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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sebagai hasil 

penelitian dari pembahasan mengenai “Manajemen Kewirausahaan Lembaga 

Pendidikan Islam dalam Menumbuhkan jiwa bisnis siswa di SMK Al-Kamal 

Kunir Wonodadi Blitar Tahun 2018/2019” maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Manajemen Kewirausahaan dalam Menumbuhkan Sikap Mental Bisnis 

Siswa di  SMK Al- Kamal Kunir Wonodadi Blitar dengan cara penanaman 

motivasi di dalam kelas, memberi contoh kepada siswa kisah orang-orang  

yang menginpirasi dan sukses dalam berwirausaha. Selain itu siswa 

diajarkan untuk memiliki rasa tanggung jawab, tidak cepat menyerah, 

menanamkan kreativitas dan inovasi serta berani menerima kritik dan 

saran yang bermanfaat dari konsumen. 

2. Manajemen Kewirausahaan dalam Menumbuhkan Kepemimpinan Bisnis 

Siswa di  SMK Al- Kamal Kunir Wonodadi Blitar dengan cara siswa dari 

beberapa kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok 

terdapat seorang pemimpin yang bertugas untuk menjalankan dan 

bertanggung jawab dalam seluruh pelaksanaan bisnis-bisnis tersebut. 

Siswa diajarkan mampu menggerakkan, memotivasi dan mendorong rekan 

tim menjadi tugas utama, mampu berkoordinasi atau bekerja dalam tim 
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(teamwork), menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya dan 

mampu menetapkan pencapaian tujuan bisnis. 

3. Manajemen Kewirausahaan dalam Menumbuhkan Keterampilan Bisnis 

Siswa di  SMK Al- Kamal Kunir Wonodadi Blitar dengan cara siswa 

diajarkan untuk membaca peluang, diadakan briefing/pengarahan sebelum 

pekerjaan dimulai, mengelola keuangan serta menerima barang. Siswa 

juga diajarkan terampil dalam mengelola sumber daya manusia serta 

diajarkan untuk dapat berinteraksi dengan pelanggan secara baik. Salah 

satu cara yang dilakukan SMK Al-Kamal Kunir melalui praktek langsung 

di Bisnis Center yang sudah bekerja sama dengan sekolah. 

B. Saran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Manajemen Kewirausahaan 

Lembaga Pendidikan Islam dalam Menumbuhkan jiwa bisnis siswa di SMK 

Al-Kamal Kunir Wonodadi dan tercapainya mutu yang lebih baik, penulis 

perlu memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, 

terutama mengenai manajemen kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa 

bisnis siswa yaitu dengan cara menumbuhkan semangat siswa dalam 

berwirausaha. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan untuk memberikan ilmu mengenai kewirausahaan yang 

lebih mendalam kepada siswa, dapat menggunakan penelitian ini atau 
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buku-buku lain mengenai kewirausahaan untuk membangun jiwa bisnis 

pada diri siswa. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hendaknya mengadakan penelitian yang lebih mendalam dan 

spesifikasi yang berbeda atau mungkin juga bisa membandingkannya 

dengan lokasi lain, serta sebagai wacana untuk melaksanakan penelitian 

berikutnya. Dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk selanjutnya 

dikembangkan lebih lengkap berkaitan degan manajemen kewirausahaan 

lembaga pendidikan islam dalam menumbuhkan jiwa bisnis siswa. 


