
 

 
 

ABSTRAK 

Vella Andriani Muplihah: Manajemen Strategi Pondok Pesantren dalam 

Meningkatkan Kinerja Pengurus (Studi Deskriptif Pondok Pesantren Al-Falah Kec. 

Banjaran Kab. Bandung). 

       Pondok pesantren merupakan salah satu tempat pendidikan Islam. lahirnya 

suatu pesantren berawal dari beberapa elemen dasar, salah satunya adalah pengurus 

pondok pesantren. Pengurus merupakan elemen yang sangat esensial bagi suatu 

pesantren dan sangat berpengaruh untuk kelangsungan program pondok pesantren. 

Dalam pelaksanaanya, pondok pesantren haruslah didukung oleh pemanfaatan ilmu 

manajemen strategi yang nantinya akan membantu untuk mengangkat kualitas 

Pengurus Pondok Pesantren Al-Falah menjadi lebih baik secara individu dan 

memberikan pengaruh yang baik pula untuk pelaksanaan program pesantren. 

       Tujuan dari penelitan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen 

strategi Pondok Pesantren Al-Falah dalam meningkatkan kinerja pengurus. Yang di 

dalamnya meliputi formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi 

Pondok Pesantren Al-Falah dalam meningkatkan kinerja pengurus. 

       Pemilihan teori dalam penelitian ini tentungan harus memiliki relevansi dengan 

apa yang dibahas dalam penelitin ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Teori ini 

merupakan teori dari John A. Pearce II Richard B. Robinson, Jr, 2014 : 3.  

       Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik observasi, studi dokumentasi, dan wawancara.  

       Hasil penelitian menemukan bahwa keputusan strategi Pondok Pesantren Al-

Falah adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif yang diformulasikan 

dalam strategi utama berupa pertumbuhan terkonsentrasi, berdasarkan analisis 

lingkungan internal dan eksternalnya, juga implementasi yang terkoordinir. Serta 

tingkat evaluasi startegi yang intensif sehingga inovasi dan pengendalian strategi 

selalu sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa manajemen strategi pada Pondok Pesantren AL-Falah telah dijalankan 

dengan baik dan menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam upaya 

meningkatkan kinerja pengurus.  

       Implikasi penelitian ini yaitu: 1) bagi pengurus santri diharapkan agar bisa 

meningkatkan kinerjanya dan lebih semangat lagi dalam mengadakan kegiatan 

keagamaan. 2) Diharapkan kekuatan semangat dan percaya diri yang ada agar tetap 

dipertahankan dan kelemahannya dapat di perbaiki. 


