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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Rumah Tah}fi>z}  Boarding School Yayasan Amanah Umat Mulia di samping kolam  

 

 

Perpustakaan kecil di Rumah Tah}fi>z}  Boarding School YAUMI 
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Santri YAUMI di pabrik Roti 

 

Santri YAUMI dan pelatihan pembuatan Susu Kedelai di tempat Pak Santo 
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Santri YAUMI dan praktik Bekam 

 

 

Santri YAUMI dan kunjungan ke kebun Pepaya Kulonprogo 
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Daftar Informan 

1. Nama   : Abu Mush‟ab, Lc.  

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Kedudukan  : Pimpinan Pembina Yayasan 

Waktu Wawancara : 06 April 2016, setelah Magrib. 

Tempat Wawancara : Di Rumah beliau, Sawo, Bantul, Yogyakarta 

 

2. Nama   : Musthafa Ahmada, Lc, MA. 

Pekerjaan  : Guru 

Kedudukan  : Staf pengajar di Rumah Tah}fi>z}  putra   

Waktu Wawancara : 07 April 2016, menjelang Magrib. 

Tempat Wawancara : Rumah Tah}fi>z}  YAUMI putra   

 

3. Nama   : Hari Santoso, SPd.  

Pekerjaan  : Guru 

Kedudukan  : Staf  pengajar di Rumah Tah}fi>z}  putra   

Waktu Wawancara : 07 April 2016, setelah Asar. 

Tempat Wawancara : Rumah Tah}fi>z}  YAUMI putra   

 

4. Nama   : Mu‟tashim Lc, MA. 

Pekerjaan  : Wiraswasta  

Kedudukan  : Ketua Koordinator Rumah Tah}fi>z}  Putra 

Waktu Wawancara : 06 April 2016 

Tempat Wawancara : Via Whatsapp (+628179420077) 

 

5. Nama   : Roni Kusworo, SE. 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Kedudukan  : Staf pengajar di Rumah Tah}fi>z}  putra dan putri 

Waktu Wawancara : 04 April 2016 

Tempat Wawancara : Via Whatsapp (+6281225420083) 

 

6. Nama   : Ummu Muhammad 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Kedudukan  : Ketua koordinator Rumah Tah}fi>z}  putri 

Waktu Wawancara : 04-06 April 2016 

Tempat Wawancara : Via Whatsapp (+628121578422) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

No Pertanyaan 

1 Mendidik dan memberikan teladan memiliki kedudukan tersendiri dalam 

Islam, dalam pandangan antum adakah beda antara memberikan teladan dan 

mendidik? 

2 Seorang dikatakan wirausahawan jika memiliki minimal 3 karakter:  

a. Bisa menciptakan peluang  

b. Mampu berinovasi  

c. Bisa memperhitungkan risiko  

dalam pandangan antum apa saja yang harus dilakukan oleh seorang yang 

mengkader/mendidik seorang untuk menjadi wirausahawan? 

3 Pendidikan Islam harus ada tahapan-tahapan yang dilalui untuk mencapai 

tingkat tertentu, dalam pandangan antum tahapan apa saja yang semestinya 

dilalui oleh santri agar bisa menjadi wirausahawan? 

4 Adakah pendidikan kewirausaahan yang diberikan oleh Rasulullah kepada 

sahabat Beliau? Bagaimana gambarannya dalam pandangan antum? 

5 Adakah proses pendidikan kewirausahaan yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam dipraktikkan di YAUMI? 
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HASIL WAWANCARA 

A. Ringkasan wawancara dengan Ust. Abu Mush‟ab 

Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka di kediaman Ust. Abu 

Mush‟ab, pada tanggal 06 April 2016 setelah Magrib sampai menjelang Isya, 

wawancara ini tanpa rekaman suara sesuai permintaan beliau. Beliau adalah 

Ketua pengasuh Rumah Tah}fi>z}  Boarding School Yayasan Amanah Umat 

Mulia. Berikut ringkasan wawancara yang berhasil peneliti tulis dan ringkas.  

1. Meneladani Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam dengan mencontoh 

praktik para sahabat beliau adalah sebuah keharusan. Banyak ayat dan 

hadis yang menganjurkan hal tersebut. 

2. Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam mencari rizki dengan berdagang 

dan menggembala saat di Makkah adapun saat berada di Madinah di antara 

cara mencari rizki yang beliau lakukan adalah melalui ganimah perang, 

Beliau s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam bersabda, “…dan dijadikan rizkiku 

dibawah naungan tombakku” 

3. Rasullullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  tidak pernah mengajarkan atau 

bikin workshop tentang teori kewirausahaan akan tetapi memberikan 

pengajaran secara menyeluruh, artinya pengajaran utama tetap dakwah 

tauhid sedangkan perihal mencari rizki sekadar bagian dari pembicaraan 

saat pembicaraan tersebut dibutuhkan. 

4. Rasulullah mengajarkan para sahabat kaidah-kaidah umum dalam mencari 

rizki, seperti kaidah dalam masalah sedekah, dalam kajian ekonomi 
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bersedekah mengurangi harta tapi dalam kaidah umum yang Rasulullah 

ajarkan sedekah justru tidak mengurangi harta sedikitpun, beliau bersabda: 

“…harta tidak akan berkurang dengan sedekah...” 

5. Dalam masalah disiplin Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

memberikan kaidah umum kepada para sahabat, di antaranya sabda beliau 

berkenaan dengan waktu pagi, beliau mengucapkan, “…Ya Allah 

berkahilah bagi umatku pada waktu paginya…” 

6. Dalam masalah Inovasi dan kreasi tentunya harus diawali dengan sebuah 

keahlian yang mapan dan ini adalah ilmu salaf, sebagaimana yang 

diucapkan oleh „Ali bin Abi Thalib, “…Harga diri seseorang ada pada 

sebuah perkara yang ia mapan padanya dan tidak didahului oleh orang 

lain…” 

7. Target dari pelatihan kewirausahaan di YAUMI adalah: 

a. Agar da‟i mandiri tidak bergantung kepada seorang donator ataupun 

kepada amplop 

b. Menjaga haibah Ilmu di pandangan masyarakat 

8. YAUMI memang memasukkan pendidikan kewirausahaan dalam 

kurikullumnya akan tetapi tidak menjadikannya sesuatu yang utama, 

karena saat di lapangan dakwah ilmu kewirausahaan hanya dijadikan 

sebagai selingan untuk bisa menjadi salah satu permulaan dalam 

mendekati masyarakat, karena tidak semua kalangan masyarakat harus 

didekati dengan masalah-masalah ekonomi. 

9. Pendidikan kewirausahaan di YAUMI adalah: 
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a. Salah satu pendamping dalam dakwah 

b. Akhdzul asbab 

10. YAUMI tidak sama dengan gerakan yang mendahulukan perbaikan 

ekonomi masyarakat agar masyarakat terselamatkan dari kristenisasi, 

karena bagaimanapun keadaannya dakwah tauhid adalah dakwah yang 

utama dan metodenya sangat jelas. Adapun gerakan yang mendahulukan 

perbaikan ekonomi mereka hanya berdasarkan hadis yang tidak ada asal 

usulnya, yang berbunyi, “Hampir saja kefakiran menyebabkan kekufuran” 

11. Kriteria guru yang ditetapkan oleh YAUMI adalah guru yang dapat 

memberikan ilmu dan teladan dalam mempraktikan ilmu tersebut dan ini 

adalah praktik yang dilakukan oleh salaf, di mana mereka hanya berguru 

kepada orang-orang yang benar-benar berilmu dan mempraktikan ilmu 

tersebut. 

12. Kaidah Islam dalam menyikapi ekonomi khususnya masalah harta 

kekayaan berbeda dengan kaidah orang-orang pada saat ini atau dengan 

bahasa lain, mental orang sekarang dengan zaman dahulu jauh berbeda, 

a. Saat ini bangga jika dipercaya oleh bank atau lembaga atau 

perorangan, bangga jika diberikan utang yang besar, sedangkan zaman 

dahulu para salaf menganggap hutang adalah kehinaan. Rasulullah 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam bersabada, “Berhati-hatilah dalam 

berhutang, sesungguhnya berhutang itu adalah kesedihan di malam 

hari dan kerendahan diri (kehinaan) di siang hari” 
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b. Harta pada zaman sekarang dilihat dari sisi kuantitas, apapun caranya 

boleh ditempuh meskipun remang-remang adapun pada zaman dahulu 

dilihat dari keberkahannya, karenanya didapatkan bahwa sahabat Nabi 

Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  mengatakan, “Kami dahulu 

meninggalkan tujuhpuluh pintu halal karena khawatir masuk ke dalam 

satu pintu yang diharamkan” 

B. Ringkasan wawancara dengan Ust. Musthofa Ahmada 

Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka dan disertai dengan 

rekaman audio di Rumah Tah}fiz}  Boarding School Yayasan  Amanah Umat 

Mulia, tanggal 07 April 2016, menjelang Magrib. Beliau adalah pengajar mata 

pelajaran Akhlak dengan buku pegangan Riya>d}u al-S}a>lih}i>n Berikut ringkasan 

rekaman wawancara yang dapat peneliti tuliskan. 

1. Pendidikan Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  dalam 

kewirausahaan kadang berupa praktik langsung di lapangan, semisal Nabi 

Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  menegur sahabat beliau 

mengecek dan menegur sahabat yang menyembunyikan cacat barang 

jualannya. Contoh lainnya adalah saat Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi 

wa sallam  memerintahkan Urwah bin Ja‟ad membeli kambing dengan 

uang satu Dinar, ternyata dalam proses jual beli di pasar, Urwah berhasil 

membeli dua kambing dengan satu dinar, berhubung ia diperintahkan 

untuk membeli satu kambing saja maka ia menjual salah satu kambing dan 

ternyata kambing tersebut laku satu dinar, akhirnya ia pulang membawa 

satu kambing dan satu dinar. 
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2. Pendidikan Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  dalam menghilangkan 

komoditi yang berbahaya dan tidak bermanfaat dengan cara bertahap, 

contohnya dalam pengharaman minuman keras. Pada awalnya dicela, 

kemudian tidak boleh salat dalam keadaan mabuk, dan akhirnya turun ayat 

yang mengharamkan secara mutlak. 

3. Pendidikan Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  dalam manajemen 

risiko, contohnya melarang menjual buah sebelum nampak layak panen. 

4. Pendidikan Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  agar para sahabat 

punya semangat berinovasi dicontohkan dengan ucapan beliau, 

“…semangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu dan jangan lemah…”. 

Satu sisi sangat dianjurkan berkarya namun di sisi lain tetap ada batasan 

yang harus diperhatikan. 

5. Hidup-hidupilah dakwah dan jangan mencari hidup dari dakwah.   

C. Ringkasan wawancara dengan Ust. Abu Fauzan 

Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka dan disertai dengan 

rekaman audio di Rumah Tah}fiz}  Boarding School Yayasan  Amanah Umat 

Mulia, tanggal 07 April 2016, setelah Asar. Beliau adalah guru mata pelajaran 

umum. Berikut ringkasan rekaman wawancara yang dapat peneliti tuliskan. 

1. Kewirausahaan adalah pengaplikasian suatu ilmu untuk meraih 

keuntungan yang lebih besar, dengan modal sedikit agar bisa meraup 

untung sebesar-besarnya. 

2. Pelajaran-pelajaran umum seperti matematika, IPA, IPS, Bahasa, sangat 

mungkin untuk disisipi pendidikan kewirausahaan. Matematika bisa 
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membantu seseorang berhitung cepat dalam berbagai hal, apalagi 

kecepatan tersebut bisa menjadi daya tarik tersendiri dalam praktik usaha. 

Bahasa, dengan keahlian berbahasa yang baik akan terjalin komunikasi 

yang sangat bagus. 

3. Santri yang masih berada di tingkat SMP dan SMA masih dalam proses 

pembelajaran kewirausahaan yang paling dasar. 

D. Wawancara dengan Ust. Mu‟tashim 

Wawancara ini dilakukan melalui WhatsApp pada tanggal 06 April 

2016 pengiriman pertanyaan dan pada tanggal 07 April 2016 mendapatkan 

jawaban. Beliau adalah Kepala Rumah Tah}fi>z}  Boarding School Yayasan 

Amanah Umat Mulia untuk putra. Berikut pertanyaan sekaligus jawaban. 

1. Mendidik dan memberikan teladan memiliki kedudukan tersendiri dalam 

Islam, dalam pandangan antum adakah beda antara memberikan teladan 

dan mendidik? 

Jawaban:  

Dalam pendidikan seharusnya ada keteladanan yang dilakukan dan 

diberikan kepada anak, karena anak membutuhkan bukti atau visualisasi 

yang dapat dirasakan untuk menumbuhkan proses penanaman keyakinan 

dengan apa yang telah didapatkan oleh anak, walau terkadang proses 

pendidikan tidak selamanya didapatkan keteladanan, namun proses 

pendidikan tersebut akan mengalami kelambanan atau ketimpangan untuk 

menghasilkan output yang diinginkan. Sehingga bisa dikatakan bahwa 

proses pendidikan yang baik dan maksimal harus ada keteladanan dari 
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orang tua/guru atau lembaga yang anak berada di dalamnya. Walau  secara 

teori didapatkan perbedaan antara kata pendidikan dengan keteladanan, 

namun dalam kenyataan tidak ada perbedaan antara pendidikan dengan 

keteladanan. 

2. Seorang dikatakan wirausahawan jika memiliki minimal 3 karakter: 

a. Bisa menciptakan peluang 

b. Mampu berinovasi 

c. Bisa memperhitungkan resiko. 

Dalam pandangan antum apa saja yang dilakukan oleh seorang yang 

mengkader/mendidik seorang untuk menjadi wirausahawan? 

Jawaban:  

Bisa dimulai dari menciptakan kepribadian yang baik dan benar, baik yang 

terkait dalan kepribadian terhadap Tuhannya ataupun kepribadian/akhlak 

terhadap lingkungannya. Sehingga akan menciptkan kepribadian yang 

tangguh yang dibutuhkan dalam meniti wirausaha yang baik dan bisa 

dipertanggungjawabkan secara agama dan sosial. Setelah itu baru 

dikenalkan skill yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan usaha 

yang akan dijalaninya. 

3. Pendidikan Islam harus ada tahapan-tahapan yang dilalui untuk mencapai 

tingkat tertentu, dalam pandangan antum tahapan apa saja yang semestinya 

dilalui oleh santri agar bisa menjadi wirausahawan? 

Jawaban: 
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Dengan tahapan: menyiapkan kepribadian santri secara agamis, 

memberikan skill dan teori yg dibutuhkan, proses praktek langsung dengan 

teori yang didapatkan, proses pembimbingan dan pengawasan secara 

langsung dengan apa yang diterapkan. sambil  ditanamkan untuk terus 

belajar dari manapun dan bersabar serta terus mencoba  dengan apa yang 

sedang/akan digelutinya. 

4. Adakah pendidikan kewirausaahan yang diberikan oleh Rasulullah kepada 

sahabat Beliau? bagaimana gambarannya dalam pandangan antum? 

Jawaban:  

Pastinya ada,baik secara teoritis dengan segala ajaran beliau yang 

menyuruh untuk berusaha dan mencari penghidupan dengan jerih 

tangannya sendiri, atau mencela mereka orang-orang yang diam dan 

berpangku tangan dari usaha/ mencari penghidupan, atau dengan apa yang 

telah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri ketika beliau berdagang atau 

menggembalakan kambing, dll. 

5. Adakah proses pendidikan kewirausahaan yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam dipraktekkan di YAUMI? 

Jawaban:  

Yaumi masih baru, yang masih membutuhkan jamahan tangan lembut dan 

perkasa untuk bisa sebagaimana yang telah diterapkan oleh Rasulullah. 

Proses yg baru dilakukan oleh YAUMI baru dalam tahap perencanaan dan 

pengenalan kepada sebagian amal usaha yang memungkinkan bisa 

dilakukan oleh santri secara langsung, baik dengan mendatangai tempat 
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usaha yang dipilihkan atau mendatangkan seorang yang mempunyai usaha 

untuk memberikan stimulus dan gambaran dengan usaha kerja kepada 

santri, di samping memberikan pendidikan karakter yang nantinya 

dibutuhkan oleh santri dalam meniti amal usaha yang akan dipilihnya. 

wallahu a'lam. 

E. Wawancara dengan Ust. Roni Kusworo 

Wawancara ini dilakukan melalui WhatsApp pada tanggal 04 April 

2016 pengiriman pertanyaan dan pada tanggal yang sama mendapatkan 

jawaban. Beliau adalah pengajar mata pelajaran Akidah di Rumah Tah}fi>z}  

Boarding School Yayasan Amanah Umat Mulia untuk putra. Berikut 

pertanyaan sekaligus jawaban. 

1. Mendidik dan memberikan teladan memiliki kedudukan tersendiri dalam 

Islam, dalam pandangan antum adakah beda antara memberikan teladan 

dan mendidik? 

Jawaban: 

Bismillah. Ana jawab agak singkat dan pokok, nanti tentu antum bisa 

kembangkan lebih luas.  

Secara tujuan sama antara mendidik dan memberi keteladanan yaitu 

bagaimana agar seseorang meraih Akidah yang benar, ber-manhaj lurus 

dan berakhlak mulia, yg membedakan adalah proses/tahapan/langkah 

pembentukan, jika mendidik melalui proses yang membutuhkan sarana 

prasarana, kurikukum, media dan bahan penunjang, adapun keteladann 

adalah media yang menitikberatkan praktek langsung dengan cara 
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memberi contoh-contoh yang baik berupa perilaku nyata agar ditiru dan 

diikuti secara langsung oleh anak didik. 

2. Seorang dikatakan wirausahawan jika memiliki minimal 3 karakter: 

a. Bisa menciptakan peluang 

b. Mampu berinovasi 

c. Bisa memperhitungkan resiko. 

Dalam pandangan antum apa saja yang dilakukan oleh seorang yang 

mengkader/mendidik seorang untuk menjadi wirausahawan? 

Jawaban: 

Penting untuk ditekankan kepada calon/kader wirausahawan, (a) 

Tanamkan jiwa kemandirian, mulia dengan usaha sendiri, dan tidak 

bergantung kepada pihak lain. (b) Tanamkan jiwa menghasilkan, otomatis 

dia akan kreatif dan inovatif karena jiwanya selalu ingin aktif untuk 

berdaya guna dan berhasil guna. (c) Tanamkan jiwa memberi manfaat, hal 

ini akan memompa semangat untuk terus berjuang, berani bersaing agar 

menang, ingin lebih baik dan bisa memberi manfaat. 

3. Pendidikan Islam harus ada tahapan-tahapan yang dilalui untuk mencapai 

tingkat tertentu, dalam pandangan antum tahapan apa saja yang semestinya 

dilalui oleh santri agar bisa menjadi wirausahawan? 

Jawaban: 

Tahapan penting yang harus dilalui, (a) Memompa semangat dan mental 

kemandirian. (b) Mengasah diri untuk mencoba membuat/menemukan hal-
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hal yg baru dan unik. (c) Mempunyai visi hidup, harus bisa memberi 

manfaat kepada orang lain, tidak takut bersaing dan mencoba untuk selalu 

lebih baik. 

4. Adakah pendidikan kewirausaahan yang diberikan oleh Rasulullah kepada 

sahabat Beliau? bagaimana gambarannya dalam pandangan antum? 

Jawaban: 

Rasulullah mengatakn “antum a'lamu bi umuuri dunyakum” sehingga 

beliau mengajari sahabat dari sisi non teknis yang hasilnya lebih berkah, 

contohnya beliau mengajari strategi promosi yang menekankn pada 

kegiatan untuk menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para 

pelanggan. Intinya secara terus menerus memahami kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Tidak hanya kebutuhan dan keinginan pada saat ini, 

tetapi kebutuhan dan keinginn yang menjadi harapan pelanggan di masa 

yang akan datang. Konsep ini dikenal di zaman modern dengan istilah 

perceptual mapping dan analisis customer value. Juga prinsip dalam 

pemasaran adalah membangun relasi dengan mengutamakan keberkahan, 

jujur tidak mengurangi timbagan, tidak menempuh cara haram ( riba, 

qimar, goror), tidak mencampur barang baik dengan jelek, menjaga 

kepercayaan, melibatkan konsumen dalam mengambil keputusan dan 

selalu melayani konsumen dengan lebih baik, terus menerus, memberi 

barang yang dibutuhkan dan yang lebih bermanfaat. 

5. Adakah proses pendidikan kewirausahaan yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam dipraktekkan di YAUMI? 
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Jawaban: 

Insya Allah, proses sudah kita lalui di Yaumi. Menanamkan teori usaha, 

semangat kemandirian, merangsang kreatifitas dengan kunjungn ke 

berbagai usaha UKM, ...dan terus kita lalui proses tersebut agar anak-anak 

bisa mencontoh teladan salaf dalam menggabungkan kesuksesan akhirat 

tanpa melupakan bagian dunianya. Wallahu a'lam. 

F. Wawancara dengan Ustadzah Ummu Muhammad 

Wawancara ini dilakukan melalui WhatsApp pada tanggal 04 April 

2016 pengiriman pertanyaan dan pada tanggal 06 April 2016 mendapatkan 

jawaban. Beliau adalah Kepala Rumah Tah}fi>z}  Boarding School Yayasan 

Amanah Umat Mulia untuk putri. Berikut pertanyaan sekaligus jawaban. 

1. Mendidik dan memberikan teladan memiliki kedudukan tersendiri dalam 

Islam, dalam pandangan antum adakah beda antara memberikan teladan 

dan mendidik? 

Jawaban: Mendidik dan memberikan keteladanan itu tidak beda tapi 

bagaikan induk dan anaknya, yang beda itu antara mendidik, mengajar, 

melatih dan membimbing. Keteladanan adalah salah satu metode/strategi 

dalam mendidik. 

Mendidik itu proses memberikan dorongan/motivasi serta penanaman pada 

anak didik supaya mereka mau belajar, menerima  dan mengikuti 

aturan/norma/nilai yang sudah menjadi ketentuan dam kesepakatan 

bersama.  Cara mendidik bisa dengan keteladanan dan pembiasaan. 
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2. Seorang dikatakan wirausahawan jika memiliki minimal 3 karakter: 

a. Bisa menciptakan peluang  

b. Mampu berinovasi  

c. Bisa memperhitungkan risiko. 

Dalam pandangan antum apa saja yang dilakukan oleh seorang yang 

mengkader/mendidik seorang untuk menjadi wirausahawan? 

Jawaban: Yang dilakukan oleh seorang yang mengkader untuk menjadi 

wirausahawan yaitu: 

a. memberi motivasi agar calon pengusaha mempunyai sifat-sifat 

berikut, semangat, pantang menyerah, tekat yg kuat, visi dan misi yg 

jelas, kemampuan komunikasi yg tinggi, inovasi, dan yakin. 

b. dengan memberikan pengajaran/keilmuan tentang usaha yang akan 

dijalani secara efektif dan efisien, diharapkan tidak hanya teori tapi 

langsung praktek juga. 

c. dengan mengadakan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat usaha. 

d. dengan mengadakan sharing dengan pengusaha yang sudah berhasil, 

bisa dengan berkomunikasi langsung atau mengikuti 

pelatihan/seminar,workshop, dll. 

e. melatih usaha dengan diawali pendampingan lebih dahulu dan lama-

lama dilepas untuk bisa mandiri. 

f. Dll. 
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3. Pendidikan Islam harus ada tahapan-tahapan yang dilalui untuk mencapai 

tingkat tertentu, dalam pandangan antum tahapan apa saja yang semestinya 

dilalui oleh santri agar bisa menjadi wirausahawan? 

Jawaban: Langkah/tahapan yang bisa dilalui untuk menjadi wirausahawan 

antara lain:  

a. memiliki pengetahuan yg cukup  

b. belajar merancang sistem.  

c. temukan orang yang bisa diajak kerjasama.  

d. memulai usaha dari yang kecil dan sederhana.  

e. kreatif dan inovatif.  

f. memiliki sifat yang positif.  

g. berjuang dengan penuh pengorbanan.  

h. bersabar.  

i. berdoa  

j. bertawakal. 

 

4. Adakah pendidikan kewirausaahan yang diberikan oleh Rasulullah kepada 

sahabat Beliau? bagaimana gambarannya dalam pandangan antum? 

Jawaban: Pendidikan kewirausahawan yang diberikan kepada para 

sahabatnya itu memang "ada". sebagaimana sabda Rasul "tidaklah 

seseorang yang memakan suatu makanan yang lebih baik dibandingkan 

dengan apabila dia makan dari hasil karyanya sendiri. Sesungguhnya Nabi 

Daud makan dari hasil karyanya". 
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dalam hal ini Rasul memotivasi sahabatnya untuk punya karya dan secara 

keteladanan/praktek beliau juga berdagang, dll. 

5. Adakah proses pendidikan kewirausahaan yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad dipraktekkan di YAUMI? 

Jawaban: Ada insyaAllah. dengan mengadakan materi ekstrakurikuler 

berupa tata boga, tata busana, komputer dan jurnalistik/menulis dan 

lainnya, baik dengan teori maupun praktek langsung. 
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