppontren Assalaam tersebut menunjukan bahwa 

Koppontren Assalaam merupakan Koppontren yang sehat dan berkembang 

dengan baik, untuk itu memerlukan dukungan dan kepedulian dari semua 

pihak baik anggota maupun pemerintah lewat Dinas Koperasi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah Kabupaten untuk senantiasa memberikan bimbingan dan 

arahan terhadap Koppontren Assalaam sehingga dimasa-masa mendatang akan 

semakin maju dan kokoh dalam mengembangkan usahanya untuk 

mewujudkan Koppontren yang mandiri, serta dapat mensejahterakan seluruh 

anggota dan masyarakat pada umumnya.  

Saat ini Koperasi Pondok Pesantren Assalaam sudah mempunyai 

berbagai kegiatan di bidang produksi (kantin pegawai, usaha toko, usaha 

photocopy, perikanan) dan bidang jasa (jasa simpan pinjam, warung 

telekomunikasi, salon, warnet, jasa laundry). Kegiatan-kegiatan tersebut 

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat di dalam pondok pesantren dan 

masyarakat sekitar yang mengelola kegiatan-kegiatan  kewirausahaan di 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam.  

Pengembangan usaha merupakan salah satu peningkatan 

kesejahteraan kepada masyarakat di pondok pesantren dengan menambah 

kegiatan usaha di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam. Melalui kegiatan 
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Koperasi Pondok Pesantren Assalaam ini masyarakat di dalam pondok 

pesantren tidak merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya 

tanpa mereka keluar dari area pondok pesantren. Pengembangan usaha 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam ini juga bermanfaat bagi masyarakat 

sekitar dalam pemanfaatan lapangan kerja. Koperasi ini memberikan 

kesempatan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan  

 

C. Peranan Koperasi  dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di 

sekitar Pondok Pesantren Assalaam 

1. Kontribusi Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di 

dalam Pondok Pesantren Asssalaam 

Di dalam kehidupan pondok pesantren, kebutuhan dapat bersifat 

individu maupun kolektif. Konsekuensinya, selalu ada upaya untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dapat dibedakan dalam bebagai 

kriteria, baik dilihat dari sifat, hierarki, maupun prioritasnya. Terpenuhinya 

kebutuhan pada prioritas pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong 

usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya. 

Usaha pemenuhan kebutuhan tidak pernah berhenti. Hal itu disebabkan 

disamping karena adanya kebutuhan pada prioritas berikutnya yang 

menunggu untuk dipenuhi, juga karena kebutuhan itu berkembang dinamis 

sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Suatu realitas kehidupan 

sosial yang menunjukan semakin banyak kebutuhan terpenuhi dinamakan 

kondisinya semakin sejahtera. Tidak mengherankan apabila dalam 
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kehidupan masyarakat selalu dijumpai proses atau usaha perubahan menuju 

kondisi yang semakin sejahtera tersebut. Salah satu usaha untuk menuju 

perubahan tersebut adalah dengan menggerakan organisasi koperasi di 

dalam Pondok Pesantren Assalaam, karena semakin banyaknya santri yang 

belajar untuk mendalami agama Islam di pondok pesantren tersebut dan 

juga kebutuhan para santri yang semakin banyak. Adanya wadah Koperasi 

ini, diharapkan sebagai tempat untuk mengembangkan diri, kerjasama, dan 

menambah keterampilan dalam berbagai hal serta memperluas pergaulan. 

Sehingga organisasi ini berdampak positif bagi anggotanya misalnya 

menambah pengetahuan dibidang kewirausahaan yang dapat berguna dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam  ini mempunyai fungsi 

sebagai proses pemberdayaan baik dilihat dari hubungan internal maupun 

eksternal. Secara internal, Koperasi Pondok Pesantren Assalaam berusaha 

untuk mendidik masyarakat pondok pesantren agar mereka mempunyai 

bekal keterampilan dengan memberikan pelatihan-pelatihan melalui 

kegiatan workshop, pembinaan keterampilan pegawai dalam pelaksanaan 

tugas yang dilakukan 3-6 bulan sekali sesuai dengan agenda koperasi. 

Secara eksternal, untuk mengenalkan koperasi dalam kalangan masyarakat 

dalam mempermudahkan pemasarannya, Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam ini mengadakan kerjasama dengan Kopnatel Solo, PT.Telkom 

area Solo, PT Japfa Comfeed area Kartasura, lembaga keuangan syariah, 

perusahaan air minum Qualita, percetakan Tiga Serangkai Nusantara, Dinas 
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Koperasi UMKM, Pemda Provinsi Jateng. Kerjasama ini merupakan salah 

satu cara Koperasi Pondok Pesantren Assalaam untuk mengembangkan 

kegiatan usahanya dibidang produksi. 

Sebuah institusi yang kedudukannya berada di lingkungan pondok 

pesantren mempunyai nilai strategis dalam pengembangan kehidupan 

ekonomi di  pondok pesantren. Pada posisi tertentu, Koppontren akan dapat 

menopang keberlangsungan aktifitas santri, ustadz dan kyai di pesantren. 

Sedangkan sistem yang paling cocok untuk diterapkan pada Koppontren 

dapat menggunakan Prinsip Syariah sebagai acuannya. Dalam hal ini, 

transaksi yang dikelola Koppontren Assalaam dapat disesuaikan dengan 

akad (Kontrak) yang disepakati. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

mengenai perkoperasian di Indonesia, kewenangan yang dimiliki oleh 

koperasi dapat berupa kegiatan penghimpunan dana melalui simpanan 

pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka, serta kegiatan penyaluran 

dana kepada anggotanya. 

Pengembangan usaha Koppontren Assalaam mengalami kemajuan, 

hal ini dibuktikan dengan bertambahnya kegiatan usaha yang 

dikembangkan oleh Koperasi Pondok Pesantren Assalaam, misalnya saja 

usaha simpan pinjam, layanan jasa laundry, usaha kantin pegawai, usaha 

toko, usaha foto copy warung telekomunikasi (wartel), salon, perikanan, 

dan warnet.  

Bertambahnya usaha di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam, 

anggota tidak mungkin dapat melaksanakan pengelolaan sendiri karena 
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selain jumlah anggota yang terlalu banyak juga karena tempat mereka yang 

terpencar-pencar. Oleh karena itu untuk dapat mengelola usaha Koppontren 

Assalaam secara efektif, anggota Koppontren Assalaam memilih beberapa 

orang pengurus Koperasi.  

 “Koperasi yang usahanya sudah besar, kegiatan usahanya dikelola 
oleh seorang manajer yang membawahi banyak anggota/pegawai 
untuk dapat menjalankan pekerjaanya dengan baik dan lancar, 
manajer mengangkat dan menggaji beberapa orang pegawai sesuai 
dengan keperluan”. (Syamhadi, Sekretaris Koppontren Assalaam, 
53 tahun, tanggal 27 juli 2011) 
 

 Salah satu konstribusi Koppontren dalam meningkatkan 

keasejahteraan anggota di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam yang  

bersifat  material (ekonomi).  

“ diantara semua bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
anggota yang manfaatnya dapat langsung dinikmati dan dirasakan 
paling menonjol dalam menberikan kontribusinya bagi 
kesejahteraan anggota adalah dibidang simpan pinjam setiap 
anggota memerlukan dana mendadak dapat langsung pinjam ke 
koperasi.” (Puji Astuti,Manajer Koppontren Assalaam, 50 
tahun,tanggal 1 Agustus 2011). 

 
Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan 

ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta aktif 

dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 

Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.  

Namun tidak demikian halnya dengan pendapat pegawai koperasi 

sebagaimana yang mengatakan bahwa : 

“ pelayanan koperasi dapat ditingkatkan, sekarang memang sudah 
baik tetapi bisa ditingkatkan lagi supaya lebih memuaskan dan 
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saya rasa masih banyak dari anggota koperasi yang belum 
sejahtera.“(Sri Mujianti, pegawai loundry Koppontren Assalaam, 
37 tahun,tanggal 30 juli 2011) 

 
Peningkatan kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh anggota 

saja, tetapi juga dirasakan oleh para santri melalui kegiatan pengembangan 

kewirausahaan santri, misalnya saja praktek budidaya ikan, latihan menjaga 

kantin disaat istirahat dan praktek elektronika. Pelatihan ini bertujuan untuk 

memberikan skill pada santri untuk melakukan usaha yang kongkrit 

dibidang kewirausahaan.  

“ mereka sangat tertarik dalam kegiatan ini mba, untuk yang 
praktek budidaya ikan ini baru berjalan 6 bulan, tetapi peminatnya 
sudah lumayan banyak. Ya, biar mereka setelah lulus nanti 
mereka punya bekal keterampilan.” (Puji Astuti, Manajer 
Koppontren Assalaam, 50 tahun,tanggal 1 Agustus 2011) 
 
Seperti yamg dilakukan oleh salah satu santri yang  disaat mengisi 

waktu istirahatnya dengan menjaga kantin sekolah di Pondok Pesantren As-

Salaam.  

“ ia mbak mumpung lagi istirahat trus ga da  kerjaan jadinya saya 
bantuin jagain kantin, biar bisa tambah percaya diri ajah dan ga 
malu lagi mba kalo besok jadi wiraswasta“.(Fina Nurmala, santri 
Koppontren Assalaam, 16 tahun,tanggal 30 Juli 2011) 

 
 
 

 
            

  
 
 
 
 
 

   
 

Gambar 2 
Santriwati yang sedang menjaga kantin pada saat istirahat 

(sumber:diah,2011) 



47 

 

 
 

Bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh Koperasi Pondok 

Pesantren Assalaam berupa bidang produksi dan berupa jasa: 

a.  Bidang Produksi 

1) Usaha Kantin Pegawai 

Pengelolaan kantin ini dimaksudkan untuk memberikan 

layanan kepada para pegawai baik guru atau karyawan yang 

membutuhkan. Pengelolaan kantin dengan  system mudharabah/ 

bagi hasil antara pengelola kantin dan Koppontren sebagai pemodal.  

 “Alhamdulillah mba selain saya sebagai pegawai dan penjaga 
kantin, saya juga diperbolehkan untuk membuat makanan 
yang nantinya bisa dijual di kantin ini, lumayanlah mba untuk 
nambah pendapatan”. (Sumirah, penjaga kantin Koppontren 
Assalaam, 52 tahun,tanggal 28 juli 2011)      

 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Pegawai yang sedang menjaga kantin 
(Sumber: Diah, 2011) 

 
2) Usaha Toko 

Jenis usaha ini sangat potensial untuk dikembangkan, 

mengingat banyaknya harian santri, serta kebutuhan alat – alat tulis 
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kantor untuk unit kerja di bawah Yayasan MPI atau Pondok 

Pesantren Modern Assalaam. Untuk itu Koppontren Assalaam 

membuka toko di lingkungan Assalaam agar seluruh kebutuhan para 

santri dan kebutuhan ATK dapat tercukupi tanpa harus belanja 

diluar Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam.   

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.Toko buku dan peralatan untuk santri 
(Sumber: Diah, 2011) 

 
3) Usaha Photocopy  

Usaha ini dilakukan untuk memberikan layanan kepada 

para santri dan juga unut kerja di bawah Yayasan dan Pondok dalam 

hal penggandaan dokumen, soal – soal ulangan, materi pelajaran 

dan berkas lainnya, sehingga sangat membantu pondok dalam 

penyelanggaran administrasi. Di sini untuk setiap perlembarnya 

mereka dikenakan biaya sebesar Rp 130,00. Alat photocopy yang 

ada di Pondok Pesantren terdiri 3 buah alat photocopy dan 1 buah 

mesin Riso. Photocopy ini untuk melayani kebutuhan copy unit 

yang ada di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam dan 

Yayasan MPI serta amal usahanya. Di unit photocopy ini 
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dikembangkan usaha cetak buku kepondokan yaitu kurang lebih 

untuk 43 mata pelajaran kepondokan.                   

                      

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Pegawai yang sedang mem-fotocopy 

 (Sumber: Diah, 2011) 
 

 
4) Perikanan  

Ikan yang dibudidayakan oleh Koperasi Pondok 

Pesantren Assalaam yaitu ikan lele dan patin dimana masa panen 

ikan lele kira – kira 3 bulan sekali sedangkan untuk ikan patin setiap 

6 bulan sekali. Kegiatan di bidang perikanan ini merupakan 

kerjasama antara Koperasi dengan Alumnus Universitas Diponegoro 

Semarang Jurusan Perikanan. Dia sebagai salah satu konsultan 

budidaya ikan dari Koperasi Pondok Pesantren Assalaam. Dalam 

mengembangkan ilmunya di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam, 

dia tidak pernah mengharap imbalan karena dia bertujuan untuk 

membantu perkembangan Koperasi agar mampu mensejahterakan 

masyarakat di sekitar pondok Pesantren Assalaam. 
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Gambar 6. Lahan untuk pembenihan ikan lele dan patin 
(Sumber: Diah, 2011) 

 
Berdasarkan kegiatan usaha Koppontren Assalaam diatas 

maka dapat diketahui bahwa Koperasi Pondok Pesantren 

(Koppontren) Assalaam yang  bergerak dalam berbagai usaha atau 

biasa dikenal dengan sebutan koperasi serba usaha, usaha 

Koppontren Assalaam ini dapat menambah pemasukan kas koperasi, 

sehingga modal koperasi dapat bertambah. Usaha-usaha inilah yang 

membantu koperasi ini mendapatkan tambahan modal sehingga, 

koperasi ini memiliki modal tambahan yang nantinya dapat berguna 

sebagai modal cadangan atau modal simpanan, yang dapat digunakan 

atau untuk mengantisipasi apabila dalam kegiatan koperasi 

mengalami kekurangan. 

b. Berupa  Jasa 

Bentuk kesejahteraan yang di berikan oleh Koperasi Pondok 

Pesantren Assalaam di bidang jasa antara lain: 
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1) Jasa Simpan pinjam  

Usaha simpan pinjam ini dimaksudkan untuk memberikan 

layanan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan, baik yang 

bersifat konsumtif atau pembiayaan lain seperti biaya pendidikan 

bagi putra–putri pegawai, biaya perawatan rumah sakit bagi 

keluarganya, yang semulai seluruh layanan pembiayaan terpusat 

pada dana pondok. 

Simpan pinjam ini dikelola secara mandiri dan asas saling 

tolong menolong antar sesama pegawai.Mengingat banyaknya 

minat dari pegawai para anggota untuk mengajukan pembiayaan, 

sedangkan modal sendiri yang bersumber pada simpanan pokok, 

simpanan wajib dan simpanan sukarela masih sangat terbatas, maka 

pengurus Koppontren menempuh jalan dengan menjalin mitra 

kerjasama dengan cabang Surakarta. 

2) Warung Telekomunikasi (wartel)  

Santri, guru, administrator, karyawan dan wali santri 

Pondok Pesantren Assalaam berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia. Tentunya keadaan ini sangat membutuhkan media untuk 

berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat. Layanan jasa ini 

diselenggarakan karena memandang bahwa komunikasi mutlak 

diperlukan, untuk memberikan sarana komunikasi bagi para santri 

dengan orang tua/wali santri. Koppontren Assalaam telah 
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mengadakan kerja sama dengan Kanddatel Solo dalam hal 

pengadaan Warung Telekomunikasi (Wartel) di Pondok  

 

 

 

                        
                        

 

 

 

 

Gambar 7. Tempat Wartel Santri (Sumber: Diah, 2011) 

 

3) Salon  

Salon yang dikembangkan di Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam ini terdiri dari dua unit yaitu salon khusus santri putra dan 

salon khusus santri putri. Salon khusus santri putri ini lebih lengkap 

fasilitasnya dibandingkan dengan salon khusus  santri putra, karena  

di salon khusus putra hanya melayani potong rambut saja. 

Sedangkan di salon khusus putri ini terdapat jasa perawatan wajah 

dan rambut bagi santri. Didirikannya salon ini bertujuaun untuk 

meminimalisir agar santri tidak keluar dari komplek pondok 

pesantren Assalaam. 
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Gambar 8. Tempat salon santri putri 
(Sumber: Diah, 2011) 

4) Warnet 

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran para santri, maka 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam menyediakan fasilitas warnet 

di dalam Pondok Pesantren yang bertujuan agar para santri tidak 

kesulitan dalam mencari materi yang dibutuhkan tanpa keluar dari 

area pondok Pesantren. Warnet ini juga merupakan salah satu 

tempat yang digunakan santri untuk kegiatan praktek dalam 

membuat website,blog dan jaringan internet.  

“tempat ini biasa digunakan buat praktek santri SMK 
mba, dan kalau ada kerusakan mesin mereka yang 
memperbaikinya mba.”(Puji Astuti, Manajer Koppontren 
Assalaam, 50 tahun,tanggal 1 Agustus 2011) 
 

 Warnet yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam ini dipatok dengan harga Rp 4000,00 per jam yang 

digunakan khusus masyarakat di dalam Pondok Pesantren Assalaam 

khususnya para santri. Dengan adanya fasilitas warnet ini santri bisa 

mencari pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran.  

Salon santri 
putri 
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Gambar 9. Ruang warnet dalam renovasi 
(Sumber: Diah, 2011) 

5) Jasa Layanan Laundry 

Mendorong diadakannya usaha laundry adalah padatnya 

kegiatan santri serta keadaan sebagian diantara mereka yang belum 

sepenuhnya hidup mandiri. Terlebih lagi santri baru yang masih 

dalam beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Adapun santri 

lama pada umumnya telah beradaptasi dengan lingkungan pesantren 

sehingga mampu mengatur waktunya untuk belajar, mencuci dan 

aktivitas lainnaya, sehingga akan memberikan rasa nyaman bagi 

para santri dalam mengikuti proses pembelajaran di Pondok 

Pesantren Modern Islam Assalaam. 

Pengelolaan layanan jasa laundry pada Koppontren dibagi 

menjadi 2 model layanan: 

a) Layanan Laundry Bulanan  

Koppontren memberikan layanan kepada santri yang 

berlangganan bulanan dengan cara santri berhak mendapatkan 

layanan cuci setrika pakaian yang menjadi hak miliknya 

Warnet 
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sebanyak 80 potong perbulan dengan kewajiban memberikan 

jasa ke Koppontren sebesar Rp 60.000,00 per bulan. 

b) Layanan Laundry Harian 

Koppontren memberikan layanan kepada santri yang 

mencucikan dengan cara santri berhak mendapatkan layanan 

cuci setrika pakaian yang menjadi hak miliknya, untuk setiap 

potongnya pemakai jasa berkewajiban memberikan jasa ke 

Koppontren sebesar Rp 800,00. Bagi santri yang mau 

melaundrykan baju sudah ada jam tertentu yaitu antara jam 

setengah dua sampai dengan jam 5 sore.  

Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu aktivitas 

kegiatan santri di pagi hari. Usaha laundry ini terdiri dari 2 unit 

yaitu laundry untuk santri putra dan laundry untuk santri putri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 10. Tempat Laundry Santri (Sumber: Diah, 2011) 

 

Tempat 
Laundry 
Putra
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6) Jaminan  kesehatan bagi pegawai 

Jaminan kesehatan bagi pegawai ini senilai Rp 500.000,00 

yang digunakan dalam jangka waktu 1 tahun,  apabila  mereka 

dalam keadaan sakit, opnam, melahirkan. Dana santunan ini tidak 

boleh dicairkan dan  tidak boleh melebihi dana yang telah diberikan 

oleh Koperasi Pondok Peasntren Assalaam. Program ini merupakan 

kerjasama antara Koppontren Assalaam dengan Klinik & Apotik 

Assalaam Medicare. Meskipun Klinik & Apotik Assalaam Medicare 

ini berdiri sendiri tetapi sangat  berhubungan dengan usaha – usaha 

yang dikelola oleh Koppontren Assalaam. Pemberian santunan 

kesehatan bagi pegawai ini bertujuan untuk meringankan beban 

keluarga pegawai.  

7) Kegiatan out bound bagi pegawai  

Setiap tutup tahun, Koperasi Pondok Pesantren selalu 

mengadakan kegiatan out bound yang diprioritaskan bagi pegawai 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam. Hal ini bertujuan agar 

mereka tidak merasa jenuh dalam bekerja, sehingga dengan 

diadakannya kegiatan out bound ini mereka akan lebih semangat 

lagi untuk bekerja. 

8) Pelatihan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pegawai 

Mengikutsertakan pelatihan-pelatihan ke dinas Koperasi dan 

UMKM jawa tengah yang dilaksanakan 3-6 bulan sekali sesuai 

agenda Dinas Koperasi UMKM 
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Dari konstribusi Koppontren Assalaam dalam peningkatan 

kesejahteraan anggota  maka dapat dikatakan bahwa Koppontren 

Assalaam memiliki peranan yang sangat penting dalam hal 

kesejahteraan khususnya anggota, peranan tersebut dapat di ringkas 

sebagai berikut: 

a) Koperasi sebagai tempat pelatihan pengembangan SDM. 

Pelatihan pengembangan SDM  dengan anggota 

Koppontren Assalaam adalah sebagai usaha belajar dan 

kerjasama untuk memecahkan segala persoalan atau 

permasalahan yang menjadi penghambat anggota dalam 

meningkatkan pengembangan usahanya. Bagi anggota 

meningkatnya produktivitas berwirausaha melaui kegiatan 

ekonomi Koppontren Assalaam ini merupakan sasaran utama, 

karena tinggi rendahmya produktivitas berwirausaha akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya  pendapatan yang diperoleh 

anggota.  

Pendidikan anggota koperasi merupakan hal yang 

penting dalam pembinaan dan pengembangan koperasi karena 

keberhasilan atau kegagalan koperasi banyak tergantung pada 

tingkat pendidikan dan partisipasi anggota. Agar partisipasi 

memberikan dampak yang positif, maka keterlibatan anggota 

dalam kegiatan usaha koperasi harus dapat diwujudkan, hal ini 

juga merupakan peran serta anggota dalam struktur organisasi. 
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Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan untuk 

memberikan bekal yang memadai kepada anggota, agar anggota 

dapat berperan secara aktif dan dinamis. 

Tujuan diadakan pendidikan bagi anggota yaitu 

sebagai berikut: 

1. Membangkitkan aspirasi dan pemahaman anggota tentang 

konsep, prinsip, metode, dan praktik serta pelaksanaan usaha 

koperasi. 

2. Mengubah perilaku dan kepercayaan serta menumbuhkan 

kesadaran pada masyarakat, khususnya anggota koperasi 

tentang arti penting dan manfaat bergabung dan 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha dan pengambilan 

keputusan koperasi sebagai upaya perbaikan taraf hidup 

anggota. 

3. Mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan 

kesetiakawanan sosial antar anggota serta pemahaman 

tentang kewajiban, tugas, dan hak-hak anggota. 

4. Meningkatkan kompetisi anggota, pengurus, badan 

pengawas, dan karyawan untuk memperbaiki manajemen 

dan kinerja usaha anggota dan koperasinya. 

5. Menjamin kesinambungan kepemimpinan di berbagai 

tingkatan organisasi koperasi. 
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Pendidikan/pelatihan bagi karyawan/pegawai ini 

akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Tersedia karyawan yang mempunyai kemampuan yang 

cukup dalam menjalankan tugas rutin yang semakin bayak 

dan kompleks. 

2. Dalam menghadapi pengembangan koperasi yang akan 

datang, tersedia tenaga kerja yang cukup dalam arti kuantitas 

dan kualitas terutama kualitas pengabdiannya pada koperasi 

dan anggotanya. 

3. Karyawan dapat tumbuh dan berkembang sebagai pribadi 

yang pasti untuk mengemban tanggung jawab yang semakin 

besar. 

4. Membina, mengembangkan, dan memantapkan prestasi 

yang baik di sepanjang karier mereka masing-masing. 

5. Mengurangi kejenuhan kerja, untuk mencari pengalaman, 

dan sebagai bekal jika terjadi pengalihan tugas, sehingga 

memungkinkan untuk mengembangkan hal-hal baru pada 

tugas yang baru sesuai dengan keahlian dan pengalaman 

masing-masing. 

Pendidikan ini dimaksudkan agar mereka memiliki 

wawasan dan kemampuan profesional yang memadai guna 

menghadapi perkembangan lingkungan perekonomian dan 

perkembangan koperasi. Hal ini dimaksudkan agar 
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anggota/pegawai koperasi termotivasi untuk berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan koperasi. Dengan demikian, diharapkan usaha 

koperasi semakin maju dan berkembang sesuai dengan tujuan 

bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan 

bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. 

b) Membantu mengusahakan pinjaman kepada anggota atau 

pegawai yang membutuhkan. 

Perkembangan kegiatan ekonomi melaui Koppontren 

Assalaam ini mendorong para anggota/pegawai dalam 

menampung aktivitas, tempat memecahkan masalah khususnya 

dalam hal perekonomian. Tujuan diberikan pinjaman kepada 

angggota/pegawai agar para anggota/pegawai dapat hidup 

makmur serba kecukupan dan meningkatkan kesejahteraan 

keluarga dari anggota/pegawai Koppontren Assalaam. Salah 

satu usaha Koppontren Assalaam ini dalam mewujudkan 

tujuannya adalah dengan memberikan modal kepada 

anggota/pegawai yang sedang membutuhkan 

c) Koperasi sebagai Sponsorship  

Untuk menunjang keberhasilan setiap kegiatan yang 

dibentuk oleh Pondok Pesantren maupun kegiatan yang 

dibentuk oleh santri putra dan santri putri, misalnya saja dalam 

rangka hari jadi Pondok Pesantren Assalaam, Koppontren 

Assalaam merupakan salah satu lembaga yang menjadi 
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sponshorship dalam setiap kegiatan tersebut. Koppontren 

Assalaam  selain ikut serta memeriahkan hari jadi Pondok 

Pesantren Assalaam, juga bertujuan untuk menjadi wadah untuk 

mempromosikan serta memperkenalkan produknya. 

“ga hanya kegiatan itu saja mba, waktu bencana merapi 
kemarin malah santri sini mengadakan bazar buat 
penggalangan dana, nanti para santri mengajukan 
proposal ke koperasi dan apa aja yang dibutuhkan selama 
bazar, nanti kami yang menyiapkannya.” (Puji Astuti, 
manajer, 50 tahun, 1 Agustus). 

 
 
 

2. Kontribusi Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sekitar 

Pondok Pesantren Assalaam. 

Peran dalam penelitian ini adalah sesuatu yang diharapkan dari 

Koppontren Assalaam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Pondok Pesantren Assalaam yaitu anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya,  melalui kegiatan ekonomi Koperasi Pondok Pesantren. 

Peran Koppontren Assalaam dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Pondok Pesantren Assalaam antara alain sebagai berikut: 

(1) Menjalin kemitraan atau kerjasama 

Koppontren Assalam ini telah menjalin kerjasama dengan 

berbagai kalangan baik instansi pemerintah maupun swasta untuk 

mewujudkan tujuan koperasi Indonesia yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Kerjasama ini bertujuan untuk mengenalkan Koppontren Assalaam 

dalam kalangan masyarakat sehingga mempermudahkan dalam 
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pemasarannya, kerjasama ini juga diharapakan dapat memberikan modal 

agar Koppontren Assalaam ini bisa berkembang sehingga kesejahteraan 

masyarakat di Pondok Pesantren Assalaam khususnya anggota dapat 

meningkat. Pada umumnya Koppontren Assalaam ini bekerjasama 

dengan Kopnatel Solo, PT.Telkom area Solo, PT Japfa Comfeed area 

Kartasura, lembaga keuangan syariah, perusahaan air minum Qualita, 

percetakan Tiga Serangkai Nusantara, Dinas Koperasi UMKM, Pemda 

Provinsi Jateng. 

Bagi masyarakat sekitar, Koperasi Pondok Pesantren Assalaam 

juga membuka kesempatan bagi mereka untuk menanamkan modal di 

dalam Koperasi tersebut untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga  

akan tercipta hubungan kemitraan yang baik bagi masyarakat yang tidak 

termasuk bukan anggota Koperasi. 

(2) Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat 

Keberadaan Koppontren Assalaam ini selain dapat meningkatkan 

kesejahteraan anngota Koppontren juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat, karena dengan berkembangnya 

usaha – usaha baru yang dikelola oleh Koppontren Assalaam ini dapat 

mengurangi pengangguran. Masyarakat yang tergabung dalam 

Koppontren Assalaam maupun tidak sangat membutuhkan menjadi 

tenaga kerja sebagai pegawai dari wirausaha Koppontren Assalaam. 

Salah satunya adalah bapak Indarto yang menjadi pegawai photocopy 

yang mengatakan bahwa: 
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“meskipun saya hanya sebagai tukang photocopy tapi saya juga 
senang mba bisa bekerja di Koppontren Assalam karena saya kan 
cuma lulusan SMP saja, apalagi sekarang cari kerjaan kan susah. 
Selain saya bekerja di sini disisi lain saya juga bisa belajar 
mendalami agama dengan gratis mbak. Ya meskipun hasilnya 
cuman berapa, tapi bagi saya yang penting dapet penghasilan 
yang barokah mba dan bisa untuk kebutuhan sehari-hari (Indarto, 
24 Tahun, pegawai photo copy, 3 agustus 2011 ). “  

 
Kesejahteraan yang diberikan Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam ini sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan 

fisik dan mental anggota beserta keluarganya maupun warga Pondok 

Pesantren Assalaam. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan 

ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, sikap loyal anggota 

terhadap koperasi. Kesejahteraan anggota adalah balas jasa pelengkap 

(material dan non material) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. 

Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan 

mental anggota agar produktivitas kerjanya meningkat. 

 

D. Problematika Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Koperasi 

Pondok Pesantren Assalaam 

Setelah mengakaji secara mendalam tentang konstribusi 

peningkatkan kesejahteraan masyarakat di temukan beberapa kekuatan untuk 

mendorong terlaksananya serta kelemahan yang harus diantisipasi oleh 

Koperasi Pondok Pesantrenn Assalaam. 

Dari kenyataan di lapangan, terdapat beberapa faktor pendorong 

dan penghambat  dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam, diantaranya adalah sebagai berikut ini: 
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1. Faktor Pendorong 

1. Peluang kerja yang di berikan oleh Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam disambut baik oleh masyarakat. 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam merupakan koperasi 

yang berada di tengah-tengah lingkungan kampus, sehingga 

mendorong Koperasi Pondok Pesantren Assalaam untuk lebih 

mengembangkan usahanya, semakin besar usaha yang di kembangkan 

maka semakin banyak pula tenaga kerja yang di butuhkan. Saat ini 

orang sangat  susah untuk memperoleh pekerjaan yang layak, untuk 

mengantisipasi hal tersebut maka Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam berusaha memberikan peluang kerja kepada mereka yang 

membutuhkannya. Keberadaan Koperasi di Pondok Pesantren 

Assalaam ini sangat mendorong pendapatan masyarakat sekitar yang 

membutuhkan.  

“meskipun saya hanya sebagai tukang photocopy tapi saya juga 
senang mba bisa bekerja di Koppontren Assalam karena saya 
kan cuma lulusan SMP saja, apalagi sekarang cari kerjaan kan 
susah. Selain saya bekerja di sini, saya juga bisa belajar 
mendalami agama dengan gratis mba. Ya meskipun hasilnya 
cuman berapa, tapi bagi saya yang penting dapet penghasilan 
yang barokah mba dan bisa untuk kebutuhan sehari-hari 
(Indarto, 24 Tahun, pegawai photo copy, 3 agustus 2011 ). “  

 
2. Adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota/ 

pegawai. 

Dalam hal peningkatan ketrampilan, di sini anggota/pegawai  

dituntut untuk bisa memasarkan produk, dan penggunaan teknologi 

sesuai dengan kegiatan usahanya, serta  memproduksi barang dan jasa. 
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Dalam hal ini koperasi mempunyai kekuatan yang lain karena koperasi 

dapat memberikan kemungkinan pengenalan teknologi baru melalui 

kehematan dengan mendapatkan informasi yang langsung dan tersedia 

bagi setiap anggota yang memerlukannya. 

 Kesemuanya itu dapat diperoleh bagi setiap 

individu anggotanya yang telah memutuskan menjadi anggota 

koperasi. Mereka akan lebih cepat memperoleh informasi secara cepat 

misalnya melalui penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan 

koperasi atau kewirausahaan. Di sini mereka akan tau potensi SDA 

yang ada disekeliling kita yang nantinya bisa dikembangkan sesuai 

dengan bakat yang dimiliki dan tau bagaimana caranya dalam 

mengembangkan potensi SDA yang ada tersebut. Hal ini yang 

mendorong dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang 

keterampilan. Dengan demikian sepanjang koperasi dapat 

menghasilkan kemanfaatan tersebut bagi anggotanya maka akan 

mendorong orang untuk berkoperasi karena dinilai bermanfaat.  

“para pegawai sangat antusias sekali mba, biasanya 
dilaksanakan 3-6 bulan sekali sesuai agenda Koperasi. Ya, ini 
gratis mba dan dana dah dari Koperasi.” (Syamhadi, Pengurus 
Koperasi, 53 Tahun, 29 Juli 2011). 

 
3. Anggota/pegawai merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam dalam pemenuhan kebutuhan. 

Umumnya Koperasi memperluas area usahanya di bidang 

produksi yang selain memberi keuntungan juga menambah pendapatan 
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demi kesejahteraan anggotanya. Ini berbeda sekali dengan Koperasi 

Pondok Pesantren Assalaam, di mana Koperasi ini berusaha untuk 

semua kebutuhan anggota/pegawai demi kesejahteraan bersama 

tercukupi,  selain untuk memenuhi kebutuhan pokok, juga membantu 

orang tua yang kesulitan biaya pendidikan untuk anak-anaknya.  

Dengan adanya pelayanan Koperasi yang maksimal ini, maka 

akan memberikan kontribusi yang berarti, dalam menopang kebutuhan 

ekonomi anggotanya. Mereka dapat menggunakan jasa keuangan 

koperasi, tanpa harus berbelit-belit dan tidak harus menggadaikan 

surat-surat penting. Oleh karena itu Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat 

di pondok pesantren.  

    “Alhamdulillah mba, kalo saya lagi butuh  saya sewaktu-waktu 
bisa pinjam uang buat keperluan sekolah anak saya, ya 
meskipun gajinya ga seberapa, tapi pelayananan bagi 
anggotanya lumayan maksimal lah mbak.” (Kusmini, 
Administrasi Koppontren Assalaam, 30 tahun, 1 Agustus 2011) 

                                            

                            

            Gambar 11. Wawancara dengan Ibu Mini di tempat laundry 
(sumber: Diah 2011) 
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2. Faktor Penghambat 

a. Anggota/pegawai kurang menguasai penggunaan komputer dalam 

menjalankan usaha koperasi. 

Salah satu yang menjadi kelemahan dari Koperasi Pondok 

Pesantren ini adalah adanya penguasaan dalam penggunaan teknologi 

anggota/pegawai  yang kurang. Karena mayoritas pegawai yang 

bekerja di Koperasi Pondok Pesantren hanya lulusan SMA, jadi 

cenderung belum bisa mengoperasikan komputer.  

Untuk meningakatkan kesejahteraan mereka di bidang 

admnistrasi  maka  pengurus melakukan pelatihan terlebih dahulu agar 

disaat sudah mulai bekerja mereka sudah tidak lagi kaku dalam 

mengoperasikan komputer, karena komputer salah satu teknologi yang 

sering digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Apalagi disini 

jumlah santri sangat banyak jika penangannya dilakukan dengan cara 

manual maka pekerjaan akan terbengkalai. Jadi di Koperasi Pondok 

Pesantren di haruskan dapat menguasai teknologi di dalam 

menjalankan usahanya.  

“ dulu saya tidak bisa komputeran mba, punya juga tidak tapi 
sekarang saya sudah lumayan bisa karena saya kan di bagian 
kasir toko, jadi lama-lama udah terbiasa pegang komputer.” 
(Adiningsih, pegawai toko, 40 tahun, 27 Juli 2011). 
 
 

b. Terbatasnya Modal dalam peminjaman kredit 

Terbatasnya modal untuk peminjaman kredit dan besarnya 

bunga pinjaman  yang kecil  di Koperasi Pondok Pesantren Assalaam, 
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maka  pinjaman kredit ini baru dirasakan oleh kalangan anggota atau 

pegawai yang membutuhkannya. Hal ini yang mendorong Koperasi 

Pondok Pesantren Assalaam belum bisa untuk meminjamkan kredit 

kepada masyarakat luas. Konstribusi yang baru bisa diberikan oleh 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam yaitu dalam hal kesempatan 

keja, dan mereka akan bisa menikmati pinjaman kredit ini apabalia 

mereka sudah bergabung menjadi anggota di Koperasi Pondok 

Pesantren Assalaam. 

“ saat ini kami belum bisa meminjamkan kredit bagi 
masyarakat luas mba, karena masih terhambat oleh modal 
tapi untuk rencana sudah ada mbak cuma belum bisa 
terlaksana.” (Puji Astuti, Manajer Koperasi, 50 Tahun, 1 
Agustus). 
 
Dari hasil penelitian diatas, maka dapat dianalisis dengan 

menggunakan teori fungsionalisme salah satunya dari teori 

Malinowski.  Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa sistem sosial 

yang bernama Koperasi Pondok Pesantren Assalaam dianalogikan 

seperti organisme yang memiliki bagian-bagian tertentu di mana setiap 

bagian saling berhubungan dan memberikan andil dalam pemeliharaan 

stabilitas dalam mensejahterakan masyarakat  yang  pada dasarnya 

kebutuhan manusia itu  sama, baik itu kebutuhan yang bersifat biologis 

maupun yang bersifat psikologis dan kebudayaan pada pokoknya 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi pemenuhan kebutuhan 

tak terlepas dari sebuah proses dinamika perubahan ke arah konstruksi 

nilai-nilai yang disepakati bersama dalam sebuah masyarakat yaitu 



69 

 

 
 

terpenuhinya kebutuhan sehari-hari untuk mencapai kemakmuran di 

dalam kehidupannya  dan dampak dari nilai tersebut pada akhirnya 

membentuk tindakan-tindakan yang terlembagakan melalui kegiatan 

Koperasi di Pondok Pesantren Assalaam.  Jadi di dalam Organisasi 

Koperasi itu sebenarnya bermaksud untuk memuaskan suatu rangkaian 

dari sejumlah kebutuhan naluri mahluk manusia yang berhubungan 

dengan seluruh kehidupannya yang nantinya akan tercipta suatu  

peningkatan  kesejahteraan masyarakat yaitu baik anggota maupun 

bukan anggota Koperasi. 

Sementara itu teori Fungsioanalisme dari Malinowski dapat 

juga dianalogikan seperti halnya organ tubuh manusia. Sebagai contoh 

apabila salah satu bagian tubuh kita sakit atau mengalami gangguan 

maka organ tubuh yang juga akan terganggu sehingga tidak bisa 

menjalankan fungsinya secara normal. Demikian juga dengan Koperasi 

Pondok Pesantren Assalaam apabila salah satu anggotanya tidak dapat 

menjalankan peran dan tugasnya dengan baik maka kegiatan-kegiatan 

yang ada di Koperasi tersebut juga tidak bisa berjalan dengan efektif. 

Selain menggunakan teori dari Malinowski, hasil penelitian 

ini juga menggunakan teori peran dari Dahrendorf  yang mengatakan 

bahwa peranan merupakan konsep kunci dalam memahami manusia 

secara sosiologis. Hal ini karena manusia menduduki posisi sosial dan 

posisi tersebut harus diperankannya. Peran merupakan kewajiban atau 

bisa disebut juga status subyektif. 



70 

 

 
 

Dari penjelasan teori ini maka dapat dianalisis bahwa 

peranan anggota yang ada di dalam Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal 

ini disebabkan karena setiap anggota menduduki posisi sosial yang 

harus diperankannya sehingga dapat dikatakan memjadi suatu 

kewajaiban bagi para pengurus Koperasi tersebut.  

Selain itu peranan yang ada di dalam Koperasi Pondok 

Pesantren Assalaam juga merupakan suatu konsep yang dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi dan perikelakuan 

yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Sesuai dengan visi, misi 

dan tujuan dari Koperasi tersebut yang mempunyai komitmen untuk 

mensejahterakan masyarakat baik masyrakat yang ada di dalam 

Pondok Pesantren Assalaam maupum masyarakat di luar Pondok 

Pesantren Assalaam.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka 

peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Koperasi Pondok Pesantren Assalaam tidak hanya berkembang di 

bidang jasa simpan pinjam saja tetapi juga mengalami perkembangan 

di bidang usaha laundry, usaha photocopy, usaha kantin pegawai, 

usaha toko, usaha wartel, salon, perikanan, usaha warnet yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di pondok pesantren. 

2. Koppontren Assalaam ini memberikan peranan yang sangat besar 

dalam mensejahterakan masayarakat di Pondok Pesantren Assalaam 

khususnya kesejahteraan anggotanya. Peran tersebut antara lain 

sebagai berikut: menjalin kerjasama/kemitraan, membantu 

memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, membuka 

kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, Koppontren sebagai 

tempat pelatihan dalam pengembangan SDM, Koppontren sebagai 

sponsorship untuk kegiatan yg berkaitan dengan Pondok Pesantren. 

3. Faktor pendukung usaha Koppontren Assalam meliputi: 1) Peluang 

kerja yang di berikan oleh Koperasi Pondok Pesantren Assalaam 

disambut baik oleh masyarakat., 2) Adanya peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan bagi anggota/pegawai, 3) Anggota/pegawai merasa 

puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Koperasi Pondok 
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Pesantren Assalaam dalam pemenuhan kebutuhan.  Sedangkan faktor 

penghambatnya meliputi: 1) Anggota/pegawai kurang menguasai 

penggunaan teknologi dalam menjalankan usaha koperasi,2) 

Terbatasnya Modal dalam peminjaman kredit. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran 

sebagai bahan evaluasi antara lain: 

1. Bagi Masyarakat 

Harus bisa memanfaatkan peluang kerja yang telah diberikan oleh 

Koppontren Assalaam dengan sebaik-baiknya. 

2. Bagi Koppontren Assalaam 

Lebih ditingkatkan lagi pengembangan potensi sumber daya alam 

yang ada misalnya dalam bidang perikanan yang didampingi oleh 

pengurus Koppontren Assalam dengan memberikan pelatihan-pelatihan 

terlebih dahulu dan juga pengawasan dalam pelaksanaannya. Sehingga 

bisa bermanfaat untuk masyarakat umum khususnya dalam hal 

pengembangan lapangan kerja. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Skripsi  adalah karya ilmiah yang disusun persyaratan wajib untuk 

mencapai gelar sarjana (S1). Untuk itu dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya 

memohon bapak, ibu, atau saudara berkenan meluangkan waktunya memberi 

informasi yang berkaitan dengan  

PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT DI SEKITAR PONDOK PESANTREN ASSALAAM. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam, Kabupaten Sukoharjo? 

2. Untuk mendeskripsikan peranan Koperasi Pondok Pesantren Assalaam 

dalam meningkatka 

3. Untik mengetahui fakktor penghambat dan dan pendorong peranan 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

 

.  

 

 

 

Lampiran 1  
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PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PONDOK 

PESANTREN ASSALAAM 

 

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan 

terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, adapun hal-hal yang menjadi fokus 

penelitian dalam melakukan observasi antara lain : 

1. Bagaimana perkembangan Koperasi Pondok Pesantren Assalaam, 

Kabupaten Sukoharjo? 

2.  Apa peran Koperasi Pondok Pesantren Assalaam dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat? 

3. Apa fakktor penghambat dan dan pendorong peranan Koperasi Pondok 

Pesantren Assalaam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

SUBJEK PENELITIAN (PIMPINAN KOPPONTREN ASSALAAM) 

 

PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PONDOK 

PESANTREN ASSALAAM 

 

 

A. IDENTITAS SUBYEK 

1. Nama Lengkap : …………………… 

2. Usia   : ……………………. 

3. Pekerjaan  :…………………….. 

 

B. PERTANYAAN  

a. Gambaran umum dan sejarah Koppontren As- Salaam 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi Pondok Pesantren Assalaam? 

2. Bagaimana struktur organisasi Koperasi Pondok Pesantren Assalaam? 

3. Bagaimana misi dan visi dari Koperasi Pondok Pesantren Assalaam? 

b. Perkembangan Koperasi 

1. Program apa saja yang sudah dilakukan Koperasi ini dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pondok Pesantren 

Assalaam? 
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2. Usaha apa saja yang dikembangkan oleh Koperasi ini? 

3. Bagaimana peran Koperasi ini bagi masyarakat sekitar? 

4. Apakah Koperasi ini membuka/menyediakan lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar? 

5. Lapangan kerja apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat? 

6. Apakah semua masyrakat dari berbagai kelompok sosial dapat 

memanfaatkan lapangan kerja tersebut? 

7. Bagaimana sistem perekrutan tenaga kerja di koperadi ini? Apakah 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan terakhir? 

8. Tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan? 

9. Masyarakat yang terserap menjadi tenaga kerja di Koperasi Pondok 

Pesantren Assalaam bekerja sebagai apa? 

10. Bagaimana cara memperoleh dana untuk mengembangkan Koperasi 

ini? 

11. Apakah ada pertemuan rutin untuk membahas perkembangan 

koperasi? Dilakukan berapa bulan sekali! 

c. Peran Koperasi 

1. Bagaimana  peran anda sebagai pengelola koperasi? 

2. Kebijakan apa saja yang anda lakukan selaku pengelola koperasi dalam 

memajukan koperasi? 

3. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai pengelola koperasi? 

4. Tujuan apa saja yang ingin anda capai dalam pengembangan usaha 

koperasi? 
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5. Ada berapa anggota yang ikut bergabung dalam koperasi ini? 

6. Bagaimana cara anda dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat ? 

7. Pernah bekerjasama dengan organisasi mana saja yang ada dalam 

mendukung pengembangan koperasi? 

d. Kendala-kendala 

1. Apa yang mendorong koperasi ini dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat? 

2. Apa yang menhambat koperasi ini dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

INFORMAN (ANGGOTA KOPERASI) 

 

PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PONDOK 

PESANTREN ASSALAAM 

 

A.  IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama Lengkap : …………………… 

2. Usia   : ……………………. 

3. Pekerjaan  :…………………….. 

 

B. PERTANYAAN 

1. Sudah berapa lama anda bekerja di koperasi ini? 

2. Apakah anda merasa senang atau betah bekerja disini? 

3. Mengapa anda memilih bekerja disini? 

4. Sebelum berdirinya koperasi pondok pesantren Assalaam lapangan 

kerja apa yang anda manfaatkan untuk memenuhi kubutuhan sehari -

hari? 

5. Apakah ada pekerjaan samping lainnya selain anda bekerja di Koperasi 

ini? 
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6.  Bagaimana peran anda sebagai anggota/karyawan di koperasi pondok 

pesantren Assalaam? 

7. Apa saja yang anda peroleh setelah anda bekerja disini? 

8. Apakah pendapatan yang anda peroleh cukup untuk memenuhi 

kehidupan sehari hari? 

9. Apakah anda mendapat kompensasi dari koperasi ini? Dalam bentuk 

apa! 

10. Kalau ada, apakah anda sering memanfaatkan kompensasi tersebut? 

11. Hambatan apa saja yang peroleh saat bekerja di Koperasi ini? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

INFORMAN ( SANTRI PONOK PESANTREN ASSALAAM) 

 

PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PONDOK 

PESANTREN ASSALAAM 

A.  IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama Lengkap : …………………… 

2. Usia   : ……………………. 

3. Pekerjaan  :…………………….. 

B. PERTANYAAN 

1. Bagaiaman pendapat anda tentang Koperasi Pondok Pesantren 

Assalaam? 

2. Apakah anda merasa senang dengan adanya koperasi di pondok 

pesantren Asssalaam? 

3. Produk apa saja yang sering anda beli di koperasi? 

4. Bagaimana dengan harganya? 

5. Bagaiman pelayanan yang diberikan oleh karyawan saat anda membeli 

barang disitu? 

6. Menurut anda produk yang dijual di Koperasi sudah lengkap belum? 

7. Kalaui belum, produk apa yang harus ditambah di koperasi? 

8. Biasanya anda habis berapa pada saat beli di di Koperasi? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

INFORMAN ( PEGAWAI TETAP KOPERASI ) 

 

PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PONDOK 

PESANTREN ASSALAAM 

A.  IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama Lengkap : …………………… 

2. Usia   : ……………………. 

3. Pekerjaan  :…………………….. 

B. PERTANYAAN 

1. Sudah berapa lama anda bekerja di koperasi ini? 

2. Apakah anda mrasa senang atau betah bekerja disini? 

3. Mengapa anda memilih bekerja disini? 

4. Apa saja yang anda peroleh setelah anda bekerja disini? 

5. Apakah pendapatan yang anda peroleh cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari? 

6. Apakah anda memperoleh kompensasi atau jaminan kesehatan? 

7. Kalau iya, apakah anda sering memanfaatkannya? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

INFORMAN (MASYARAKAT SEKITAR) 

 

PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PONDOK 

PESANTREN ASSALAAM 

A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama Lengkap   :……………….. 

2. Usia     :……………….. 

3. Pekerjaan    :………………. 

B. PERTANYAAN 

1. Apakah anda tau Koperasi Pondok Pesantren Assalaam? 

2. Bagaimana pendapat anda tentang Koperasi Pondok Pesantren Assalaam? 

3. Kalau iya, apakah anda tertarik bekerja/bekerja sama dengan Koperasi 

Pondok Pesantren Assalaam? 

4. Menurut anda, apakah Koperasi Pondok Pesantren Assalaam membawa 

perubahan dalam hal pemanfaatan lapangan kerja? 

5. Kalaui iya, bagaimana dengan pendapatan yang anda peroleh per 

bulannya? Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? 


