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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian dan analisis data tentang “Strategi Pondok 

Pesantren Al-Mustaqim Bugel Kedung Jepara Dalam Mengelola Madrasah 

Muhadhoroh Diniyyah Wustha dan Ulya yang telah di paparkan di atas, 

maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Strategi Pengelolaan Madrasah Muhadhoroh Diniyyah Wustha dan 

Ulya Pondok Pesantren Al-Mustaqim Bugel Kedung Jepara meliputi 5 

Strategi Pengeloaan: a.) pengelolaan kurikulum, di madrasah 

Muhadhoroh Diniyyah Wustha dan Ulya mengikuti kurikulum dengan 

standar yang ketat. b.) Standar pemberdayaan, baru di tahap 

perencanaan untuk membuat program terbaru. c.) Pemeliharaan 

fasilitas, memang belum bisa menjadi standar kurikulu. d.) 

Pengelolaan terpadu, dimana kegiatannya mempunyai keterkaitan erat 

dengan Madrasah Muhadhoroh Diniyyah Wustha Dan Ulya adalah; 1.) 

Ngaji bandongan, 2.) Kegiatan Ubudiyah, 3.) Murajaah, 4.) Hafalan, 

5.) Sorogan Kitab, 6.) Musyawarah Kitab. dan pengelolaan 

Cooperative, Kerjasama antara pengasuh pondok pesantren dan 

madrasah muhadhoroh diniyyah wustha dan ulya aktif dan kompak. 

Kerjasama adalah suatu yang sangat penting untuk mencapai tujuan 

yang ingin di tuju. Strategi tersebut menjadikan patokan untuk suatu 

pengelolaan.  
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2. Faktor Penghambat dan Pendukung Strategi Pengelolaan Madrasah 

Muhadhoroh Diniyyah Wustha dan Ulya Pondok Pesantren Al-

Mustaqim Bugel Kedung Jepara hampir sama.  faktor penghambat 

diantaranya ada faktor intern dan yang ditimbulkan dari Lembaga. 

Begitu juga faktor pendukung timbul dari Lembaga dimana keduanya 

berperan penting untuk menjadi pengembangan Lembaga. Adanya 

faktor penghambat dan pendukung adalah Analisa untuk mencapai 

suatu tujuan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tentang “Strategi Pondok 

Pesantren Al-Mustaqim Bugel Kedung Jepara Dalam Mengelola Madrasah 

Muhadhoroh Diniyyah Wustha Dan Ulya” yang telah dipaparkan di atas, 

maka saran yang disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:  

1. Bagi kepala Madrasah Muhadhoroh Diniyyah Wustha Dan Ulya 

Pondok Pesantren Al-Mustaqim Bugel Kedung Jepara 

Agar menjadi lebih baik, menjadi madrasah yang mampu menjadi 

contoh bagi madrasah-madrasah yang lain dengan strategi manajemen 

yang siap untuk di laksanakan dengan matang. 

2. Bagi pengasuh Pondok Pesantren Al-Mustaqim Bugel Kedung Jepara 

Agar tetap menjadi pesantren tradisional berbasis modern, tidak 

meninggalkan tradisi pesantren zaman dulu. Dan mampu menjadi 

pesantren modern era terbaru tanpa meninggalkan tradisional. 
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3. Bagi santri Pondok Pesantren Al-Mustaqim Bugel Kedung Jepara 

Agar tetap semangat dalam mecari ilmu di pesantren, karena ilmu di 

pesantren menunjukkan tujuan di akhirat dan begitu juga di dunia. Dan 

selalu mentaati tata tertib yang telah di buat oleh manajemem  

pesantren. 

4. Bagi peneliti 

Peneliti dapat menggunakan karya tulis ini sebagai referensi dan 

berupaya untuk melakukan penelitian yang belum di kaji dalam 

penelitian ini. 

C. Penutup 

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas 

kelimpahan karunia rahmat, taufiq serta hidayahNya yang telah diberikan 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar 

dan baik. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau 

nabi agung Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya 

di hari kiamat kelak. Penulis menyadari bahwa tentunya dalam skripsi ini 

masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun 

penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses penyusunan 

skripsi ini. Dan pada akhirnya dengan mengharap izin dan ridha Allah 

SWT, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya 

dan para pembaca pada umumnya, Amin Ya Rabbal ‘Alamin 

 

 


