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Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi 
satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha,koperasi 
mempunyai tujuan yang utama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
anggota-anggotanya. Dan mengenai koperasi sangat berkaitan dengan ekonomi, 
mengingat ekonomi sering kali belum mampu memberikan jawaban-jawaban 
yang memuaskan terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam menganalisis 
dan membangun koperasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran koperasi 
pondok pesantren Sidogiri dalam membantu pembiayaan operasional pondok 
pesantren Sidogiri yang diteliti adalah koperasi pondok pesantren Sidogiri. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 
penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan 
gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
permasalahan yang di teliti. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu sebuah metode 
anaisis dengan mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang 
bersifat faktual secara sistematis dan akurat, dengan teknik pengumpulan data, 
interview, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan koperasi dalam 
pembiayaan operasional pondok pesantren Sidogiri adalah ikut serta dalam 
membantu pembiayaan operasional pondok pesantren Sidogiri dari beberapa 
pembiayaan, yang paling besar adalah pembiayaan pada sektor pendidikan. 
Peranan koperasi dalam pembiayaan pendidikan sekitar 70% dari semua anggaran 
pendidikan. Anggaran tersebut diperlukan dalam menjalankan serta 
mengembangkan pendidikan. Peran koperasi tersebut sesuai dengan tujuan 
didirikannya koperasi menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pondok 
pesantren Sidogiri. Koperasi pondok pesantren Sidogiri juga juga bisa menjadi 
salah satu sarana bagi para santri untuk mengamalkan pengetahuan fik ih 
muamalah yang mereka pelajari. Melalui Kopontren Sidogiri konsep ekonomi 
syariah yang telah tertuang dalam fikih mualamah diupayakan dapat 
diimplementasikan secara nyata di tengah-tengah perkembangan ekonomi 
modern. 

 


