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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan zaman dan perkembangan pendidikan merupakan dua 

bagian yang akan selalu berjalan beriringan. Zaman mengalami perubahan 

karena perubahan yang ada pada pendidikan manusia bahkan pendidikan 

manusia relatif semakin meningkat. Sebaliknya perubahan zaman 

mendorong terjadinya perubahan dalam pendidikan. Pendidikan yang tidak 

peka terhadap perubahan zaman akan menjadi pendidikan yang 

ditinggalkan karena apa yang dipelajari tidak konteks dengan zamannya, 

ibarat obat atau makanan sudah kedaluwarsa
1
. Beranjak dari sini 

Pemerintah dan Masyarakat Indonesia dituntut untuk terus 

mengembangkan pendidikan yang telah ada, agar terus tersedia sumber 

daya manusia yang semakin mampu mengelola dengan baik dan bijak 

sumber daya alamnya. 

Kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya alam, tidak 

profesional dalam memanfaatkan dua sumber daya yang ada, dan tidak 

mampu mengembangkan dua sumber daya tersebut selalu menjadi 

masalah yang dihadapi oleh manusia sepanjang sejarah, semua agama 

berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut
2
. Indonesia sebagai 

                                                           
1
 Barnawi, dkk., Mengelola Sekolah Berbasis Entrepreneurship, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 7. 
2
 Yusuf al-Qaradhawi, Musykilatu al-Faqri Wa Kaifa ‘A<lajaha al-Isla>m, (Beirut: 

Muassasah al-Risalah, 1985), hlm. 3. 
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sebuah negara yang berpenduduk mayoritas muslim seharusnya mampu 

keluar dari keterpurukan moral dan materi. 

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah
3
 akan 

tetapi terus berkurang dan menurun akibat berbagai sebab seperti 

kebakaran hutan yang sedang terjadi. Sebagian besar tenaga kerja 

Indonesia diserap oleh lapangan usaha pertanian, perkebunan, dan 

perikanan
4
, akan tetapi sedang menghadapi tantangan rendahnya sumber 

daya manusia
5
. Hal yang cukup menggembirakan adalah meningkatnya 

tingkat pendidikan pekerja dari tahun ke tahun
6
. Sumber daya manusia 

yang baik akan mendatangkan banyak hal yang baik pula, apalagi ia 

seorang muslim yang taat secara kafah.  

Islam, dengan al-Qur‟an dan Sunah memberikan pondasi 

perubahan untuk membangun kebahagiaan, selama seorang yang miskin 

atau masyarakat miskin tidak mengindahkan pondasi yang ditawarkan oleh 

Islam, akan tetap miskin moral dan materi
7
.  

Makkah dan Madinah adalah dua kota percontohan dalam 

implementasi pendidikan Islam secara menyeluruh. Rasulullah s}allalla>hu 

‘alaihi wa sallam  berusaha menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi 

berbagai masalah khususnya masalah perekonomian dua kota tersebut.  

                                                           
3
 Subdirektorat Indikator Statistik, Laporan Perekonomian Indonesia 2015, 

(Jakarta: CV. Nario Sari), hlm. 36. 
4
 Ibid, hlm. 170. 

5
 Ibid, hlm. 126. 

6
 Ibid. 

7
 Abdussalam al-Khirasyi, Fiqhu al-Fuqara Wa al-Masa>ki>n Fi> al-Kita>b Wa al-

Sunnah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002), hlm. 56. 
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Ekonomi Makkah sebelum Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

diutus berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ada yang kaya 

raya dengan berbagai kemewahannya, akan tetapi tidak segan memakan 

harta anak yatim dan jika meminjamkan uang, bunganya sangat tinggi
8
. 

Ada juga yang dermawan, pemberani, dan berwibawa
9
. Ada yang miskin 

lagi papa terkadang harus mati kelaparan
10

. Kemiskinan tersebut juga 

menjurus kepada penguburan hidup-hidup bayi perempuan
11

. 

Ekonomi Madinah sebelum kedatangan Islam pun cukup 

memprihatinkan, dari sisi pertanian, yang miskin akan terus menderita 

karena keterbatasan produksi pertanian mereka, ditambah lagi lahan-lahan 

yang terbaik hanya dikuasai oleh orang-orang kaya yang serakah; 

khususnya Yahudi, sehingga orang-orang miskin terus berhutang dengan 

cara riba untuk memenuhi kebutuhan mereka
12

. Pada sisi perdangangan, 

sebagian pedagang masih terjerumus dalam kecurangan dalam masalah 

timbangan
13

 dan menjamurnya makelar yang merugikan para penjual yang 

tidak tahu harga pasaran
14

 serta beberapa tata cara jual beli yang 

mengandung gara>r (kesamaran) ikut mewarnai pasar Madinah kala itu
15

. 

Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam menawarkan Islam kepada 

penduduk  Makkah dan Madinah, ia s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

                                                           
8
 Jawwad ‘Ali, al-Mufas}s}al Fi Ta>ri>kh al-‘Arab Qabla al-Isla>m, (Jami’ah Bag}dad, 

1993), juz. 4, hlm. 123. 
9
 Ibid, juz. 4, hlm. 94. 

10
 Ibid, juz. 5, hlm. 61. 

11
 Ibid, juz. 5, hlm. 88. 

12
 Ahmad Ibrahim al-Syarif, Makkah Wa al-Madi>nah Fi al-Ja>hiliyah Wa ‘Ahdi 

al-Rasu>l, (Dar al-Fikr al-Arabi, 2003), hlm.  375, 383, dan 392. 
13

 Ibid, hlm. 388. 
14

 Ibid, hlm. 390. 
15

 Ibid, hlm. 390-392. 
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menjelaskan bahwa Islam menegaskan kekayaan dan kemiskinan adalah 

ujian
16

, membantah keyakinan yang menyatakan bahwa kekayaan adalah 

kemuliaan dan kemiskinan adalah kehinaan
17

, karena manusia yang paling 

mulia di dalam Agama Islam adalah mereka yang paling bertakwa, bukan 

yang paling kaya dan bukan yang paling miskin
18

, karena tujuan Islam 

adalah terlahirnya masyarakat bertakwa yang mendapatkan kenikmatan 

yang diberkahi
19

. 

Masyarakat yang bertakwa akan menjadi masyarakat yang 

memberikan banyak kontribusi bermanfaat, karena Allah akan 

mengajarkan kepada mereka Ilmu yang membantu mereka di dunia dan 

akhirat
20

. Ilmu dunia yang akan Allah ta’ala  ajarkan kepada masyarakat 

tersebut akan menjadikannya masyarakat percontohan dan terus 

memberikan andil besar untuk masyarakat sekitar secara khusus dan 

negara secara umum. 

Rumah Tah}fiz}  Boarding School Yayasan  Amanah Umat Mulia 

menawarkan penggabungan pendidikan al-Qur‟an, ilmu diniah dan ilmu 

umum sebagai jawaban untuk kebutuhan dunia pendidikan saat ini. 

Pendidikan formal Rumah Tah}fiz}  Boarding School  Yayasan  Amanah 

Umat Mulia merintis jenjang pendidikan tingkat SLTP dan SLTA yang 

                                                           
16

 Isma’i>l bin Umar bin Katsi>r, Tafsi>r al-Qur’an al-‘Adzi>m, (Beirut: Dar Ibnu 

Hazm, 2000), hlm. 1327. 
17

 Ibid, hlm. 1994. 
18

 Ahmad bin Abdul Halim, al-Fata>wa> al-Kubra>, (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyah, 1987), hlm. 379. 
19

 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsi>r al-Mana>r, (al-Haiah al-Mishriyyah al-

‘Amah Li al-Kitab, 1990), juz. 9, hlm. 24.  
20

 Ahmad bin Mustafa, Tafsi>r al-Mara>gi>, (Mesir: al-Babi al-Halabi, 1946), juz. 

3, hlm. 73. 
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disesuaikan dengan kebutuhan awal di lapangan. Melalui sistem pesantren 

diharapkan seluruh santri dapat menghafalkan al-Qur‟an dan menerapkan 

seluruh ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari
21

.   

Seorang penghafal al-Qur‟an selayaknya mampu mengarahkan 

masyarakat menuju perbaikan karena sifat yang harus dimiliki oleh 

penghafal al-Qur‟an adalah memiliki sifat mulia, menjalankan semua 

perintah al-Qur‟an, meninggalkan semua larangannya
22

 dan tidak 

melakukan pekerjaan yang hina
23

. Melalui titik ideal ini diharapkan semua 

penghafal al-Qur‟an yang dididik oleh Rumah Tah}fiz} Boarding School 

Yayasan  Amanah Umat Mulia memiliki karakter yang tepat untuk 

membangun masyarakat idaman, yaitu masyarakat yang bertakwa, sebuah 

masyarakat yang senantiasa mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat 

sekitar secara khusus dan negara secara umum. 

Sudah menjadi kewajiban setiap orang yang menghafal al-Qur‟an 

untuk memahami makna al-Qur‟an dan kemudian ia melaksanakannya
24

. 

Pada saatnya santri akan menjadi bagian dari masyarakat, dengan berbekal 

ilmu yang benar diharapkan kedatangannya membawa solusi bagi 

masyarakat yang ia datangi. Para santri Rumah Tah}fiz} Boarding School 

Yayasan  Amanah Umat Mulia diharapkan mampu menghafal al-Qur‟an 

                                                           
21

 Standar Aturan dan Tata Tertib Siswa/Siswi Rumah Tahfidz Boarding School 
Yayasan  Amanah Umat Mulia, hlm. 2. 

22
 Menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan adalah salah satu 

definisi takwa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya hlm. 234. 
23

 ‘Ali al-Dhabba’ bin Muhammad, Fath}u al-Kari>m al-Manna>n Fi> Adabi 
Hamalat al-Qur’an, (Riyadh: al-Ma’arif al-Qur’aniyah, 2007), hlm. 19. 

24
 Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Ja>mi’ Li Ahka>m al-Qur’an, (Beirut: 

Mu’assasah al-Risalah, 2006), juz. I, hlm. 6. 
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dalam jangka waktu maksimal tiga tahun. Kegiatan menghafal al-Qur‟an 

diiringi dengan berbagai kegiatan lainnya, baik berupa pendidikan ilmu 

agama maupun pendidikan ilmu umum, termasuk di dalamnya pelatihan-

pelatihan dasar kewirausahaan
25

. 

kewirausahaan yang dimaksud adalah apa yang tertuang dalam 

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1995, 

“Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan 

seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang 

mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara 

kerja, teknologi, dan produksi baru, dengan meningkatkan efisiensi 

dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau 

memperoleh keuntungan yang lebih besar.”
26

 

Islam melalui al-Qur‟an mengatur pemeluknya untuk mentaati 

pemerintah dalam perkara-perkara positif
27

 dan Rasulullah s}allalla>hu 

‘alaihi wa sallam adalah panutan yang menganjurkan umatnya untuk 

berwirausaha
28

. Karena kewirausahaan merupakan salah satu solusi 

permasalahan ekonomi pada masa lalu dan akan tetap menjadi solusi yang 

jitu pada saat ini jika tepat teori dan prakteknya.  

Al-Qur‟an dan Sunah tidak bisa dipisahkan bahkan Rasulullah 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam adalah rujukan utama dalam memahami  dan 

                                                           
25

 Standar Aturan dan Tata Tertib Siswa/Siswi Rumah Tahfidz Boarding School 
Yayasan  Amanah Umat Mulia, hlm. 3. 

26
 Eman Suherman, Desain Pembelajaran Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 

2010) hlm. 6. 
27

 Isma’i>l bin Umar bin Katsi>r, Tafsi>r al-Qur’an al-‘Adzi>m, (Beirut: Dar Ibnu 

Hazm, 2000), hlm. 500. 
28

 Bambang Trim, Business Wisdom Of Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
, (Bandung: PT Karya Kita, 2008), hlm. 23. 
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melaksanakan al-Qur‟an
29

. Kewirausahaan beserta semua jenis ilmu yang 

diajarkan di Rumah Tah}fiz}  Boarding School Yayasan  Amanah Umat 

Mulia tidak keluar dari tuntunan dan koridor yang telah digariskan oleh 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam30
.    

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pendidikan Kewirausahaan Nabi 

Muhammad dan Implementasinya di Rumah Tah}fiz}  Boarding School  

Yayasan  Amanah Umat Mulia Yogyakarta Tahun 2015/2016”. Peneliti 

memilih untuk meneliti pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad 

karena masih sedikit yang menjelaskannya.  Peneliti memilih lokasi di 

Rumah Tah}fiz}  Boarding School  Yayasan  Amanah Umat Mulia 

Yogyakarta dikarenakan pendidikan kewirausahaan sudah diterapkan 

sebagai ektrakurikuler dan  beberapa pengajar di Rumah Tah}fiz}  Boarding 

School Yayasan  Amanah Umat Mulia Yogyakarta adalah wirausahawan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil 

rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut: 

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

memberikan pendidikan kewirausahaan? 

                                                           
29

 Muhammad Shiddiq Khan, Fath}u al-Baya>n Fi Maqa>s}id al-Qur’an, (Beirut: al-

Maktabah al-‘Ashriyyah, 1992), juz. VII hlm. 248. 
30

 Standar Aturan dan Tata Tertib Siswa/Siswi Rumah Tahfidz Boarding School 
Yayasan  Amanah Umat Mulia, hlm. 4. 
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2. Bagaimana implementasi pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam di Rumah Tah}fiz}  Boarding School 

Yayasan  Amanah Umat Mulia Yogyakarta 2016? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: 

a. Pendidikan kewirausahaan yang dipraktikan Nabi Muhammad 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam. 

b. Implementasi pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam di Rumah Tah}fiz}  Boarding School  

Yayasan  Amanah Umat Mulia Yogyakarta 2016. 

2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

a. Secara Teoritis 

1) Untuk menambah khazanah pengetahuan dalam dunia 

pendidikan khususnya pada pendidikan kewirausahaan Nabi 

Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam. 

2) Sebagai pengembangan teori-teori ilmu pendidikan 

kewirausahaan, dalam penelitian ini dikhususkan pada 

pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad s}allalla>hu 

‘alaihi wa sallam. 

3) Sebagai masukan dalam mengevaluasi pelakasanaan 

pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad s}allalla>hu 

‘alaihi wa sallam.    
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b. Secara Praktis 

1) Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam 

rangka meningkatkan pola pembelajaran sehingga mampu 

meningkatkan kualitas pendidikan dalam sekolah yang 

dipimpinnya. 

2) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini sebagai masukan dalam rangka 

memotivasi diri dan pengembangan diri untuk meningkatkan 

proses pembelajaran sehingga mutu pendidikan yang 

diharapkan dapat terwujud. 

3) Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini jika diimbangi dengan 

pengelolaan pembelajaran yang bagus dan menyenangkan 

akan meningkatkan kreatifitas dan prestasi siswa. 

4) Bagi Wirausahawan 

Hasil penelitian ini diharapkan membantu para 

wirausahawan lebih memahami tentang nilai-nilai 

keteladanan bisnis Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa 

sallam dan akhlak yang termuat padanya yang kemudian ia 
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aplikasikan dalam bisnisnya sehingga ia bisa memperoleh 

berkah yang berlimpah. 

D. Telaah Pustaka 

Penulisan tesis ini diawali dengan kajian terhadap tesis-tesis 

terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan ataupun memiliki 

hubungan judul dengan tesis ini, berikut beberapa tesis terdahulu yang 

memiliki judul hampir sama ataupun memiliki hubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

Muwahidah Nur Hasanah (UMS, 2014) dalam tesisnya yang 

berjudul, “Implementasi Pendidikan Kewirausahaan dalam Perspektif 

Islam di SMK Muhammadiyah 2 Ngawi Jawa Timur 2013/2014”, Magister 

Pendidikan Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Muwahidah Nur 

Hasanah menitikberatkan pada pendidikan kewirausahaan dalam persfektif  

Islam secara umum, yang hanya mengungkap berbagai etika bisnis Islam 

yang harus diperhatikan dalam bisnis secara umum, sedangkan penelitian 

ini menitik beratkan pada pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam lebih mendalam. Impelementasi penelitian 

terdahulu dilakukan pada tempat yang berbeda dengan penelitian ini. 

Pendidikan kewirausahaan pada penelitian terdahulu sebagai sebuah mata 

pelajaran sedangkan pada penelitian ini Pendidikan kewirausahaan sebagai 

sebuah kegiatan ekstrakurikuler.   

Farah Mawadini (UMS, 2014) dalam tesisnya yang berjudul 

“Pengelolaan Pembelajaran Kewirausahaan di SMK Penghudi Luhur 
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Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2013/2014”, Magister 

Manajemen Pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Farah Mawadini 

adalah penelitian yang membicarakan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran kewirausahaan di SMK Pengudhi Luhur 

Karanggrayung Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2013/2014. 

Kewirausahaan SMK Pengudhi Luhur Karanggrayung Kabupaten 

Grobogan adalah sebuah mata pelajaran, sedangkan di Rumah Tah}fiz}  

Boarding School  Yayasan Amanah Umat Mulia Kewirausahaan adalah 

sebuah ekstrakurikuler. Farah Mawadani tidak membicarakan sedikitpun 

tentang Pendidikan Kewirausahaan Islam. Jelas sekali perbedaan antara 

penelitian yang dilakukan oleh Farah Mawadani dengan penelitian ini. 

Siti Munawaroh (UMS, 2014) dalam tesisnya yang berjudul 

“Pendayagunaan Kewirausahaan di SMK Satya Karya Karanganyar”, 

Magister Manajemen Pendidikan. Kewirausahaan di SMK Satya Karya 

Karanganyar adalah sebuah mata pelajaran berbeda dengan Rumah Tah}fiz}  

Boarding School Yayasan Amanah Umat Mulia. Siti Munawarah dalam 

tesisnya membicarakan tentang perencanaan, proses pembuatan, dan 

pemasaran produk kewirausahaan di SMK Satya Karya Karanganyar tanpa 

membicarakan pendidikan kewirausahaan Islam.  

Paulus Wijananto (UMS, 2014) dalam tesisnya yang berjudul 

“Kontribusi Latar Belakang Orang Tua dan Pengetahuan Kewirausahaan 

Terhadap Motivasi Berwirausaha dan Dampaknya pada Kemandirian 

siswa SMK di Candisari Semarang”, Magister Manajemen Pendidikan. 
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Paulus membatasi masalah yang akan ia teliti pada kemandirian siswa, 

motivasi berwirausaha, pengetahuan kewirausahaan, dan latar belakang 

sosial orang tua. Paulus mempertanyakan kontribusi langsung dan tidak 

langsung latar belakang sosial orang tua terhadap kemandirian siswa dan 

motivasi berwirausaha. Paulus menyatakan bahwa hasil penelitiannya 

menunjukkan adanya kontribusi positif secara langsung dari latar belakang 

sosial orang tua dan pengetahuan kewirausahaan terhadap kemandirian 

siswa dan motivasi berwirausaha. Penelitian Paulus membantu penelitian 

ini dalam bahasan keteladanan dalam berwirausaha.    

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh penulis belum pernah dilakukan. Tulisan yang 

mengangkat tema khusus Pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  sejak beliau berada di Makkah sampai beliau 

Hijrah ke Madinah sangat sulit ditemukan, kebanyakan tulisan hanya 

berkisar di masa beliau belum diangkat menjadi Rasul. Buku berjudul 

“Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam is Entrepreneur” karya Syaiful 

Alim membicarakan tentang perjalanan kewirausahaan Nabi Muhammad 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  tanpa mengangkat proses pendidikan 

kewirausahaan yang Beliau lakukan kepada orang lain di sekitarnya. Buku 

berjudul “Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam The Super Leader 

Super Manajer” karya Muhammad Syafii Antonio, tidak jauh berbeda 

dengan buku sebelumnya, di dalam bab ke lima beliau menjelaskan 

entrepreneurship Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam dan sangat 



13 
 

 

sedikit menyinggung proses pendidikan kewirausahaan yang diterapkan 

oleh Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam. 

Rumah Tah}fiz} Boarding School Yayasan  Amanah Umat Mulia  di 

Yogyakarta adalah Pondok Pesantren yang baru dirintis pada tahun 2014 

dan belum pernah menjadi objek penelitian sama sekali. Ini adalah bukti 

bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis memenuhi syarat penelitian 

non-duplikasi sehingga sangat layak untuk ditindak lanjuti melakukan 

penelitian.     

E. Kerangka Teoritik 

Banyak pendapat tentang makna teori, Kerlinger menyatakan 

bahwa : 

“A theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, 

and propositions that present a systematic view of phenomena by 

specifying relations among variables, with the purpose of 

explaning and predicting the phenomena.”
31

 

Melalui definisi Kerlinger dapat difahami bahwa teori terdiri dari 

seperangkat konsep, definisi, dan proposisi. Teori berfungsi untuk melihat, 

menggambarkan, dan atau meramalkan fenomena.  

Proposisi yaitu pernyataan tentang sifat dari realita
32

, konsep dalam 

ilmu Sosial menggambarkan suatu fenomena secara abstrak dan dalam ilmu 

                                                           
31

 Kerlinger, Foundations of Behavioral Research, (New York: Holt, Rinehart 

and Winston, inc, 1973), hlm.9. 
32

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), 

hlm. 9. 
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Natura konsep dapat dengan jelas diukur
33

, sedangkan variabel adalah 

konsep yang memiliki bermacam nilai
34

. 

Berikut adalah kerangka teori yang akan menjadi landasan awal dalam 

penelitian ini.  

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

a. Pengertian Nabi dan Rasul 

Penjelasan tentang Pendidikan Kewirausahaan Nabi 

Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam haruslah dimulai dengan 

pengenalan secara ringkas tentang Nabi Muhammad s}allalla>hu 

‘alaihi wa sallam dan beberapa kekhususan beliau yang relevan 

dengan penelitian ini. 

b. Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam Penerima Wahyu 

Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam adalah 

seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Melalui penjelasan 

yang berkenaan dengan wahyu Allah, dapat dipelajari otoritas 

beliau sebagai seorang Nabi sekaligus Rasul.
35

 

a) Dua Wahyu 

Al-Qur'an dan Hadis adalah dua wahyu yang Allah 

berikan kepada Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam.36
 

                                                           
33

 Ibid, hlm. 107. 
34

 Ibid. 
35

 Hafiz} al-H}akamy, Ma'a>riju al-Qabu>l Bi Syarh}i Sullamu al-Wus}u>l Ila> 'Ilmi al-
Us}u>l, (Dammam: Dar Ibnu Al-Qayyim, 1995) hlm. 1211-1218. 

36
 Ibid, hlm. 1225. 
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Melalui dua wahyu ini akan dipelajari pendidikan 

kewirausahaan Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam. 

b) Sikap Muslim Terhadap Dua Wahyu 

Seorang muslim wajib tunduk dan patuh dibawah 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh dua wahyu Allah.
37

 Setelah 

mengetahui sikap seorang muslim terhadap dua wahyu, akan 

semakin jelas bagaimana mengetahui praktek pendidikan 

kewirausahaan Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam di 

tengah para sahabat Beliau.  

2. Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam Seorang Pendidik 

a. Pendidikan Islam 

pendidikan Islam adalah menumbuh kembangkan seorang 

insan sedikit demi sedikit, dalam berbagai sisi kehidupannya, untuk 

mencapai kebahagian dunia dan akhirat, sesuai dengan cara 

Islam
38

. 

b. Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam dan Pendidikan 

Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam mendidik generasi 

pada masa beliau sekaligus generasi setelahnya, perorangan, dan 

masyarakat. Beliau mendidik dengan memperhatikan unsur 

                                                           
37

 Ibid, hlm. 110 dan 126. 
38

 Khalid bin Hamid al-Hazimi, Us}u>l al-Tarbiyah al-Isla>miyah, cet. I, (KSA: Dar 

'Alam al-Kutub, 2000), hlm. 19.  
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muh}a>faz}ah, tanmiyah, tauji>h, dan tadarruj. Beliau mendidik umat 

dalam berbagai bidang yang mengandung kemaslahatan pribadi 

dan maupun masyarakat, termasuk di antaranya adalah pendidikan 

ekonomi.
39

 Tidak mengherankan jika pendidikan kewirausahaan 

Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam adalah salah satu 

bagian yang seharusnya mendapat perhatian istimewa. 

3. Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam Seorang Wirausahawan 

a. Kewirausahaan 

Setelah membandingkan berbagai definisi kewirausahaan 

dari berbagai ahli, Eman Suherman menyatakan, 

"Jelaslah bahwa kewirausahaan pada dasarnya merupakan 

jiwa dari seseorang yang diekspresikan melalui sikap dan 

perilaku yang kreatif dan inovatif untuk melakukan suatu 

kegiatan. Adapun orang yang memiliki jiwa tersebut tentu 

saja dapat melakukan kegiatan kewirausahaan atau menjadi 

pelaku kewirausahaan atau lebih dikenal dengan sebutan 

wirausaha (entrepreneur)."
40

 

Islam merupakan agama yang memotivasi untuk berinovasi, 

di dalam al-Qur'an Allah ta'ala memerintahkan Nabi Daud untuk 

berusaha dan membuat sesuatu yang benar-benar baru,
41

 Allah 

ta'ala mencontohkan kepada manusia bahwa Ia meciptakan sesuatu 

                                                           
39

 Lihat, al-Naby al-Murabby karya Ahmad Rajab al-Asmar, buku ini 

menjelaskan serba-serbi dunia pendidikan Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  
40

 Eman Suherman, Desain Pembelajaran Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 

2010), hlm. 9. 
41

 Isma'il bin Umar bin Katsir, Tafsi>r al-Qur'an al-'Adzi>m, (Beirut: Dar Ibnu 

Hazm, 2000), hlm. 1532. 



17 
 

 

yang belum ada contoh sebelumnya,
42

 Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi 

wa sallam menganjurkan untuk melakukan suatu yang baru,
43

 ini 

semua adalah bukti pasti bahwa Islam adalah agama yang sejak 

awal sudah mengenalkan hakikat kewirausahaan sebelum terkenal 

kata yang mewakili hakikat tersebut. 

b. Kewirausahaan Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

Para penulis Muslim semisal Syaiful Alim dan Muhammad 

Syafi'i Antonio memastikan dalam karya mereka bahwa Nabi 

Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam adalah seorang 

wirausahawan. Beliau memiliki berbagai sifat wirausahawan 

handal. Beliau memiliki sifat fat}anah (kecerdasan), s}iddiq (jujur), 

tabli>g (komunikatif), dan ama>nah (terpercaya).
44

  

4. Pendidikan Kewirausahaan Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa 

sallam  

Pendidikan Kewirausahaan Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi 

wa sallam adalah salah satu pembahasan inti penelitian ini, pembuktian 

bahwa Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam adalah seorang 

wirausahawan berbeda dengan pembuktian Nabi Muhammad s}allalla>hu 

‘alaihi wa sallam mendidik untuk menjadi seorang wirausahawan, 

                                                           
42

 Ibid, hlm. 191. 
43

 Yahya bin Syaraf, al-Minhaj Fi Syarh} S}ah}ih} Muslim bin al-Hajja>j, 
(Muassasah Qurthubah, 1994), juz. VII, hlm.145. 

44
 Syaiful Alim, Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  Is Entrepreneur, 

(Bogor: Hilal Media, 2013) hlm. 66.  
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karena tidak semua wirausahawan adalah pendidik dan begitu juga 

sebaliknya. 

Saat menjelaskan hakikat seorang wirausahawan akan 

dijelaskan bahwa jiwa seorang wirausahawan adalah jiwa yang inovatif, 

pencari peluang, dan cerdas menghadapi resiko, maka dalam 

membuktikan bahwa Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

adalah seorang wirausahawan yang mendidik orang lain menjadi 

wirausahawan. 

Anas bin Malik adalah salah satu contoh sahabat terkaya 

yang dididik oleh Rasul sejak kecil. Anas bin Malik menuturkan. 

“…Sesungguhnya aku tergolong orang Ansar yang 

memiliki kekayaan terbanyak…”
45

 

“…Sesungguhnya kebunku benar-benar berbuah dua kali 

setahun, tidak ada di negeri ini yang berbuah dua kali 

setahun kecuali kebun ini…”
46

 

Penuturan di atas bukanlah datang dengan tiba-tiba akan 

tetapi melalui proses panjang yang dilalui oleh seorang Anas bin 

Malik.  

Anas bin Malik melalui tahapan-tahapan pendidikan oleh 

Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, pada saat masih kecil Anas 

mendapatkan pendidikan-pendidikan dasar dalam kewirausahaan 

                                                           
45

 Abu Abdillah al-Bukhari, S}ah}i>h} al-Bukha>ri, (Riyad: Baitul Afkar al-Dauliyah, 

1998), hlm. 376. 
46

 Abu Nu’aim al-As}faha>ni, H>>>}ilyatu al-Auliya>’ Wa T}aba>qat}u al-As}fiya>’, (Beirut: 

Dar al-Fikr, 1997), juz. VIII, hlm. 267.   
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dan setelah beranjak dewasa Anas bin Malik mendapatkan 

pendidikan lanjutan dalam kewirausahaan. 

Pada kesimpulannya  Beliau mendapatkan pendidikan 

kewirausahaan Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, dan 

ini akan dielaborasi pada BAB II. 

 

Berikut ringkasan untuk kajian teori penelitian ini. 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

Karya ilmiah adalah hasil dari penelitian yang teratur dan terencana 

dengan rinci
47

. Peneliti berusaha untuk meniti metode ilmiah dalam penelitian 

dan penulisan ini, berikut penjelasan sederhana tentang metode penelitian yang 

akan ditempuh oleh peneliti.    

1. Paradigma Penelitian 

Berdasarkan proses, paradigma penelitian terbagi kepada dua 

bagian; penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif
48

. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif, pada penelitian ini peneliti akan 

                                                           
47

 Raja binti Wahid Duwaidari, al-Bah}s}u al-‘Ilmi> Asa>siyatuhu al-Naz}ariyah Wa 
Muma>rasatuhu al-‘Ilmiyah, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2000) hlm. 69. 

48
 Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, (Jakarta: PT 

Grasindo,2005), hlm. 18. 

Nabi Muhammad 

SAW 

Adalah Tokoh Multidimensi 

 

Wirausahawan 

Pendidik 

Pendidikan Kewirausahaan 

Nabi Muhammad 
-S}allalla>hu ‘alaihi wa sallam- 
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mendeskripsikan pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad s}allalla>hu 

‘alaihi wa sallam kemudian meneliti implementasinya di Rumah Tah}fiz} 

Boarding School  Yayasan Amanah Umat Mulia. 

2. Jenis Penelitian 

Banyak cara mengelompokkan penelitian, di antaranya 

penggolongan penelitian menurut tujuan, bidang ilmu, pendekatan, tempat 

dan lainnya
49

. Penelitian ini adalah penelitian pendidikan dan lebih 

dikhususkan pada pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad s}allalla>hu 

‘alaihi wa sallam. Tempat meneliti pendidikan kewirausahaan Nabi  

adalah perpustakaan, maka penelitian ini jika dilihat dari tempat adalah 

penelitian kepustakaan. Metode deskriptif dipakai untuk mencari fakta dan 

interpretasi yang tepat dalam penelitian ini
50

, karena sebagian tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah mengkaji bagaimana guru-guru mengajar dan 

bagaimana para siswa atau mahasiswa belajar
51

. 

Setelah meneliti pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad, 

penelitian berikutnya adalah mendeskripsikan implementasi pendidikan 

tersebut di Rumah Tah}fiz} Boarding School  Yayasan Amanah Umat Mulia 

Yogyakarta. Bisa dipastikan bahwa penelitian ini adalah penelitian 

lapangan. 

                                                           
49

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 6-9. 
50

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), 

hlm. 43. 
51

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 72. 
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3. Pendekatan 

Pendekatan historis untuk meneliti pendidikan kewirausahaan Nabi 

Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam. Menghubungkan agama dengan 

ekonomi termasuk bahasan dalam pendekatan historis, dalam istilah 

kuntowijoyo disebut dengan pendekatan sejarah ekonomi
52

. Saat sejarawan 

menemukan adanya perubahan keagamaan masyarakat berhubungan 

dengan adanya perubahan ekonomi atau sebaliknya, kemudian ia menulis 

korelasi dan sejarah itu, tulisannya dikatakan sebagai tulisan yang 

menggunakan pendekatan sejarah ekonomi
53

. 

Pendekatan Etnografi untuk meneliti implementasi pendidikan 

tersebut di Rumah Tah}fiz} Boarding School Yayasan Amanah Umat Mulia. 

Pendekatan Etnografi mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi 

partisipasi dan wawancara yang mendalam dengan para informan
54

.   

4. Sumber Data 

Penelitian Sejarah memerlukan sumber data yang bersifat primer 

dan sekunder. Sumber-sumber primer adalah data yang diperoleh dari 

cerita para pelaku itu sendiri, dan atau saksi mata yang mengalami atau 

                                                           
52

 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, cet. II, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 

2003), hlm. 164. 
53

 Ibid, hlm. 164-166. 
54

 Ach. Fatchan, Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Etnografi dan 
Etnometodologi untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2015), hlm. 13. 
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mengetahui peristiwa tersebut
55

. Peneliti memilih beberapa sumber data 

primer berupa buku-buku si>rah nabawiyah karya beberapa Ulama seperti 

Abdul Malik bin Hisyam, Akram Dhiya‟ al-„Umari, al-Albani, „Ali 

Muhammad dan yang lainnya, juga buku-buku yang memuat mutu>n al-

h}adi>s}, semisal Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, dan 

lainnya. 

Sumber data sekunder yang peneliti pilih adalah buku-buku yang 

membicarakan tentang kegiatan perekonomian di zaman Nabi Muhammad 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam semisal buku Dauratu al-Tarbiyah al-

Isla>miyah Fi> Muwajahati al-Azamat Min Khila>li al-Si>rah al-Nabawiyah  

sebuah tesis yang ditulis oleh Fahd bin Naji, al-‘Imarah al-‘Arabiyah al-

Islamiyah karya Farid Mahmud Syafi‟i, dan lainnya. 

Penelitian terhadap implementasi pendidikan tersebut dengan data 

bersumber dari informasi yang berhasil peneliti kumpulkan dari subjek 

penelitian dan dokumen objek penelitian.  

5. Objek dan Subjek Penelitian 

Populasi adalah kelompok besar atau suatu wilayah yang menjadi 

lingkup penelitian, anggota populasi yang berupa orang biasa disebut 

dengan subjek penelitian jika selain orang disebut objek penelitian
56

. 

Objek penelitian adalah pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad dan 

                                                           
55

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, cet, 

III (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 205. 
56

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 250. 
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Rumah Tah}fiz} Boarding School  Yayasan Amanah Umat Mulia sedangkan 

subjek penelitian ini adalah Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  

para pembina yayasan, pelaksana yayasan, staf pengajar, dan para santri 

Rumah Tah}fiz}. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan banyak cara 

untuk memperoleh data.
57

 

a.  Kajian sejarah 

Penelitian sejarah penting dalam menggambarkan dan memotret 

keadaan atau kejadian masa lalu yang kemudian digunakan untuk 

menjadi proses pembelajaran masyarakat sekarang
58

. Melalui kajian ini 

akan diperoleh data tentang pendidikan kewirausahaan Nabi 

Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam. 

b. Observasi 

Observasi adalah salah satu metode dalam mengumpulkan 

data, data yang dapat diobservasi dapat berupa gambaran tentang 

sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan jenis interaksi 

antar manusia. Melalui metode ini peneliti dapat mengerti suatu 

gejala, peristiwa, fakta, masalah atau realita, kesimpulannya peneliti 

                                                           
57

 Ibid,. hlm. 109. 
58

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, cet, 

III (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 203. 
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akan mendapatkan data yang menyeluruh dan komprehensif namun 

tidak terjadi pada metode ini indepth interview
59

.     

c. Wawancara 

Penelitian dengan metode wawancara individual 

memungkinkan terjadinya wawancara yang mendalam dengan jawaban 

bebas, dengan wawancara ini memungkinkan peneliti mendapatkan 

informasi tambahan
60

. 

7. Keabsahan Data 

Keabasahan data dalam penelitian ilmiah adalah suatu keharusan. 

Pada kajian sejarah peneliti menempuh metode uji validitas data yang di 

tetapkan dalam metode penelitian sejarah. 

Pada kajian ini peneliti dituntut untuk membuktikan keaslian 

dokumen dan bukti sejarah yang ada. Peneliti akan mempertanyakan 

beberapa pertanyaan mengenai dokumen dan bukti sejarah yang ada: 

a. Kapan dan dimana? 

b. Apakah itu asli atau sekedar nukilan atau replika? 

c. Apakah dokumen itu tulisan tangan pemilik dokumen atau orang lain? 

d. Apakah bahasa yang digunakan adalah bahasa pada waktu itu atau 

dengan bahasa yang lain? 
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 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan 
Keunggulannya, (Jakarta: GRASINDO, 2010), hlm. 112-116. 
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e. Apakah materi yang ada pada dokumen benar-benar diaplikasikan 

pada saat itu? 

f. Apakah data berbicara tentang perkara yang populer kala itu? 

g. Apakah pada teks ada penambahan dan pengurangan? 

h. Identitas penulis? 

i. Apakah pada dokumen tertera nama penulis? Kalau tertera, apakah itu 

nama asli atau bukan? Serta beberapa pertanyaan lain yang bersifat 

menguji validitas data
61

. 

Penelitian kualitatif dalam mengkaji implementasi pendidikan 

kewirausahaan Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam di Rumah 

Tah}fi>z}  Boarding School Yayasan Amanah Umat Mulia memerlukan uji 

autentisitas,
62

 uji validitas atau autensitas bukanlah hal mudah, dalam hal 

ini peneliti memilih metode member checking, yaitu peneliti 

mengkonfrontasikan kembali hasil wawancara kepada pemberi informasi, 

pada saat itu pemberi informasi mengoreksi atau memperkuat ringkasan 

hasil wawancara.
63
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8. Metode Analisis Data 

Pada bagian pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam peneliti dituntut untuk melakukan dua hal; 

pertama, studi kritis internal positif dan  kedua, studi kritis internal negatif. 

Studi kritis internal positif berfungsi untuk mengetahui makna teks 

secara harfiah dan penjabaran tujuan penulis teks melalui teks yang ada. 

Studi kritis internal negatif maksudnya untuk menganalisa secara 

rinci hakikat yang ada pada sejarah tersebut, berdasarkan hasil studi kritis 

internal positif ditambah dengan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti 

dalam memahami situasi, keadaan, karakter masyarakat, dan berbagai 

perihal yang mempengaruhi sikap dan tingkah seseorang kala itu
64

. 

Pada penelitian implementasi pendidikan kewirausahaan Nabi 

Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam peneliti akan melakukan dua 

proses analisis data: 

a. First order understanding atau primary interpretation 

b. Secondary order understanding atau secondary interpretation 

Primary interpretation atau pemahaman tingkat pertama adalah 

peneliti meringkas, menyarikan, dan atau menyimpulkan berbagai data 
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 Raja binti Wahid Duwaydari, al-Bahtsu al-'Ilmi Asasiyatuhu al-Nadhariyah 
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atau informasi, kemudian hasilnya dideskripsikan tanpa menambahkan 

opini, ide, ataupun makna dari penulis.
65

 

Secondary interpretation atau pemahaman tingkat kedua adalah 

peneliti melakukan upaya pemahaman terhadap pemahaman subjek 

penelitian, pemahaman subjek penelitian adalah deskripsi dari primary 

interpretation, untuk memahaminya peneliti mendiskusikannya bersama 

pembimbing atau dengan mempergunakan teori yang relevan
66

. 

G. Sistematika penulisan 

Pada bab pertama akan diawali dengan pendahuluan berupa latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika 

penelitian.  

Pada bab kedua menguraiakan tentang kajian teori diantaranya 

pendidikan Islam, kewirausahaan, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa 

sallam sebagai tokoh multidimensi; pendidik sekaligus wirausahawan, dan 

pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Pada bab ketiga berupa data-data yang ditemukan dilapangan sesuai 

dengan rumusan masalah; implementasi pendidikan kewirausahaan Nabi 
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 Ach. Fatchan, Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Etnografi dan 
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Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam di Rumah Tah}fiz}  Boarding School  

Yayasan Amanah Umat Mulia. 

Pada bab keempat berupa analisis terhadap hasil penelitian terhadap 

implementasi pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi 

wa sallam di Rumah Tah}fiz}  Boarding School Yayasan Amanah Umat Mulia. 

Pada bab kelima berupa penutup berisi kesimpulan, saran, dan 

rekomendasi serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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