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diut.arakan pada bagjan yang tcrdabulu. ~ut akan disajikan kesimpulan ~lilian 

beser1a saran-saran yang dianggap bennanfaat bagi pe}4ksanaan maoajemen di 

A. Simpulu 

1, Sccara umum peJaksaoa pola manajemen di Pe$W1ren Raudharu.l Islam belwn 

berjalan deogan ba1k. Weweoan~ dan batas rugas serta suuldur at.au jalur 

dalam pela.ksanaannya bdum tc::raplibsi secara efektif. Pimpinan umum 

pesantren dalam praktikn~'3. tidak mdakukan delegasi ha~s dmpn baik.. 

Pimpinan uomm tidak menaruh kq>ercayaan }_~ balk kepada bawabannya. 

schingga para hawabannJa tidak dibai kewcoangan dalam ~aja tanpa ada 

instruk.si langsung dari pimpinan omoni pesantren. Tegasnya, me:slci sarana 

dan prasarana pesantren iDi sudah cok:op modem dan tergplong lengk.ap. 

narnutt tn.aSih gagal dalam melalcsao.akaa mana,teuu:n yang baik dao 

manajemen pesantren !(eC31"3. umum. 
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Dari segi keorganisasian. pimpinao pesantreo dan kepala sekolab yang ada 

sebelum melakukan berbagai upaya secara optima! dalarn memperla:nc:aT 

m:aoajemen di pesa:ntren.. Yang tcdihalt sccarn langsung. baro sebalas upaya 

dijalan!.:.an_dc:ogan efd."tif. Walaupun &Rlikian, baJ yang dapat ~permudab 

pelaksaoaan manajemen pad3 pond'-* pesantren lersebur adaJah tingginya 

perbatian dari 

membenbn penpbdlan secara optimal dan te«ap benrpaya mcmpettahankan 

eksisten51 pes:aotren Raudbawl Islam. 

2. Tidak efcktifnya pebksanaan manajemeo pada poodok manajemco .Raudhatul 

pimp.inan harian.lkepab. scko.Lab deopn para &enaga pcngajar dan Slaf lain, 3) 

Koordinasi yang kurang efd.:tif. 4) Pola kepemimpinan otoritc:r ~-ang 

dijalankaA pimpinan umwn pesaotren. 5) Perl>edaan orientasi ketja atm juga 

kanma minimnya waktu yang d~ pimpinan dan kepala sekota.b., 6) 

Kurangn)·a personil yang meoangani bidang-bidang tugas., 7) Wewenaug dan 

batas kerja yang tidak jelas wbagai ab'"bat dart SJ"kap yang didominasi oleb 

pimpinan omum. ~ itu, pocensi sum~ daya manusia yang tersedia, 

juga masih sang:at lefbatas. Pimpinan umum pcsantreo beh.nn melakukan 

penambahan pcrsonit pada bidang-b«tang yang ma..-.ih kosong. 
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Da1am meoingka1kan kebosamaao dao kerjasama dj aotara masing-masing 

staf, pimpinan pcsautJen dan tepala sekolab dalam wakto-wakto tcrteDtU.. 

tertihat dengan jeJas, namun sccara umwn bubungan sesama ustadz. dan 

pegawai lain masib wajar dao tid»; ada )contlik y.tns nyata. DaJam setiap jam 

bctjalan satu sama lain yao.s. ~~ pada roans •srirabat sea(, yang telah 

poodol pesantren Raudbatul Islam Kecanaran La"~ Alas Kabupareu &eh 

T~ beadak:nya. mclaktdcan pen.bhari denpn ~ b.lcso£ 

8 . rmplibsi 

T emuan dao hasll penelitian yang d.ilakukan di pesantJ\.-n Raudbarul lslam 

renrang manajemen memil:ih implib.si pada hubungan Rudbatul Islam ketja 

temuan penelit.ian dijdaskan beritol inj : 

d~ psikotogis }'ang bcsar ICdJadap bawahaonya. HaJ ini bdak dapat 

~ 
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dimWlgkiri, ka.rena soor.mg pemimpin merupakan penggerak, peodukung, 

tempat bertaoya dan juga pc;mberi support bagi bawahan untuk ben1p3ya 

semaksimal mnngkin daJam mencapai tujuan. Unttlk i~ ketidak badiran 

seorang pemimpin diaofara ba"1lharm!'3 seeing sebli becdampak M4a 

kurangnya sincrgi ataupun sema.ogat bawahan dalam melaktikan tugas_ 

Sebaliknya kebad.iran plmpinan dilia.rapkan akan dapat membaotn serta 

2. Pola kepemimpinao yang ditetapkan oleh pimpinan juga befpengaruh 

terhadap tlnerja para bawaban. Pola kepemimpinan yang ter1utup dan otoriter 

akao dapat meogbambat kreativius para bawaban, dalam hal ini tmn3Suk 

para kepala sel:Oiah, guru dan staf lamnya. Padaha~ dalam lembaga 

pend\dibn di pesantrtn misalnya., kreativitas dalam memenuhi berbagai 

keburuhan menda."3r. sangar dip«Jubo oleb setiap manusia: Sear.mg _guru 

yang ditekan k-reativltas dan " ·ewc:nangnya daJam melaktlkan pembelajaran 

tidak akan puas, apalagi blau kemampuan vang dimililcinya sudah tidak 

mendapat k.epacayaan. lag:L Untuk. iroT upa)-a-upaya kearah pgiinglatau 

hubWl~ dan komWlikasi )'ang baik diantaJa para staf dan pimpi03D perlu 

ditinglcaduln_ ) l ;_ :) l;. ~) li. ~) 

3. Peoempatan teo.aga yang ~ ~g jawab pada satu bidang togas 

dabm seriap organtsasi mutlak dibutubkan (job discribrion). Setelah 

~ di1ak,ukan dengan matang dan diorganisa.~ikan. mab pimpinan 

perlu mencari figur-figur ~n~ c;esoai tmtuk ditempatlcan pada posisi atau 

~ ~ ~ ~ 
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bidang rups yang telah diteotukan. TJdak adaoya penanggung jawab satu 

bidrutg lugas benJampalc p;Jda tidak terarabnya dan tidaJc .idasu)'-a opa)<t 

pc:ocapaian tujuan. Untuk ito. ketosoopn penanggungj:rwnb bebaapa bidang 

tugas dalam ocgaoisasl seperri di pesao1m1 Raudbarullslam berimptibsi pada 

udak efclttifnya manajemen di pesaotml. e, 1 

4. Seor.wg pemiQJpin adalah telad:an dan oontoh bag) para bawahao. Pemimpin 

adalab pcndidik bagi stafuya Sibp het.hicat:a..J>IuaL-Oall...Ott:noglfO:all-.JakU-------1 

dari pimpinan beqJengaruh kc:pacb manajemen. lcinerja dan interaksl sosial di 

da1am organisasi seperti pesamreo. Unruk i:ru. pemimpin barus dapat 

menun}Ukkan pcrilaku posit.if bagj para bawalwmya. .Dmg;an demikian. 

upaya~ya dalam. melakubu maoajemeo abn terlak.saoa deogan baik 

'!> Berdasarkan te{,IJUaLt-Cemuan ~~ menjadi tema dari penelitian seperti 

dijelaskan dt ata.s, mab peneliti llle'llgajobn saran-~dD dalam pabaibn dan 

peniogkatan pelaksanaan manajen~ ) 'aDg efelctif di pesantrco R.audbatuJ Islam. 

yakni : 

t . ~~ pimpioan pondok Pesantreo. Randhatul Islam. bahwa kebet~ 

pimpinan beserta para sa:afuya sangar penring dalam mettingbdcm muru 

pendidibn di pesantren. Untuk itu, bOmg-bidang yans masih towong dari 
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peJSOnalia sesegera mungk:in barns dipeouhj, dengan penempatan pasonil 

bam yang_relevan serta profesionaf. 

2. Unsm pimpinan. gum atm ~ administrnsi beser1a unsur lainnya 

heodalm}'ll mengupa}'Bkan proses lromunikasi di liuglamgan pesantrea 

Komunikasi yang baik sangat membantu datam meningkatkan bubunpo dan 

kerjasama diaotara sesama pjmpinan dan s1af, tennasuk dalam Jneniogkalkan 

waktu pimpinan barian dan umum yan~ selama ini masih kutang maksimal 

harus dioptima.fkan Wltuk pie(baibn mutu pendicfikan. ~ 

3. Pola kepemimpinan yang dilakukan pimpinan sangat berpalgarub telbadap 

keberhasilan koordinasi tu@'lS di p;sanrren,. karena pesamren adalab kmbaga 

pendidibn yang er.tt kailmm~Jl deogan peningkatan mutu ..sun:iber daya 

manusia (human resource ,;k,·e/opmenr). cara-cara kepcmq:upin.an yang 

diterapkan seharusnya discsuaika.o dengan visi dan misi pesantren. 

Memperbatikan akan hal ini mak.a pimpinan pondok meoyadari ~-a pola 

k.epem.Unpinan otoriter dan dominasi k.erja oleh satu bidang (pimpinan) adalah 

tJdak tepal dalam menjabnkao ID3D3jemen efektif pesantren. 

4. Untuk dapat melakukan manajemen kngan efel.-tif dan efisien semua unsur 

manajemen pondok pes.aotten. roab bidang-bidang togas ~211g telah 

dit-eucanalqm dan diorganisir dalam pelaksauaannya hendalmya dijalankan 

dengan baik dengan penuh ~gal\ dan tanggung jawab. 

~~~ 
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