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BAB V 

 PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Peran Pondok pesantren dalam 

menumbuhkan jiwa Entrepreneurship dan Leadership santri di Pondok Pesantren 

Al-Musyaffa’ Kendal”.  

Maka sebagai bagian akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran 

Pondok pesantren dalam menumbuhkan jiwa Entrepreneurship dan Leadership 

santri di Pondok Pesantren Al-Musyaffa’ Kendal yaitu dengan memberikan motivasi 

Entrepreneurship dan Leadership, pengetahuan atau wawasan Entrepreneurship dan 

Leadership, seminar Entrepreneurship dan Leadership, dan bentuk-bentuk 

kegiatannya: 

1. Peran Pondok Pesantren Al-Musyaffa’ dalam Menumbuhkan Jiwa 

Entrepreneurship dan Leadership Santri 

Pondok Pesantren sebagai pemodal atau penyedia berbagai macam keperluan 

yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan para santri di pondok pesantren Al-

Musyaffa’ untuk menumbuhkan jiwa Entrepreneurship dan Leadership Santri 

seperti; 

a. Sarana prasarana 

1) Asrama 

2) Ruang belajar 

3) Perpustakaan  

4) Kantor 

5) Koperasi  

6) Air (sumur artetis) 
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7) MCK 

8) Lapangan Olahraga 

b. Pendidikan 

1) Intrakurikuler 

a. Reguler 

b. Takhassus 

2) Ekstrakurikuler   

2. Bentuk-Bentuk Kegiatan dalam Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship dan 

Leadership Santri 

a. Kegiatan Pengelolaan Toko Alfa Tren 

b. Kegiatan Pengelolaan Percetakan (foto copy) 

c. Kegiatan Ternak Lele 

d. Kegiatan Pengelolaan Usaha Laundry 

e. Kegiatan pengelolaan Koperasi Santri 

Dari kegiatan serta pengelolaan mengenai hal berbagai macam keperluan 

usaha-usaha tersebut, santri diberikan kepercayaan bertanggung jawab 

sepenuhnya untuk mengelola dan memenej usaha-usaha yang ada di pondok 

pesantren Al-Musyaffa’., Memberikan kepercayaan itu kepada para santri maka 

dengan sendirinya santri akan terdidik menjadi seorang Entrepreneurship dan 

Leadership. Semua itu dilakukan sebagai wujud untuk menumbuhkan jiwa 

Entrepreneurship dan Leadership santri di kalangan pondok pesantren Al-

Musyaffa’ Kendal juga memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar pondok. 

Hambatan-hambatan yang dialami pondok pesantren dalam menumbuhkan 

jiwa Entrepreneurship dan Leadership santri di Pondok Pesantren Al-Musyaffa’ 

Kendal diantaranya adalah: (1) tidak dapat membagi waktu sehingga 

pembelajaran kurang kondusif (2) adanya hama yang mengancam populasi ternak 

lele disetiap kolam (3) kurangnya keprofesionalan tenaga pendidik. 

Solusi untuk mengurangi hambatan tersebut adalah: (1) membagi jadwal dan 

tenaga tambahan saat dibutuhkan untuk kejar target (2) mengawasi, merawat dan 

menghambat jumlah hama yang mengancam ternak lele (3) memberikan pelatihan 



68 
 

 
 

keprofesionalan tenaga pendidik dalam hal Entrepreneurship (kewirausahaan) 

dan Leadership (kepemimpiinan). 

B. Saran 

1. Bagi Pondok Pesantren. 

beberapa kegiatan Entrepreneurship dan Leadership yang ada di pondok 

pesantren semoga dapat meningkatkan minat masyarakat memondokkan anaknya 

di pondok pesantren Al-musyaffa’. Kegiatan percetakan sebaiknya menambahkan 

beberapa jumlah alat mesin percetakan yang baru untuk memperlancar jalannya 

produksi percetakan dan meningkatkan hasil produksi, supaya nanti tidak banyak 

konsumen yang dikecewakan karena produksi barang beberapa kali diketahui 

tidak jadi pada waktu yang sudah lewat perjanjian. Menambah jumlah kolam 

ternak lele, karena diketahui kurang memenuhi pesanan konsumen. 

2. Bagi Ustadz di unit Entrepreneurship dan Ledership. 

Melaksanakan kegiatannya diharapkan mengembangkan kembali potensinya 

melalui pelatihan maupun seminar-seminar tentang Entrepreneurship dan 

Leadership, sehingga dapat memberikan pengetahuan lebih kepada para santri 

selain itu juga dapat memotivasi santri untuk tetap optimis memiliki bekal untuk 

berwirausaha dan menjadi seoarang pemimpin nanti setelah lulus dari pondok 

pesantren. 

3. Bagi Santri 

Adanya ketrampilan-ketrapilan Entrepreneurship dan Leadership yang 

diajarkan, diharapkan santri dapat lebih aktif dan lebih fokus lagi dalam 

mengikuti kegiatan Entrepreneurship dan Leadership. Diharapkan juga santri bisa 

lebih dapat memanfaatkan ketrampilan Entrepreneurship dan Leadership yang 

didapatkan di pondok pesantren dengan baik sehingga kelak ketika santri keluar 

dari pondok pesantren bisa mengembangkan ketrampilan yang diperoleh hingga 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 
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C. Kata Penutup 

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas 

limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat 

menyelesaikan sekripsi ini sebagai tugas akhir studi kami di Universitas Wahid 

hasyim Semarang dengan judul “PERAN PONDOK PESANTREN DALAM 

MENUMBUHKAN JIWA ENTREPRENEURSHIP DAN LEADERSHIP SANTRI 

DI PONDOK PESANTREN AL-MUSYAFFA’ KABUPATEN KENDAL 

KECAMATAN NGAMPEL. Demikian hasil penelitian yang dapat penulis 

gambarkan, tentunya masih banyak banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun 

demi perbaikan penulisan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. 


