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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian dengan menganalisis data-

data yang didapat berkaitan dengan penelitian yang berjudul 
Strategi Koperasi Pondok Pesantren dalam Membentuk Jiwa 
Kewirausahaan Santri di Pondok Pesantren Darul Ulum 
Ngembalrejo Bae Kudus maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Penerapan strategi koperasi pondok pesantren yang digunakan 

dalam membentuk jiwa kewirausahaan santri di pondok 
pesantren Darul Ulum Kudus sangatlah sentral dan penting. 
Sebagaimana yang terlihat dari latar alasan didirikannya 
koperasi, visi misinya, serta progam-progamnya. Adapun 
strategi yang dilakukan yaitu yang pertama pembinaan, yaitu 
tahap pengarahan kepada para santri bahwa mereka memiliki 
bakat terpendam, hal tersebut dilakukan melalui motivasi dan 
nasihat-nasihat. Kedua pendidikan dan pelatihan, untuk 
menguatkan tahap pembinaan kepada para santri maka koperasi 
pondok pesantren Darul Ulum Kudus mengupayakan dengan 
memberikan pelatihan melalui peternakan ikan hias yang 
didirikan dari modal koperasi pondok pesantren Darul Ulum. 
Kemudian yang ketiga yaitu pembiasaan, merupakan 
pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan 
bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-
ulang. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan, pendidikan 
dan pelatihan yang sudah dilakukan secara rutin.   

2. Peningkatan jiwa kewirausahaan santri setelah penerapan 
strategi koperasi di pondok pesantren Darul Ulum Kudus dapat 
kita lihat dari karakter yang dimiliki santri yakni antara 
lain:memiliki tanggung jawab, jujur dalam bertransaksi dan 
dalam setiap hal, semangat dalam mengelola koperasi, ulet dan 
tekun, mampu membaca peluang bisnis, berani mengambil 
resiko, optimis, memiliki rencana usaha yang baik, dan kerja 
keras. Hal tersebut dapat dilihat dari keseharian para santri 
lebih-lebih dari para alumni yang sudah terjun langsung di 
dunia bisnis. 
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3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi srategi 
koperasi pondok pesantren dalam membentuk jiwa 
kewirausahaan santri di pondok pesantren Darul Ulum yaitu: 
a. Faktor Pendukung 

1) Adanya dukungan dan kepercayaan penuh dari 
pengasuh 

2) Adanya tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang 
peternakan ikan hias 

3) Adanya fasilitas dan sarana prasarana yang cukup 
memadai. 

b. Faktor Penghambat 
1) Kurangnya kekompakan pembinaan dari para penguru 

koperasi 
2) Kurangnya kedisiplinan dan kejujuran dari para santri 
3) Kurangnya memiliki kepercayaan diri dari para santri. 

4. Solusi yang dilakukan koperasi pondok pesantren Darul Ulum 
dalam menghadapi faktor-faktor penghambat dalam proses 
pembentukan jiwa kewirausahaan santri yaitu pengurus 
koperasi harus lebih waspada dan ketat lagi dalam menjaga 
koperasi sehingga tidak terjadi pencurian, memberikan arahan 
kepada pengurus koperasi untuk lebih seirus dalam 
melaksanakan pembinaan, dan mengajarkan para santri untuk 
langsung terjun ke lapangan  untuk terciptanya jiwa 
kewirausahaan. 

 
B. Saran-saran 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan di koperasi Pondok 
Pesantren Darul Ulum, sejauh ini koperasi pondok pesantren Darul 
Ulum sudah melakukan strategi koperasi dengan cukup baik dan 
sudah lumayan berhasil. Untuk dapat lebih maksimal dalam 
membentuk jiwa wirausaha santri, maka terdapat beberapa saran 
sebagai berikut:  
1. Pihak kopontren membuka usaha-usaha baru yang lebih 

variatif, sehingga santri akan lebih banyak yang tergabung. 
2. Melengkapi fasilitas koperasi. 
3. Mengikuti even-even lomba kewirausahaan baik di tingkat 

kabupaten atau provinsi sebagai tambahan pengalaman kepada 
para santri. 
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C. Penutup 
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita dapat 
mengikuti jejaknya, amin. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi 
ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran 
yang membangun sangat peneliti harapkan dalam memperbaiki 
penelitian ini. 

Sangat besar harapan peneliti, semoga dengan penyusunan 
skripsi ini dapat memberikan ilmu, manfaat dan wawasan bagi 
peneliti khususnya dan umumnya bagi santri, dan pembaca 
sekalian. Akhirnya tak luput peneliti ucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu, menyemangati dan memberikan 
motivasi dalam penyelesaian sekripsi ini, semoga mendapatkan 
balasan yang sebesar-besarnya dan mendapat ridho dari Allah Yang 
Maha Kuasa. Amin.  

 
 


