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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Dalam bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dan rekomendasi 

penelitian. Pada bagian kesimpulan akan dipaparkan tentang intisari hasil 

penelitian secara keseluruhan dari deskripsi, interpretasi dan pembahasan. 

Pada bagian rekomendasi akan dipaparkan beberapa saran dan pendapat yang 

bersifat membangun untuk perbaikan kepada berbagai pihak yang terkait 

setelah menadapatkan kejelasan dari hasil penelitian di lapangan. 

1. Sebagai pemilik tunggal serta pemimpin dan pengelola di Pondok 

Pesantren Daarunnajah Ash-shiddiqiyyah Sindanglama Malausma 

Majalengka, KH. Muhyiddin mempunyai peran dan fungsi yang 

komplek. Diantaranya adalah sebagai pengajar dan pendidik para 

santrinya. Dan sebagai pemangku pesantren, kiai juga mempunyai 

tanggung jawab penuh atas segala yang terjadi di Pondok Pesantren 

tersebut. Sehingga kiai selalu mengayomi santrinya dalam segala hal, 

kompleksitas peran dan fungsi kiai itu pada gilirannya menjadikan kiai 

sebagai figur sentral yang senantiasa dipatuhi oleh santri. 

2. Tipe kepemimpinan kiai di Pondok Pesantren Daarunnajah Ash-

shiddiqiyyah, adalah tipe kepemimpinan kolaborasi antara 

kepemimpinan demokrasi, paternalistik dan absolute. Karena faktor 

kepemimpinan tidak kalah pentingnya dengan faktor lain lain yang 
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dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Dan tidak lupa 

memperhatikan manajemen yang diterapkan di Pondok Pesantren dan 

memproyeksikan kelangsungan di masa yang akan datang. 

3. Orientasi pendidikan di Pondok Pesantren Daarunnajah Ash-

shiddiqiyyah menitik beratkan pada keseimbangan antara pendidikan 

formal dengan pendidikan pesantren. Hal ini disebabkan di Pondok 

Pesantren Daarunnajah Ash-shiddiqiyyah selain menyelenggarakan 

pendidikan pesantren juga ada pendidikan formal. 

B. Rekomendasi 

1. Kepada segenap pengelola Pondok Pesantren Daarunnajah Ash-

shiddiqiyyah 

a. Kedudukan Kiai sebagai pengasuh tunggal di pondok pesantren 

menunjukkan bahwa pondok pesantren Daarunnajah Ash-

shiddiqiyyah masih bersifat personal, yang di era globalisasi ini 

hendaknya terus melakukan upaya dalam meningkatkan 

kualitas pendidikannya. 

b. Kepemimpinan Kiai merupakan kepemimpinan demokratis. 

Kiai memberikan peluang bagi para santrinya untuk 

mengeluarkan pendapat dan idenya, maka seyogyanya santri 

atau pengurus mendapatkan kesempatan emas untuk 

mengeluarkan pendapat agar dapat berfikir aktif dan kreatif 

dalam segala hal. 
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2. Kepada santri pondok pesantren Daarunnajah Ash-shiddiqiyyah 

a. Sebagai seorang yang terlibat dalam usaha pencapaian tujuan 

pondok pesantren Daarunnajah Ash-shiddiqiyyah, seyogyanya 

santri memanfaatkan fasilitas yang tersedia di pondok dengan 

sebaik-baiknya, melakukan tugas dan kewajiban serta 

mematuhi peraturan yang ada. 

b. Secara hirarkis sosial, santri harus patuh terhadap kiai. Namun 

kepatuhan itu hendaknya dipetakan kedalam pengakuan betapa 

tingginya harkat dan martabat manusia. Sehingga derajat 

keduanya (santri dan kiai) tetap berada dalam lingkaran 

ketundukan dan keimanan kepada Allah SWT. 

 


