
i 

PERAN SPIRITUALITAS SANTRI  

PONDOK PESANTREN AL MAWADDAH  

DESA HONGOSOCO KECAMATAN JEKULO 

KABUPATEN KUDUS DALAM PEMBERDAYAAN 

EKONOMI MASYARAKAT  

 

 
 

 

TESIS 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Memperoleh Gelar Magister (S2) 

Dalam Program Studi Ekonomi Syari’ah (ES) 

 

Oleh : 

ANNAJMUST TSAQIB 

NIM : ES-15008 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA EKONOMI SYARI’AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KUDUS 

2019 



ii 
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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Kepada 

Yth. Rektor IAIN Kudus 

 Cq. Direktur Pascasarjana 

di –  

 Kudus 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa tesis saudara: Annajmuts 

Tsaqib, SE., NIM. ES-15008 Dengan Judul “Peran Spiritualas 

Santri Pondok Pesantren Al Mawaddah Desa Honggosoco 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat”, pada Program Pascasarjana Program 

Studi Ekonomi Syari‟ah, setelah dikoreksi dan diteliti sesuai 

dengan aturan proses pembimbingan, maka tesis dimaksud dapat 

disetujui untuk dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu mohon dengan hormat, agar naskah tesis tersebut 

diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai dengan 

jadwal yang direncanakan. 

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Kudus, 20 Juni 2019 

 

Dosen Pembimbing I  Dosen Pembimbing II 

 

 

 

Dr. Abdul Jalil, S.Ag., M.E.I. Dr. H. Ihsan, M.Ag. 

NIP. 197206192000031002 NIP. 196704041998031001 
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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama :  Annajmuts Tsaqib, S.E. 

NIM :  ES - 15008 

Fakultas / Prodi :  Ekonomi Syari‟ah (ES) 

Judul Tesis      :“Peran Spiritualas Santri Pondok 

Pesantren Al Mawaddah Desa 

Honggosoco Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat.”  

Menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam tesis ini benar-benar 

asli karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik 

sebagaimanapun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang 

terdapat dalam Tesis ini, dikutip dan di rujuk berdasarkan kode etik 

ilmiah. 

 

 

Kudus, 20 Juni 2019 

Penulis, 

 

 

 

Annajmuts Tsaqib, S.E. 

NIM. ES – 15008 
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MOTTO 

 

 

  لِيٌَفُِسوا   ٱۡلُوۡؤِهٌُىىَ  َكاىَ  ۞َوَها
هُنۡ  فِۡسقَة   ُكل   ِهي ًَفَسَ  فَلَۡىَل  َكآفَّة   ٌۡ  فِي ل يَتَفَقَّهُىا   طَآئِفَة   ه 

ييِ ٱل   ٢١١ يَۡحَرُزوىَ  لََعلَّهُنۡ  إِلَۡيِهنۡ  َزَجُعٓىا   إَِذا قَۡىَههُنۡ  َولِيٌُِرُزوا   د 
 

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke 

medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 

mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu 

dapat menjaga dirinya.” (Q.S. At Taubah: 122) 
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PERSEMBAHAN 

 

Kami panjatkan Puji Syukur Alhamdulillah atas karunia 

Allah SWT sehingga penulisan tesis ini dapat terlaksana dan 

terselesaikan. 

Tesis ini saya persembahkan kepada orang-orang yang 

amat sangat berarti dalam kehidupanku dan senantiasa 

mendampingi, mendorong dan memberikan semangat dalam 

menjalani kehidupan. Tak lupa juga kepada orang-orang yang 

selama ini telah banyak membantu dan memberikan support dalam 

penulisan tesis ini. 

Karya ini juga saya persembahkan untuk meniti jalan 

mahabbah kepada rosulullah SAW para pejuang wali sono dan 

para ulama nusantara, meniti jalan istiqomah dan menjadi amal 

sholeh di hadapan Alllah Ta‟ala. 

Keberkahan karya ini semuga tetap terlimpahkan pada diri 

saya dan bagi kedu orangtuaku tercinta ibu Hj. Aminatul 

khuriyyah(Almarhumah) & Bapak H. Imam Dalkhin Sholeh 

(Almarhum) serta maertuaku ibu Hj Muarrofah & Bapak H. Syafi‟I 

yang selalu mendoakan kami. 

Untuk istriku tercinta Hj Lilis nainis Syarifah dan putra ku 

tersayang Ahmad Achroz Irfana yang mengispirasi saya untuk 

sabar mengikhlaskan segala untuk studi ini. 

Untuk saudara-saudaraku yang mengsupprotku setiap saat 

untuk menjadi yang terbaik bagi semua. Untuk semua dosen yang 

dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada saya dan dosen 

pembimbing yang telah bersabar dan telaten. 

Untuk semua temen ES V, semuga sukses selalu. 

Jazakumullah ahsanal jaza‟ Amiiin…. 
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KATA PENGANTAR 

 
 

ََلُة َوالَسََل َم عََل  َتِعْْيَ عَََل ُأُموِراُُلهَْيا َواُِل ْيِن َوالصَّ ِف  َالَْحْمُد ِاهلِل َرِب ْالَعا لَِمْْيَ َوِبِه وَس ْ َاْْسَ

ٍدَوعَََل َأِِلِ َوَأْصَ  ِيِدََن َوَمْواَلَن ُمَحمَّ ِعْْيَ ْااَلهِْبيَاِءَولُْمْرَسِلْْيَ س َ   ا ِبِه َأَْمَ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sholawat serta 

salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad 

SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa‟atnya di hari akhir, 

Amin. 

Atas rahmat dan hidayah Allah SWT akhirnya penulis 

berhasil menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis yang 

berjudul “PERAN SPIRITUALITAS SANTRI PONDOK 

PESANTREN AL MAWADDAH DESA HONGOSOCO 

KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS DALAM 

PEMBERDAYAAN EKONOMI” Tesis ini disusun dengan 

sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana IAIN 

Kudus. Dalam penyusunan tesis ini tanpa mengurangi rasa syukur 

kepada Allah SWT kami mengucapkan rasa terimakasih kepada 

berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bimbingan, 

arahan, dan motivasi, sehingga penyusunan tesis ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih 

kepada : 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah merestui penulisan tesis ini. 

2. Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. selaku Direktur Program 

Pascasarjana IAIN Kudus yang telah memberikan arahan 

dalam penulisan tesis ini. 

3. Dr. Siti Amaroh, SE, M.Si. selaku Ka.Prodi Manajemen 

Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Kudus yang telah 

memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan 

tesis. 

4. Dr. Abdul Jalil, S.Ag., M.E.I. Selaku Dosen Pembimbing I 

dan Dr.H.. Ihsan.,M.Ag Selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan tesis 

ini. 
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5. Anisa Listiana, M,Ag., selaku Kepala Pepustakaan STAIN 

Kudus yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini. 

6. Para dosen dan staf pengajar dilingkungan Pascasarjana IAIN 

Kudus yang membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga 

penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini. 

7. Kepala yayasan Pondok Pesantern AlMawaddah Desa 

Hongosoco Kecamaatn Jekulo Kabupaten Kudus beserta 

seluruh pengurus , santri dan masyarakat, atas semua 

bantuannya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. 

8. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan IAIN 

Kudus yang membekali berbagai pengetahuan, sehingga 

penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini .  

9. Seluruh keluarga besar yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah membantu memberi dukungan, baik moril 

maupun materiil dalam menyusun tesis ini. 

10. Seluruh teman-teman ES Angkatan V Pascasarjana prodi 

Ekonomi Syari‟ah IAIN Kudus, yang tak pernah berhenti 

memberikan motivasi dan dorongan semangat selama 

penyusunan tesis ini. 

 

Kudus, 20 Juni 2019 

Penulis, 

 

 

 

Annajmuts Tsaqib, S.E 

NIM. ES – 15008 
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