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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan hasil penelitian pengaruh pendidikan pemahaman 

entrepreneurship   dan manajemen Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) 

terhadap tumbuhnya minat entrepreneurship guru di Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4, sebagai berikut: 

a. Secara keseluruhan, manajemen unit usaha Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4 memiliki kualitas yang baik. Seluruh pengelola baik 

Badan wakaf, kyai, yayasan, bidang koperasi pesantren, pengelola unit usaha 

serta karyawan berada dalam tujuan yang terintegrasi dalam satu sistem. Dapat 

dikatakan manajemen unit usaha gontor adalah All in one system, yakni 

keseluruhan kegiatan ekonomi berada pada satu sistem yang saling bersinergi 

dan berintegrasi demi mewujudkan visi dan misi yang ada dalam nilai pondok. 

b. Dengan berjalannya pelaksanaan fungsi manajemen pada pelaksanaan kegiatan 

unit usaha di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, maka hasil 

yang didapatkan adalah: Mekanisme organisasi berjalan dengan baik; 

Mengetahui kendala dan permasalahan pada bagian unit usaha; Mencari solusi 

terhadap permasalahan yang ada; Adanya akuntabilitas dan transparansi 

keuangan antar unit usaha; Meminimalisir kegagalan dan mengotimalkan 

keberhasilan; Usaha ekonomi menjadi media pembelajaran dan pengalaman; 

Terciptanya kemandirian ekonomi di Pesantren; 
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c. Keberhasilan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 dalam 

mengelola unit usaha membentuk karakteristik tersendiri. Adapun karakteristik 

pengelolaan unit usaha Pondok Modern Darussalam Gontor adalah: 

a) Perencanaan (planning) berbasis nilai Pondok; 

b) Pengorganisasian (organizing) berbasis kaderisasi; 

c) Kepemimpinan kolektif transformatif; 

d) Total Quality Control. 

Dalam proses implementasi, karakteristik pengelolaan tersebut membentuk 

karakteristik secara umum, yakni: 

a) Pelaksanaan Kegiatan Unit Usaha Berbasis Learning By Doing; 

b) Implementasi Prinsip Self Berdruing System; 

c) Sentralisasi Keuangan Terpusat; serta 

d) Terciptanya Keseimbangan Kesejahteraan Lahiriyah dan Batiniyah. 

d. Dari perhitungan uji korelasi dengan Pearson Product Moment didapat rxy 

yaitu sebesar 0,713. Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi positif antara 

pendidikan pemahaman entrepreneurship   dan manajemen koperasi pondok 

pesantren dengan tumbuhnya minat entrepreneurship para guru di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. Merujuk pada tabel interpretasi 

koefisien korelasi nilai r, maka koefisien korelasi sebesar 0,713termasuk 

kategori kuat, sehingga terdapat hubungan positif yang kuat antara Koperasi 

Pondok Pesantren (KOPONTREN) terhadap minat entrepreneurship para guru. 

Besarnya sumbangan (koefisien determinasi) variabel X1 dan X2 terhadap 

variabel Y adalah sebesar 50,9 % dan sisanya sebesar 49,1 % dipengaruhi oleh 
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faktor lain yang mempengarui variabel Y tetapi tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

5.2 Keterbatasan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Banyak keterbatasan dalam penelitian ini di 

antaranya: 

a. Penelitian ini hanya terbatas pada pengaruh pendidikan pemahaman 

entrepreneurship dan manajemen Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) 

terhadap tumbuhnya minat entrepreneurship para guru di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4, serta juga hanya terbatas pada konsep 

manajemen dan pengelolaan Kopontren yang diterapkan di pondok tersebut. 

b. Kuesioner dalam penelitian ini tidak menggunakan kuesioner baku, akan tetapi 

kuesioner ini merupakan hasil adopsi dari penelitian sebelumnya yang 

dikembangkan dan disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori dan konsep 

penelitian yang ada. Selain itu, pernyataan dalam instrumen juga merupakan 

pernyataan tertutup dan pengambilan data dengan kuesioner bersifat subjektif, 

sehingga kebenaran sangat tergantung pada kejujuran responden. 

c. Kondisi saat pengambilan data 

Pengambilan data dalam kuesioner ini dilakukan di sela-sela kesibukan para 

guru sehingga responden memiliki waktu yang singkat untuk bisa memahami 

pernyataan dan kadang kurang fokus karena terganggu oleh pekerjaan lain nya.  
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5.3 Saran 

a. Bagi Santriyah, agar mendapatkan pendidikan dan pengalaman hendaknya para 

santriyah di Gontor Putri kampus 4 memperhatikan dengan seksama 

kepengursan dan tata kelola Kopontren atau setiap unit usaha yang ada 

dipondok ini karena sesuai dengan motto pondok juga, “Apa yang kita lihat, 

kita dengar dan kita rasakan dipondok ini adalah pendidikan”. 

b. Bagi para guru, diharapkan mampu menunaikan kewajibannya disetiap sektor 

usaha, serta mengambil pelajaran dan pendidikannya selama mendapatkan 

amanah sebagai guru dan pengelola Kopontren dipondok ini yang kemudian 

dapat mengaplikasikannya apabila kembali ke masyarakat nantinya. 

c. Bagi Pondok Pesantren, diharapkan mampu mendukung pendidikan dan 

pengelolaan yang berkenaan dengan Kopontren sehingga dapat melahirkan 

para entrepreneur muda yang inovatif untuk lebih memajukan perekonomian 

bangsa kedepannya. 

d. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena 

peneliti hanya terbatas meneliti satu variabel bebas saja. Meski demikian, 

peneliti tidak memungkiri masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi 

tumbuhnya minat entrepreneurship para guru di Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4. Oleh sebab itu saran bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat terus menggali permasalahan terkait tumbuhnya minat 

entrepreneurship demi peningkatan kualitas para penerus bangsa khusus nya 

dalam hal kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di bangsa ini. 

 


