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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Pendidikan Entrepreneurship di 

Pondok Pesantren Asy-Syifa’ 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan kurikulum pesantren berbasis entrepreneursip di Pondok Pesantren 

Asy-Syifa’ adalah: 

1. Pendidikan entrepreneurship merupakan pendidikan informal yang 

kurikulumnya ditentukan sendiri oleh pesantren, namun tetap disesuaikan 

dengan kebutuhan santri. Jadi bersifat kondisional dan temporer. Dalam 

teori kurikulum, pelaksanaan kurikulum seperti ini mengacu pada dimensi 

kurikulum sebagai seluruh pengalaman belajar siswa.  

2. Dalam pelaksanaannya, kurikulum pesantren berbasis pendidikan 

entrepreneurship ini hanya diberkan kepada santri senior/ santri paket C. 

Kurikulum pesantren berbasis pendidikan entrepreneurship ini dilaksanakan 

dua kali dalam satu minggu, yakni pada hari sabtu dan minggu. Metode 

yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan di pondok pesantren 

Asy-Syifa’ adalah Learning by doing yaitu belajar sambil bekerja artinya, 

dimana setelah mendapatkan materi tentang entrepreneurship, para santri 
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mempraktekkannya secara langsung dalam kehidupan berentrepreneur 

secara nyata.  

3. Bentuk – bentuk entrepreneurship yang diajarkan ada beberapa macam, 

namun yang tetap terlaksana sampai saat ini adalah adalah bidang 

KOPONTREN (koperasi Pondok Pesantren), pertanian, bidang industri 

kecil seperti kerajinan pelepah pisang, ukiran kaligrafi, dan keterampilan 

menjahit.  

2. Implikasi Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Pendidikan Entrepreneurship 

Bagi Para Santri di Pondok Pesanren Asy-Syifa’ 

Dalam pelaksanaannya, kurikulum pesantren bebasis pendidikan 

entrepreneurship ini berimplikasi secara langsung kepada santri. Para santri 

senior dilibatkan secara penuh mulai dari proses pembuatan barang kerajinan, 

pengemasan, dan pemasarannya. Adapun implikasi dari adanya kurikulum 

pesantren berbasis pendidikan entrepreneurship ini adalah: 

1. Menjadikan santri lebih kreatif. Khususnya dalam memanfaatkan benda-

benda yang tidak terpakai disekitar mereka menjadi seuatu yang bermanfaat 

dan memiliki harga jual. 

2. menjadikan santri lebih inovatif, yakni santri dapat menciptakan 

pembaharuan-pembaharuan dalam usaha yang sedang mereka geluti. 

Sehingga usaha yang mereka kerjakan tidak monoton dan terus berkembang 

sesuai tuntutan zaman dan permintaan dari konsumen. 
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3. Dengan adanya kurikulum berbasis pendidikan entrepreneurship ini dapat 

menjadikan santri mandiri di bidang ekonomi. Sehingga santri tidak perlu 

lagi mengandalkan kiriman dari orang tua untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. 

B. Saran  

Dari simpulan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga, hendaknya menyusun dan menuliskan kegiatan pembelajaran 

dalam sebuah dokumen kurikulum, sehingga pembelajaran lebih terarah 

dengan adanya dokumen kurikulum sebagai pedoman dan acuan  

pembelajaran.  

2. Bagi Pengasuh, sebagi pengambil keputusan sentral di lembaga pondok 

pesantren Asy-Syifa’ hendaknya mendukung pelaksanaan kurikulum 

berbasis pendidikan entrepreneurship ini dengan melibatkan/ 

mengajarkannya kewirausahaan kepada seluruh santri yang ada di Pondok 

Pesantren Asyi-Syifa’ sesuai dengan bakat yang dimiliki masing-masing, 

agar santri memiliki jiwa entrepreneurship sejak dini.  

3. Bagi Santri, hendaknya terus mengembangkan bakat dan mendalami dunia 

entrepreneurship secara sungguh-sungguh agar ketika lulus dari pesantren 

dapat mengembangkan usaha secara mandiri di rumah dan dapat membuka 

lapangan pekerjaan untuk orang lain.  


