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BAB V 

PENUTUP 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran pondok pesantren 

Amanatul Ummah terhadap perekonomian masyarakat desa 

Kembangbelor, Pacet, Mojokerto, maka peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa keberadaan pondok pesantren telah memberikan perubahan bagi 

desa dan masyarakatnya, salah satunya pada bidang ekonomi. Dalam 

peranannya tersebut, pondok pesantren Amanatul Ummah secara tidak 

langsung melakukan pemberdayaan masyarakat akan tetapi hanya 

berfokus pada sumber daya manusia yaitu kemampuan dan keterampilam 

masyarakat desa Kembangbelor. Adapun peranannya sebagai berikut: 

1. Pondok pesantren Amanatul Ummah berperan dalam menciptakan 

lapangan kerja kepada masyarakat desa Kembangbelor 

Kesempatan kerja yang diberikan adalah berupa pemberian jasa 

masyarakat diantaranya: 1) Pengajar, yaitu guru atau tenaga pendidik 

yang dibutuhkan sebagai penunjang mutu pendidikan, 2) Satpam, 

yakni sebagai petugas keamanan pondok pesantren, 3) petugas kantin 

makanan yang merupakan milik pondok, 4) petugas masak atau jurus 

masak yang bertugas menyiapkan makanan untuk para santri, 5) 

petugas kebersihan, 5) petugas laundry yang dikuhususkan bagi 

masyarakat desa Kembangbelor, 7) kuli bangunan/tukang yang 



 

 
 

bertanggung jawab atas proyek pembangunan Amanatul Ummah. 

Dengan demikian, perekonomian masyarakat mengalami peningkatan 

dari yang awalnya hanya mengandalkan pendapatan dari hasil 

pertanian kini mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi 

kebutuhan hidup. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat pengangguran 

di desa Kembangbelor sehingga kehidupan masyarakat jauh lebih baik 

daripada sebelumnya.  

2. Pondok pesantren Amanatul Ummah berperan sebagai peluang usaha 

bagi masyarakat desa Kembangbelor 

Keberadaan pondok pesantren Amanatul Ummah membawa 

perubahan pada desa yang dulunya sepi sekarang ramai. Dengan begitu 

masyarakat memanfaatkannya dengan membuka usaha di sekitar 

pondok pesantren. Usaha-usaha tersebut antara lain: kios, warung kopi, 

pedagang kaki lima dan penginapan wali santri. Selain itu keramaian 

pondok juga dimanfaatkan oleh juru parkir.  

F. Saran  

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Peran Pondok 

Pesantren Amanatul Ummah terhadap Perekonomian Masyarakat desa 

Kembangbelor, maka peneliti memberi saran: 

1. Bagi Pondok Pesantren Amanatul Ummah 

Berdasarkan hasil penelitian, pondok pesantren berperan dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat, oleh karena itu hendaknya pondok 

pesantren membuat program khusus pemberdayaan untuk seluruh 



 

 
 

masyarakat desa Kembangbelor agar meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat.  

2. Bagi peneliti lain 

Diharapkan mengembangkan penelitian ini, karena pada penelitian ini 

hanya sebatas menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


