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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini mengkaji masalah pengaruh pengelolaan koperasi 

pondok pesantren (kopontren) terhadap pembentukan jiwa wirausaha para 

santri. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu: 1. Pengelolaan koperasi 

pondok pesantren, 2. Pembentukan jiwa wirausaha para santri. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada Bab IV maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Kesimpulan yang dapat diberikan atas hipotesis 1  yang menyatakan 

bahwa, ada pengaruh positif dan signifikan oleh variabel pengelolaan 

koperasi pondok pesantren terhadap pembentukan jiwa wirausaha para 

santri adalah, bahwa hipotesis pertama diterima. Variabel pengelolaan 

koperasi pondok pesantren dalam penelitian ini meliputi indikator planning, 

organizing, actuating, controlling. Atas hal tersebut memberi keyakinan 

bahwa dengan melakukan pengelolaan koperasi pondok pesantren 

(kopontren) maka akan memberikan dampak yang positif pada pembentukan 

jiwarausaha para santri sebagai anggota Koperasi Pondok Pesantren 

Sirojuth-Tholibin “Zaduna” Brabo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten 

Grobogan. 
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Kesimpulan atas hipotesis ke 2  yang menyatakan bahwa, ada 

pengaruh yang positif dan sangat signifikan oleh variabel pembentukan jiwa 

wirausaha para santri adalah, bahwa hipotesis ke 2 diterima. Variabel 

budaya kerja Islam dalam penelitian ini meliputi indikator planning, 

organizing, actuating, controlling. Atas hal tersebut memberi pengertian 

bahwa pembentukan jiwa wirausaha para santri yang sekaligus sebagai 

anggota Koperasi Pondok Pesantren Sirojuth-Tholibin “Zaduna”Brabo 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dapat dilakukan dengan 

cara mengelola koperasi pondok pesantren. 

5.2 Kritik 

Penulis berusaha memaksimal penelitian ini, namun ternyata peneliti 

ini masih banyak keterbatasan penelitian, antara lain : 

1. Obyek penelitian yang masih kecil, artinya luas penelitian yang masih 

kurang, hanya meneliti pengolalaan kopontren di tingkat desa, 

sehingga kurang bisa digeneralisasikan untuk semua lembaga 

kopontren di tingkat kabupaten/kota. 

2. Responden penelitian ini umumnya adalah santriwan/santriwati 

anggota koperasi Pondok Pesantren Sirojuth-Tholibin Brabo 

“Zaduna”. 

3. Kurangnya variabel penelitian yang dimasukkan dalam model, 

sehingga memiliki kontribusi penelitian yang kurang luas. 
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5.3      Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka 

diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Kopontren Sirohuth-Tholibin “Zaduna” Brabo diharapkan lebih 

meningkatkan promosi baik mutu iklan maupun personal selling serta 

profesionalisme kerja dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai koperasi 

yang islami. 

2. Kopontren Sirohuth-Tholibin “Zaduna” Brabo harus menjalankan praktek 

koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, sehingga dapat memberikan 

kepuasan dan kepercayaan bagi anggota. 

3. Kemudian, hal terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah bahwa sebuah 

koperasi, khususnya Kopontren Sirohuth-Tholibin “Zaduna” Brabo harus 

selalu berkarya membuat berbagai macam unit sehingga pemasukan modal 

akan selalu bertambah dan selalu tanggap dengan anggota (santri) bahwa 

merekalah aset terbesar dalam sebuah koperasi. 

 

5.4 Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah, sebagai pemberi syafa’at yang sempurna 

kepada ummat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia serta alam 

pada umumnya yang telah memberikan bantuan penulis tiada kiranya baik 

barupa kasih sayang, petunjuk, kesehatan, rizki, ilmu dan banyak lagi yang 
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lainnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH 

PENGELOLAAN KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) 

TERHADAP PEMBENTUKAN JIWA WIRAUSAHA PARA SANTRI” 

dalam bentuk sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis. 

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan 

kemampuan dalam menyusun skripsi. Namun masih banyak kekurangan dan 

kesalahan baik daari segi kata-katanya, referensinya dan lain sebagainya. 

Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal dan seoptimal 

mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih pada semua pihak 

yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan semoga mendapat 

imbalan dari Allah SWT. Sebagai akhir kata, terpendam suatu harapan 

semoga skripsi iin dapat  bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan 

khususnya bagi penulis dimasa-masa yang akan datang. Amin Yaa Rabbal 

‘Alamin. 


