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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang “Manajemen Tenaga Pendidik di Pondok

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4” seperti yang telah diuraikan

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan manajemen tenaga pendidik telah berjalan dengan baik

perbedaan yang sangat menonjol tampak pada proses perekrutan pendidik.

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 tidak merekrut guru dari

luar pondok. Hal tersebut agar nilai-nilai dan falsafah Pondok Modern

Darusalam Gontor Putri Kampus 4 tetap terjaga walau bergantinya generasi.

Proses perekrutan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4

menggunakan tekniknya sendiri yaitu penilaian yang dilakukan selama satu

tahun terakhir, yaitu ketika siswa telah naik kelas 6 KMI. Penilaian dimulai

dari kepribadian siswa, kearifan siswa baik dalam kelas maupun di luar kelas,

tingkat disiplin siswa, tingkat penguasaan pelajaran, dan nilai ujian awal tahun

dan akhir tahun.

2. Proses seleksi tenaga pendidik yang dilakukan di Pondok Modern Darusslam

Gontor Putri Kampus 4 adalah dilakukan langsung oleh pihak gontor putri

kampus 4 dengan memilih freshgraduate untuk menjadi tenaga pendidik baru

di Gontor. Dalam menyeleksi maka gontor tidak hanya melihat dari aspek

akademisnya akan tetapi yang paling penting adalah pada aspek

moral/akhlaknya.
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3. Proses pengembangan tenaga pendidik dilakukan dengan cara pelatihan dan

pendidikan lanjutan. Pengembangan tenaga pendidik yang dilakukan pondok

modern darusslam gontor putri kampus 4 pengembangan yang dilakukan

kepada tenaga pendidik tidak hanya terfokus pada bagaimana cara guru

mengajar tetapi juga dilakukan pengembangan pada sisi bagaimana tenaga

pendidik tersebut juga bisa menjadi pembina dan pengasuh dipondok modern

darussalam gontor putri kampus 4.

4. Proses penilaian kinerja yang dilakukan di pondok modern darussalam gontor

putri kampus 4 wakil pengasuh melakukan penilaian dengan cara turun

langsung ke kelas-kelas untuk melihat sekaligus menilai guru-guru yang

sedang melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Kegiatan evaluasi ini

diadakan setiap hari selasa dan kamis sistem evaluasi ini dinamakan evaluasi

mingguan kemudian evaluasi juga diadakan pada akhir semester, dalam proses

evaluasi ini yang menjadi fokus penilaiannya adalah dimulai pada persiapan

pengajaran kemudian sampai kepada cara mengajar atau menyampaikan

materi di dalam kelas setelah kegiatan evaluasi dmingguan dan semester ini

dilakukan maka diadakanlah rapat bersama segenap tenaga pendidik untuk

membahas mengenai kekurangan dan kelebihan yang di temui dalam proses

evaluasi dan penilaian kinerja yang di lakukan wakil pengasu dan wakil

direktur.
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B. Rekomendasi

1. Kepada pondok modern darussalam gontor putri kampus 4 hendaknya

memulai pembukuan dan penulisan peraturan dengan rinci, agar

pelaksanaan manajemen pendidik bisa terlaksana dengan baik. Hal

tersebut juga mengecilkan celah tingkat pelanggaran baik guru maupun

siswa. Pembukuan tersebut dapat dimulai dengan:

a. Penulisan setiap kegiatan wajib dan sunnah. Kegiatan wajib termasuk

rutinitas setiap hari, kegiatan mingguan, bulanan, dan kegiatan

tahunan.

b. Penulisan yang menjadi ketetapan Pondok. Hal tersebut mempurmuda

baik bagi siswa maupun bagi guru.

c. Dokumentasi setiap peraturan baru maupun himbauan yang

dikeluarkan oleh lembaga Pondk, baik Pengasuhan Santri, KMI,

Direktur KMI, dan Pimpinan Pondok.
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