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KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan 

bahwa manajemen pengembangan kualitas santri di Pondok Pesantren Al-

Ikhlas Lambuya adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan dilakukan pada rapat kerja yang membahas mengenai 

program kegiatan pembelajaran dan pembinaan santri yang dihadiri oleh 

segenap pengurus Pondok Pesantren. 

2. Pengorganisasian dilakukan untuk menyusun struktur, serta membangun 

kerjasama dan memberikan kejelasan tugas masing-masing pembina. 

3. Penerapan fungsi pelaksanaan yang didalamnya terdapat kegiatan 

pelaksanaan manajemen pendidikan, pelaksanaan pembinaan dan 

pengembangan santri serta pelaksanaan pembelajaran santri. 

4. Penerapan fungsi pengawasan baik pengawasan terhadap kinerja pembina 

dan santri  

5. Penerapan fungsi evaluasi yang terdiri dari evaluasi kerja pembina serta 

evaluasi pembelajaran santri. 

6. Faktor pendukung dalam proses manajemen pengembangan kualitas santri 

di Pondok Pesantren Al-Ikhlas lambuya adalah aktifnya semua pengurus  

lembaga serta santri yang secara aktif mengikuti dan melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan.  



88    7. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia (pembina), 

kurangnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan anggaran dana.  

B. Implikasi 

Penyajian dari berbagai teori tentang manajemen yang dipadukan dengan 

temuan-temuan di lapangan dalam penelitian akan memberikan dampak yang 

positif terhadap pelaksanaan manajemen pengembangan kualitas santri yang 

dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya sehingga manajemen 

pengembangan kualitas santri dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan dan evaluasi. Selain 

itu, dapat memberikan masukan kepada Pondok Pesantren lain cara mengelola 

kegiatan berbasis prestasi agar mampu menghasilkan santri yang kompeten. 

C. Rekomendasi 

Atas dasar beberapa hal yang telah penulis kemukakan di atas seperti 

temuan penelitian, kesimpulan dan implikasi, maka dapat diajukan rekomendasi 

kepada beberapa pihak sebagai berikut:   

1. Kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya 

Maju tidaknya sebuah organisasi tergantung padapimpinananya, 

hal-hal yang patut menjadi perhatiana dalah penambahan tenaga pembina, 

melengkapi sarana dan prasarana agar proses pembelajaran berjalan secara 

efektif dan efisien. Lebih meningkatkan proses manajemen agar dapat 

meningkatkan kualitas para santri yang akan berdampak pada pondok 

pesantren itu sendiri.  

 



89    2. Kepadapembinapondokpesantren 

a) Meningkatkan pemahaman dalam bidang manajemen  

b) Memberikan pembelajaran kepadas antri dengan metode yang 

menyenangkan 

c) Memberikan motivasi  kepadasantri agar aktif dalam mengikuti 

kegiatan yang telah di programkan 

3. Kepada santri 

a) Selalu tetap semangatdalambelajardanmeningkatkanprestasi 

b) Terusmengembangkanminatdanbakat agar 

dapattersalurkandanmeraihprestasimelaluikegiatanakademikmaupun 

non akademik. 

c) Waktusangatberharga, olehkarenaitujangansia-siakanwaktu yang ada, 

gunakanlahsebaik-baiknyadalambelajardanberkarya. 

4. Kepadapara peneliti sejenisuntukberikutnya 

Penelitianinidapatdikembangkansertadiperluascakupannyaataulebi

hmendalamlagisehinggadapatmenghasilkantemuan-temuan yang 

unikdanbervariasi.Diharapkanhasilpenelitianinidapatdigunakansebagaibah

anacuanuntukpenelitianselanjutnya yang berkaitandenganmanajemen. 
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