
131

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian dan analisis yang telah dipaparkan

pada Bab IV, Maka dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Rekrutmen yang dilakukan di Yayasan Baitul Jannah rekrutmen dapat

dikatakan baik, karena telah melalui perencanaan yang matang (meliputi

analisis kebutuhan dan persiapan rekrutmen). Dalam tahap persiapan

rekrutmen terdiri dari kegiatan; Penetapan waktu dan biaya, penetapan

prosedur pendaftaran tenaga pendidik, penetapan kualifikasi pelamar, dan

menetapkan sumber atau saluran dalam rekrutmen. Selain itu tahap

pelaksanaan dilakukan dengan optimal (meliputi kegiatan penyebaran

pengumuman dan penerimaan lamaran).

2. Seleksi yang dilakukan di Yayasan Baitul Jannah dapat dikatakan baik,

karena dilakukan dengan cara yang sistematis terdiri dari 2 (dua) tahapan

yaitu persiapan dan pelaksanaan. Tahapan persiapan (meliputi kegiatan

penetapan tim seleksi, menyiapkan instrumen penilaian, persiapan tempat

dan waktu seleksi. Dan tahap pelaksanaan (meliputi kegiatan seleksi

administrasi, wawancara awal, microteaching, wawacara akhir dan

keputusan seleksi).
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3. Pengembangan SDM dilakukan dengan 6 (enam) program, dan dapat

disimpulkan bahwa program berjalan dengan cukup baik. Namun ada

beberapa hal yang harus diperbaiki, seperti perencanaan atau design dalam

pengembangan SDM yang dilakukan belum maksimal, karena terlihat dari

masih ada pengembangan SDM yang bersifat insidental dan belum

dilakukannya tahap evaluasi program. Ini menjadi hal yang perlu

diperhatikan agar program pengembangan dapat dijalankan dengan lebih

berkualitas.

B. Rekomendasi

Saya selaku peneliti memiliki beberapa rekomendasi yang bersifat

konstruktif dan positif untuk kemajuan pendidikan di Yayasan Baitul Jannah

Bandar Lampung, terutama pada kajian SDM pada subfokus rekrutmen, seleksi

dan pengembangan. Adapun rekomendasi tersebut adalah:

1. Kepada Pihak Yayasan Yayasan Baitul Jannah terutama bidang Personalia

bahwa sebaiknya dalam melakukan seleksi, perlu ditambahkan tes tertulis

untuk mengukur pengetahuan secara umum dan juga tes psikotes secara

tertulis untuk melihat kepribadian, karena selama ini untuk melihat

kepribadian dan pengetahuan calon Pelamar hanya melalui wawancara,

Maka, dengan diadakannya tes tertulis untuk pengetahuan umum dan

psikotes hasilnya akan menjadi lebih valid dan otentik.

2. Pada pihak Yayasan Baitul Jannah agar lebih fokus dalam melakukan

pengembangan Tenaga Pendidik, dengan membuat program-program yang

lebih inovatif dan tidak lupa dalam evaluasi program yang sudah
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dilakukan, sehingga SDM yang berkualitas yang dihasilkan dari seleksi

yang baik, akan selalu mampu memberikan kontribusi positif pada

Yayasan, yang efeknya akan dapat memajukan Yayasan secara Umum.

3. Seiring berkembang pesatnya Yayasan Baitul Jannah, Maka saya melihat

kemampuan pihak Yayasan melakukan terobosan dalam hal Manajemen

SDM, seperti halnya dengan rekrutmen, seleksi dan pengembangan, maka

Penulis merekomendasikan kepada pihak Yayasan untuk dapat menjalin

kerjasama dengan Corporate atau perusahaan yang bergerak dibidang

SDM yang sudah banyak berkembang di Indonesia yang tentu memiliki

kredibilitas dan validitas dalam rangka Memenej SDM. Sistem kerjasama

seperti ini sudah biasa dilakukan oleh Perusahaan, BUMN ,BUMD

ataupun Instansi Non Pendidikan sejak dahulu, Maka dalam dunia

Pendidikan, Sistem seperti ini harus mulai dijalankan, sehingga pendidikan

di Indonesia dapat mengalami kemajuan yang signifikan.


