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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya , maka penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa kepemimpinan KH. Muhammad 

Hasan, dikategorikan sebagai sosok pemimpin yang  kharismatik. Yang mana 

beliau memiliki karakter kepribadian yang berwarna-warni antara lain: 

a. Sosok pribadi yang dermawan 

b. Sosok pribadi pengayom 

c. Sosok pribadi yang memiliki kepemimpinan ahli 

d. Sosok pribadi yang memberikan keteladanan yang baik 

e. Sosok pribadi yang bijaksana dan disiplin 

f. Sosok pribadi yang tidak membeda-bedakan orang 

g. Sosok pribadi yang berwibawa. 

Penerapan kepemimpinan kharismatik KH. Muhammad Hasan di 

pondok pesantren dilakukan secara baik oleh beliau, dengan pengetahuannya 

yang luas dan karakteristik kepribadiannya yang berwarna-warni, beliau 

berusaha mendidik dan memimpin para santrinya menuju kejalan yang benar 
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yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Dan dengan kharisma yang 

dimilikinya beliau menjadi figur pemimpin yang berpengaruh baik bagi para 

santri, keluarga maupun masyarakat. 

B. Saran-saran 

1. Bagi penerus perjuangan KH. Muhammad Hasan, di pondok pesantren 

Baitul Ulum Pasuruan, hendaklah bisa meneladani dan mampu mengikuiti 

jejak langkah kepemimpinan yang telah di dirintisnya. Seperti, selalu 

mengedepankan asas musyawarah,  tanggap terhadap perubahan, ulet, 

tidak kenal menyerah dalam berjuang dan penuh optimis dalam 

menghadapi hidup.  

2.  Bagi pemerhati dan peneliti, alangkah bagusnya jika dikemudian hari ada 

penelitian tentang gagasan-gagasan KH. Muhammad Hasan, di berbagai 

bidang (pemikiran fiqh). Sebab, walaupun beliau tokoh lokal, konsep 

kepemimpinan beliau juga layak dikonsumsi oleh para pemimpin lembaga 

(pengelola) pendidikan lainnya, karena kepemimpinan kiai yang semacam 

ini, minim (untuk tidak mengatakan banyak) kita jumpai. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih jauh dari kesan sempurna, hal ini dikarenakan 

kurangnya penguasaan beberapa hal oleh peneliti. Diantaranya kurangnya 

penguasaan terhadap teknik pengumpulan data terutama pada metode 

wawancara atau interview sehingga dalam penggalian data, peneliti merasa 

kesulitan meyakinkan  sumber atau pihak yang diwawancarai untuk meminta 

jawaban yang pasti.  
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Hal tersebut dapat dijadikan contoh pada peneliti-peneliti selanjutnya 

agar lebih memahami lagi akan hal-hal dan program-program baru pada 

penelitian selanjutnya. Dan keterbatasan penelitian ini setidaknya dapat 

dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk membuat penelitian yang 

lebih sempurna.  
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