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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. 

Penelitian ini akan membahas bagaimana pengelolaan serta upaya UKKG 

dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan. Adapun metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

Pengelolaan UKKG An-Najah dalam mensejahterakan guru dan karyawan 

sudah terstuktur dengan baik meskipun masih ada kekurangan. Dari struktur 

penelolaan dan program yang direncanakan serta pelaksanaannya 

dilapangan sudah cukup baik. Adapun Upaya yang dilakukan UKKG An-

Najah dalam mensejahterakan guru dan karyawan melalui beberapa 

macam, diantaranya dengan membuka unit-unit usaha baik berupa bidang  

jasa ataupun  bidang produksi seperti  bidang usaha laundry, usaha 

photocopy, usaha kantin pegawai, usaha toko, usaha wartel. 

Kata Kunci : UKKG An-Najah, Pondok Modern An-Najah Cindai Alus ,  

Kesejahteraan Guru.  
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pondok pesantren (ponpes) adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua 

di Indonesia, keberadaan dan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah 

diakui oleh masyarakat. Dalam perkembangannya pondok pesantren berfungsi sebagai 

pusat bimbingan dan pengajaran ilmu-ilmu agama islam (tafaqquh fi aldin) yang telah 

banyak melahirkan ulama, toko masyarakat dan mubaligh. Seiring dengan laju 

pembangunan dan tuntutan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, ponpes telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan peran dan 

sekaligus memberdayakan potensinya bagi kemaslahatan lingkungannya. Salah satu 

bentuk adaptasi nyata yang telah dilaksanakan adalah pendirian koperasi di lingkungan 

ponpes dan dikenal dengan sebutan koperasi pondok pesantren (kopontren).1 

Pada dasarnya pendidikan koperasi sekolah menyangkut tiga aspek penting  

yaitu pengetahuan (kognitif), sikaf (afektif), dan keterampilan (psikomotor). Kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas belum mampu mencapai tiga aspek 

yang diharapkan. Untuk itu diperlukan suatu wadah yang diharapkan mampu mencapai 

tujuan tersebut yaitu koperasi sekolah. 

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi  satu 

atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat 

dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang 

lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha 

mengutamakan faktor manusia dan bekerja atas dasar perikemanusiaan bagi 

kesejahteraan para anggotanya. Meskipun koperasi merupakan kumpulan dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi koperasi bukanlah badan amal2. 

 
1 Azra Azyumardi, Pesantren, Kontinuitas dan Perubahan, dalam bilik-bilik Pesantren : 

Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta : Paramadina 1997), h.1. 
2Ninik Widiyanti, Koperasi dan Perekonomian Indonesia (Jakarta : Bina Aksara 1989), h. 3. 
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Bila koperasi mempunyai keunggulan dalam menawarkan produk kepada  

anggotanya dibanding dengan nonkoperasi maka dengan sendirinya anggota akan 

bertransaksi dengan koperasi. Demikian halnya dengan koperasi pondok pesantren 

mempunyai keunggulan dalam menawarkan alternative investasi kepada investor, 

maka investor akan menanamkan dananya kepada koperasi pondok pesantren. Dengan 

demikian, bisa dikatakan bahwa anggota dan masyarakat dapat dianggap sebagai 

konsumen potensial atau investor potensial yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh unit 

usaha dalam rangka hubungan bisnis3 

Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Martapura sebagai salah satu lembaga 

pendidikan yang mempunyai sebuah koperasi yang bernama Usaha Kesejahteraan 

Keluarga Guru (UKKG) sebagai salah satu unit usaha, koperasi pesantren ini 

mempunyai peran ganda. Pertama, koperasi pesantren bertujuan untuk memberi 

kontribusi terhadap peningkatan pondok pesantren, dan kedua, koperasi pesantren 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru dan santri dalam kehidupan sehari-hari.  

Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih 

jelas dan disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana Analisis Pengelolaan Usaha 

Kesejahteraan Keluarga Guru (UKKG) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru dan 

Karyawan di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas, maka beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengelolaan UKKG dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan 

karyawan di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri ? 

2. Bagaimana Upaya UKKG dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan 

karyawan di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri ? 

 
3Hendar, Ekonomi Koperasi  (Cet. V ;Jakarta : FE-UI 1999), h.7. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu upaya mendapatkan 

informasi yang lengkap tentang  impelementasi nilai mutu dalam pengelolaan asrama 

di pondok pesantren. Pada penelitian ini penulis menjabarkan  dan menggambarkan 

fenomena dengan analisis, peristiwa yang disampaikan didalamnya, aktivitas sosial 

yang saling berhubungan, sikap objek yang diteliti, kepercayaan, persepsi tiap sudut 

pandang, pemikiran orang atau responden secara individu maupun kelompok.4 

Penelitian kulaitiatif menggambarkan keadaan lapangan dengan fakta sosial 

secara real, untuk mendukung laporan ini peniliti menggunakan teknis wawancara, 

observasi dan pengumpulan data dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian 

untuk menguatkan kebenaranya. Tujuan penelitian kualitatif selalu mencari sebab 

akibat sesuatu tetapi lebih berupa memahami situasi tertentu. 

Dalam penelitian kualititatif, kehidupan terseting secara alami yang terbentuk 

dengan lingkungan yang mendukungnya. Oleh karena itu peneliti melakukan 

pendekatan secara wajar agar tingkah laku dan kata-kata yang disampaikan oleh 

subyek dipahami secara utuh pertimbangan dalam menentukan subyek penelitian ini 

yaitu dengan melakukan penyesuaian sumber informasi yang ditemukan di lapangan 

dengan penelitian, maka subyek dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren An-

Najah Cindai Alus Martapura 

Bogdan dan Taylor dalam J. Moleong bahwa penelitian kulitatif bertujuan 

untuk mencari informasi sedalam-dalamnya dibandingkan mencari informasi lebih 

banyak dan luas.5 Maka penulis dalam penelitian ini lebih menekankan informasi yang 

lebih mendalam untuk menemukan informasi yang saling berkaitan. 

 

 

 
4 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 94. 
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 

26. 
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A. Jenis Penilitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian studi kasus, penelitian 

studi kasus adalah termasuk salah satu dari jenis-jenis pendekatan kualitatif yang 

menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks atau set- ting kehidupan nyata 

kontemporer.6  

Menurut Bogdan dan Biklen dalam bukunya yang berjudul penelitian kualitatif 

untuk pendidikan, penelitian kualitatif memiliki karakteristik bersifat naturalistik atau 

alamiah, deskriptif, analisis data yang bersifat induktif, menekankan proses data yang 

mengandung makna.7 Maka peneliti dalam penelitian ini dituntut untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis serta menginterpretasikan kondisi secara mendalam 

dan alami sesuai dengan fakta dilapangan dan mengandung makna. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder, data primer 

penulis peroleh melalui wawancara, wawancara lebih mendalam terkait standar yang 

digunakan oleh pesantren yang diteliti, langkah pencapaian standar yang ditetapkan 

meliputi; pertama; pengelolaan perencanaan UKKG meliputi; program kerja tahunan 

umum dan program kerja tahunan UKKG, kedua; pengorganisasian UKKG meliputi 

penentuan struktur, penentuan penglelola UKKG, pembagian tugas, komunikasi dan 

kordinasi, ketiga; pelaksanaan meliputi; pengarahan umum dan khusus, pembentukan 

mental, pemberian islah dan motivasi, , keempat; pengawasan meliputi; kinerja, 

administrasi, fisik UKKG dan personil. 

Data sekunder meliputi; dokumentasi jumlah guru termasuk pengelola pondok 

pesantren, jumlah asrama, Data sekunder penulis peroleh dari foto-foto kegiatan, 

dokumen yang tertulis, benda yang dianggap perlu untuk melengkapi data primer. 

Sebagaimana pendapat Lofland didalam Lexy J. Moleong dalam penelitian kulalitatif 

 
6 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih diantara Lima Pendekatan, 

Edisi Ke-3 terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. ix. 
7 Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education: an Introduction to Theories and 

Methods (Boston: Pearson Allyn and Bacon, 2007), h. 4. 
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kata-kata dan tindakan adalah sumber data yang paling utama selebihnya adalah 

pelengkap.8 

Pada pengumpulan data penelitian ini penulis memerlukan teknik yang sesuai 

agar penelitian sesuai dengan standar yang ditetapkan.9 Untuk memperoleh data 

tersebut maka penulis akan memakai beberapa teknik dalam pengumpulan data dengan 

instrument yang meliputi obsevasi, wawancara dan dokumentasi. 

C. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan verifikasi data, penelaahan, 

pengelompokkan, sistematisasi agar sebuah fenomena dalam penelitian memiliki nilai 

akademis, sosial dan ilmiah. Analisis data terus menerus dilakukan sejak dimulainya 

penelitian hingga akhir, guna mengamati fenomena pada objek penelitian, tidak 

mungkin mengembangkan teori tanpa analisis data.10 

Dengan penganalisisan data, data dikelompokkan terlebih dahulu kemudian 

disajikan dalam satu bentuk agar mudah difahmi selanjutnya diinterpretasikan melalui 

proses penyederhanaan data, analisis data ini bermaksud untuk memenuhi jawaban 

pertanyaan-pertanyaan yang bisa  muncul saat penelitian atau menguji hepotesis 

penelitian yang gambarkan  sebelumnya.11 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Upaya yang dilakukan UKKG An-Najah di sini merupakan keseluruhan kegiatan atau 

aksi (actuating) kopontren untuk menjalankan usaha kopontren. Sesuai dengan 

ketentuan yang  terdapat dalam UU No. 25  Tahun 1992 Pasal 16 tentang Koperasi, 

maka jika dilihat dari pendekatan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut: 

 

 
8 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, edisi revisi (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 157. 
9 Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, Manajemen Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), h.81. 
10 Djunaidi Ghoni dan  Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), h. 274. 
11 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 331. 
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1. Pertokoan 

Perkembangan kopontren banyak dipengaruhi oleh perkembangan pondok 

yang cukup pesat, baik dari segi jumlah masyarakat pondok yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan,  serta sarana dan prasarana. Seiring dengan 

perkembangan ini, maka kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat pondok 

pun menjadi meningkat. Waserda adalah warung serba ada yang menjadi salah 

satu bagian dari unit usaha yang dikelola oleh kopontren dengan menjual 

berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari, dan lain-lainnya yang 

diperlukan oleh masyarakat pondok.  

2. Perlengkapan santri 

Unit usaha ini menjual berbagai macam perlegkapan-perlengkapan yang wajib 

dimiliki bagi santri.seperti kebutuhan sehari-hari, perlengkapan shalat dan lain-

lain. 

3. Kalender 

Pembuatan kalender adalah kegiatan rutin yang setiap tahunnya diproduksi oleh 

kopontren dan bekerjasama dengan salah satu percetakaan dalam pembuatan 

kalendernya. Setiap santri diwajibkan membeli kalender dalam hal ini juga bisa 

menjadi ajang promosi bagi pesantren dalam rangka penerimaan pendaftaran 

santri baru. 

4. Penyediaan kebutuhan dapur 

Penyediaan kebutuhan dapur adalah keperluan yang dibutuhkan oleh dapur 

disediakan oleh kopontren, seperti beras. 

5. Jasa fotokopi 

Unit usaha ini menyediakan jasa fotokopi untuk memudahkan para anggota 

koperasi, para santri, ustad dan masyarakat pondok lainnya, sehingga tidak 

perlu jauh-jauh keluar pondok untuk menfotokopi berbagai keperluannya. 
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Pengembangan usaha UKKG An-Najah mengalami kemajuan, hal ini 

dibuktikan dengan bertambahnya kegiatan usaha yang dikembangkan, misalnya saja 

usaha fotokopi, warung telekomunikasi (wartel). 

Bertambahnya usaha di UKKG An-Najah, anggota tidak mungkin dapat 

melaksanakan pengelolaan sendiri karena selain jumlah anggota yang terlalu banyak 

juga karena tempat mereka yang terpencar-pencar. Oleh karena itu untuk dapat 

mengelola usaha UKKG An-Najah secara efektif, anggota UKKG An-Najah memilih 

beberapa orang pengurus koperasi.12 Adapun pengaruh atau konstribusi koprasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan dewan guru dan karyawan bersifat  material (ekonomi).13 

Namun tidak demikian halnya dengan pendapat Penasehat UKKG An-Najah 

bahwa pelayanan koperasi dapat ditingkatkan, sekarang memang sudah baik tetapi bisa 

ditingkatkan lagi supaya lebih memuaskan14 

Peningkatan kesejahteraan atau kemandirian tidak hanya dirasakan oleh 

anggota saja, tetapi juga dirasakan oleh para santriwati melalui kegiatan 

pengembangan kewirausahaan santriwati, misalnya saja latihan menjaga kantin disaat 

istirahat. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan skill pada santriwati untuk 

melakukan usaha yang kongkrit di bidang kewirausahaan. Seperti yang dilakukan oleh 

salah satu santriwati yang  di saat mengisi waktu istirahatnya dengan menjaga kantin 

di Pondok Pesantren An-Najah Putri Cindai Alus Martapura. 

Bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh UKKG An-Najah  berupa bidang 

produksi dan jasa, di antaranya adalah15:   

1. Toko Sembako 

Jenis usaha ini sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat 

banyaknya harian santriwati, serta kebutuhan alat – alat tulis  kantor untuk 

unit kerja di bawah Yayasan Pondok Pesantren Modern An-Najah. Untuk 

 
12 Wawancara dengan Ustadzah Mawaddah S.Pd.I  (Ketua UKKG An-Najah)2021 
13 Wawancara dengan Ustadzah Maulidah S.Pd.I  (Bendahara UKKG An-Najah)2021 
14Wawancara dengan ustadz Ahmad Syarkawi S.Pd.I, (Penasehat UKKG An-Najah), 2021 
15Wawancara dengan Ustadzah Mawaddah, Sp.Pd.I (Ketua UKKG An-Najah) 2021 
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itu UKKG An-Najah membuka toko di lingkungan pondok agar seluruh 

kebutuhan para santri dan kebutuhan ATK dapat tercukupi tanpa harus 

belanja diluar Pondok Pesantren Modern An-Najah. 

2. Kantin 

Pengelolaan kantin ini dimaksudkan untuk memberikan  layanan 

kepada para pegawai baik guru atau karyawan yang  membutuhkan. 

Pengelolaan kantin dengan  sistem mudharabah atau bagi hasil antara 

pengelola kantin dan Koppontren sebagai pemodal.16 

3. Wartel (warung telepon) 

Santriwati, guru, administrator, karyawan dan wali santri Pondok 

Pesantren An-Najah 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 santriwati  dengan orang tua atau wali santriwati. 

UKKG An-Najah  telah mengadakan Warung Telekomunikasi (Wartel) di 

Pondok berupa handphon khusus buat sebanyak 10 unit. 

4. Foto Copy 

Usaha ini dilakukan untuk memberikan layanan kepada  para santriwati 

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 200,00. 

Alat photocopy yang  ada di Pondok Pesantren terdiri 1 buah alat photocopy 

dan 1 buah mesin laminating. Photocopy ini untuk melayani kebutuhan 

copy unit yang ada di Pondok Pesantren Modern An-Najah  serta amal 

 
16 Wawancara dengan Sumirah, (santriwati penjaga kantin sekolah) 2021 
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usahanya. Di unit photocopy ini  dikembangkan usaha cetak buku 

kepondokan yaitu kurang lebih untuk 43 mata pelajaran kepondokan.   

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 An-Najah.  

Pengelolaan layanan jasa laundry pada UKKG An-Najah dibagi  

menjadi 2 model layanan:  

a) Layanan Laundry Bulanan   

UKKG An-Najah memberikan layanan kepada 

santriwati yang berlangganan bulanan dengan cara 

santriwati berhak mendapatkan layanan cuci setrika pakaian 

yang menjadi hak miliknya. Perbulan dengan kewajiban 

memberikan jasa ke UKKG An-Najah sebesar Rp 

350,000,00 per bulan.  

b) Layanan Laundry Harian  

Koppontren memberikan layanan kepada santriwati 

yang mencucikan dengan cara santriwati berhak 

mendapatkan layanan cuci setrika pakaian yang menjadi hak 

miliknya, untuk setiap 1 kilogramnya pemakai jasa 

berkewajiban memberikan jasa ke  UKKG An-Najah 

sebesar Rp 6000,00. Bagi santriwati yang mau 

melaundrykan baju sudah ada jam tertentu yaitu antara jam 

setengah dua sampai dengan jam 5 sore.  Hal ini bertujuan 
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agar tidak mengganggu aktivitas kegiatan santri di pagi hari. 

Usaha laundry ini terdiri dari 3 unit. 

 

Adapun jumlah anggota UKKG An-Najah adalah 112 orang dengan 

pengelola semua usaha berjumlah 21 orang. Berikut rincian unit usaha beserta 

hasil pembagian UKKG An- Najah tahun 2020-2021.  

Dari pengaruh atau konstribusi UKKG An-Najah dalam peningkatan 

kesejahteraan Guru dan Karyawan,  maka dapat dikatakan bahwa UKKG An-Najah 

memiliki peranan yang sangat penting dalam hal kesejahteraan khususnya dewan 

guru dan karyawan, peranan tersebut dapat di ringkas sebagai berikut:   

1. Koperasi sebagai tempat pelatihan pengembangan SDM  Pelatihan 

pengembangan SDM  dengan anggota UKKG An-Najah 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 UKKG An-Najah ini merupakan sasaran utama, karena 

tinggi rendahmya produktivitas berwirausaha akan mempengaruhi tinggi 

rendahnya pendapatan yang diperoleh anggota.   

2. Koperasi sebagai Sponsorship    

Untuk menunjang keberhasilan setiap kegiatan yang dibentuk oleh Pondok 

Pesantren maupun kegiatan yang dibentuk oleh santriwati, UKKG An-Najah 

merupakan salah satu lembaga yang menjadi sponshorship dalam setiap 

kegiatan tersebut. UKKG An-Najah selain ikut serta dalam kegiatan pesantren, 

juga bertujuan untuk menjadi wadah untuk mempromosikan serta 

memperkenalkan produknya. 
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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 UKKG AN-Najah dianalogikan seperti organisme 

yang memiliki bagian-bagian tertentu di mana setiap  bagian saling berhubungan dan 

memberikan andil dalam pemeliharaan stabilitas dalam mensejahterakan dewan guru 

da karyawan 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 terpenuhinya kebutuhan sehari-hari untuk 

mencapai kemakmuran didalam kehidupannya  dan dampak dari nilai tersebut pada 

akhirnya membentuk tindakan-tindakan yang terlembagakan melalui kegiatan UKKG 

An-Najah.  Jadi di dalam Organisasi UKKG An-Najah 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 guru dan karyawan.  

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 

UKKG AN-Najah 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. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka  peneliti dapat 

menarik beberapa kesimpulan antara lain:  

1. Pengelolaan UKKG An-Najah  dalam mensejahterakan guru dan karyawan 

sudah terstuktur dengan baik meskipun masih ada kekurangan. Dari 

struktur penelolaan dan program yang direncanakan serta pelaksanaannya 

dilapangan sudah cukup baik. 

2. Upaya yang dilakukan UKKG An-Najah dalam mensejahterakan guru dan 

karyawan melalui beberapa macam, diantaranya dengan membuka unit-unit 

usaha baik berupa bidang  jasa ataupun  bidang produksi seperti  bidang 

usaha laundry, usaha photocopy, usaha kantin pegawai, usaha toko, usaha 

wartel  

B. Saran   

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran  Sebagai 

bahan evaluasi bagi UKKG An-Najah   untuk lebih ditingkatkan lagi pengembangan 

potensi sumber daya alam yang ada misalnya dalam bidang perikanan yang didampingi 

oleh pengurus UKKG An-Najah dengan memberikan pelatihan-pelatihan terlebih 

dahulu dan juga pengawasan dalam pelaksanaannya. Sehingga bisa bermanfaat untuk 

hal pengembangan lapangan kerja. 

Penelitian ini  masih bisa dikembangkan  dalam hal pengembangan usaha yang 

dilakukan untuk memperluas usaha. Sehingga mampu memberikan kesejahteraan yang 

lebih kepada guru-guru dan semua karyawan  
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